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ABSTRACT 
 
As the market of the fashion industry is growing the pressure on companies is increasing. 
Trends within fashion are changing quickly and the demand for a wide product portfolio, 
increasing number of seasons, low prices and fashionable clothing, with increasingly shorter 
life cycles, require an efficiently managed supply chain. To handle the pressure researchers 
within the field Supply chain management claim that it is no longer a competition between 
companies instead the competition is between companies’ supply chains.  
 
In contrast to many other industries a supplier in the fashion industry cannot only be chosen 
after issues like delivery precision and flexibility. Instead much attention has to be focused on 
the product. If the product is not demanded it does not matter how well the supplier can 
achieve the more measurable factors. 
 
During the last years products from external brand suppliers have meant a great deal for 
Åhléns’ growth. The dependence on branded clothing is increasing hence, a good relationship 
between the supplier and Åhléns is getting even more important. However, the supply of 
branded clothing is today associated with many problems. 
 
This master thesis aims to map, analyse and find recommendations in order to understand why 
the supply of branded clothing is inefficient. In order to achieve the aim of this thesis, supply 
chain mapping and problem identification through interviews and observations have been 
carried out. The identified problems are analysed with the analytical tools; relation diagram 
and tree diagram. Moreover, a literature review has been done within the area of Supply chain 
management. 
 
The analysis revealed that the problems many times are related to Åhléns’ delivery 
instructions. The analysis showed that missing order number was the most common problem 
within branded clothing and it was also an underlying reason to other problems. The survey 
also revealed that 60 percent of the orders were associated with some kind of problems at 
Åhléns distribution centre. A consequence of many problems was longer lead-time that can 
lead to costs such as forced markdowns and lost sales. 
 
In order to decrease the number of problems, and hence the costs within the supply chain for 
branded clothing, three recommendations have been hammered out.  
 
Variations in the supply chain will always occur, therefore it is important to handle the daily 
problems in an efficient way. Åhléns is recommended to develop the internal communication 
and create understanding among employees for the different departments’ work and problems.  
 
Moreover, updated and clearer delivery instructions are recommended. If not the delivery 
instructions are clearly specified the probability of misunderstanding and problems later on in 
the supply chain will increase. The achievement of Åhléns’ delivery instructions is the 
foundation for an efficient supply chain.  
 
Finally, feedback of supplier performance is recommended. Åhléns needs to clearly 
communicate what they require from its suppliers. By helping and supporting their suppliers 
the possibility to achieve Åhléns’ requirements will increase. For Åhléns it is especially 
important to focus on supplier development when their suppliers are primary chosen after 
collection. 



  
  

   
 

 

IV
Effektivisering av försörjningskedjan för externa varumärken till Åhléns 

SAMMANFATTNING 
 
Samtidigt som marknaden för modeindustrin växer ökar också konkurrensen och kraven på 
företag. Trender inom mode ändras snabbt och pressen på ett brett sortiment, flera säsonger, 
låga priser och moderiktiga varor, med allt kortare livscykler, ställer stora krav på en effektiv 
hantering av försörjningskedjan. För att uppnå kraven och stå emot konkurrensen anser allt 
fler att det idag handlar mer om konkurrens mellan försörjningskedjor än mellan företag. 
 
Till skillnad från många andra industrier kan en leverantör inom modeindustrin inte enbart 
väljas efter faktorer som leveransprecision och flexibilitet, utan stor hänsyn måste även tas till 
produkten i sig. Om produkten inte följer modets trender eller vad kunden efterfrågar har det 
ingen betydelse hur väl leverantören uppnår de mer kvantifierbara faktorerna.  
 
Varor från externa märkesleverantörer har under de senaste åren fått allt större roll för Åhléns 
tillväxt. Åhléns beroende av märken växer sig starkare och förhållandet mellan 
märkesleverantör och Åhléns blir samtidigt allt viktigare. Varuförsörjningen av märkeskläder 
är idag dock inte helt bekymmersfri.  
 
Detta examensarbete syftar till att kartlägga, utvärdera samt finna lösningar till varför 
varuförsörjningen av märkeskläder till Åhléns i många fall är bristfällig och att problem ofta 
uppstår. För att uppfylla syftet har en kartläggning samt problemidentifikation gjorts av 
varuförsörjningsprocessen där information har samlats in från intervjuer och observationer. 
Problemen har utvärderats med hjälp av analysverktygen släktskapsdiagram och träddiagram i 
fokusgrupper. Vidare har en litteraturstudie gjorts inom området Supply chain management.   
 
Analysen visade på att många av problemen var relaterade till Åhléns leveransinstruktioner. 
Avsaknaden av Åhléns ordernummer var det mest förekommande problemet och sågs även 
som en orsak till många andra problem. Vidare visade undersökningen att i mer än tre av fem 
fall uppstår någon form av problem vid hanteringen av märkesvaror på Åhléns 
distributionscentral. Analysen visade även att problemen ofta leder till en längre ledtid vilket i 
sin tur kan medföra kostnader i form av bland annat missad försäljning och realisation.  
 
Rekommendationerna som tagits fram baseras på tidigare analyser samt den litteraturstudie 
som har gjorts och syftar till att minska problemen och dess kostnader i försörjningskedjan.  
 
Initiering av möten mellan avdelningarna ses som ett första steg i ett förbättringsarbete 
gällande varuförsörjningen av märkeskläder. Variationer i varuförsörjningsprocessen kommer 
alltid att finnas och det är därför viktigt att på ett effektivt sätt kunna hantera de problem som 
dagligen uppstår. Åhléns rekommenderas således att utveckla den interna kommunikation och 
skapa förståelse bland medarbetarna för de olika avdelningarnas arbete och problem.  
 
Vidare rekommenderas uppdatering och förtydligande av leveransinstruktionerna. Om inte 
leveransinstruktionerna kommuniceras ut tydligt i både tal och skrift ökar risken för problem 
senare i kedjan. Grunden för ett effektivt och jämt flöde är att Åhléns krav uppfylls.  
 
Slutligen rekommenderas leverantörsutvärdering och återkoppling där leverantörerna skall 
utvärderas efter framtagna nyckeltal. Åhléns måste tydligt kommunicera ut till sina 
leverantörer vad de kräver och därefter ge återkoppling, hjälpa och stödja dem i sitt arbete 
med att uppnå kraven. För Åhléns är det extra viktigt att satsa på leverantörsutveckling då 
leverantörerna primärt väljs efter popularitet och kollektion.   
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KAPITEL 1 
INLEDNING 

 
I det inledande kapitlet ges en bakgrundsbild till examensarbetet samt specificering av syfte, 
mål och avgränsning. 
 
1.1 Bakgrund 
Svensk detaljhandelsförsäljning ökar och svenskar handlar kläder och skor som aldrig förr. 
2006 ökade försäljningen med 8 procent till 73 miljarder kronor enligt Näringsliv (070531). I 
Sverige har antalet butiker ökat sedan 2002 och det finns idag nästan 7000 butiker i landet, 
enligt modebranschens tidning Habit.  
 
Samtidigt som marknaden för modeindustrin växer ökar också den internationella 
konkurrensen och pressen på företag. Produkterna blir allt mindre standardiserade och 
kunderna kräver större kundanpassning till lägre priser. Vidare har produktlivscykeln inom 
modeindustrin minskat till att idag bara vara några månader och varor blir både inne och ute 
under en och samma säsong. 
 
Huvudregeln inom nästan all företagsverksamhet är att möta kundernas efterfrågan genom att 
möta utbud med efterfrågan. Därför är det mycket viktigt att varor som köps följer modets 
trender och uppfyller kundens behov. Lika viktigt är det också att varan finns i butik när den 
efterfrågas. Trender inom mode ändras snabbt och pressen på ett brett sortiment, flera 
säsonger, låga priser och moderiktiga varor minskar möjligheten till en hög 
produkttillgänglighet i butik. Följaktligen krävs att kedjan som varorna levereras i hanteras 
effektivt. Sammantaget handlar allt om att leverera rätt produkt, i rätt tid till rätt plats vilket 
inte bara är en viktig faktor till konkurrenskraft utan också en förutsättning för att överleva 
(Christopher och Towill, 2001). 
 
Forskare inom ämnet påstår att det idag inte längre är en konkurrens mellan företag utan 
mellan försörjningskedjor (O'Marah, 2001i Bruce et al., 2004). Vidare påstår Frohlich och 
Westbrook (2001) och Wong (1999) i Bruce et al. (2004) att företagen idag måste integreras 
med både kunder och leverantörer för att skapa framgång där samarbete och samverkan är 
nyckelfaktorer för att uppnå en effektiv försörjningskedja. 
 
För att minska de risker som är en konsekvens av de ökade kraven i modeindustrin krävs det 
en försörjningskedja som effektivt kan hantera de krav och den press som uppstår. Supply 
chain management ses som en viktig faktor inom modeindustrin för att lyckas att hantera den 
ofta komplexa försörjningskedjan i en snabbt svängande bransch med tidskritiska produkter 
(Hines och Bruce, 2001).  
 
1.2 Problemställning 
Åhléns är ett starkt växande företag, år 2006 öppnades fyra nya varuhus, antalet anställda 
ökade med 180 personer och avkastningen på eget kapital ökade från 18,7 till 20,9 procent 
(Åhléns årsrapport för 2006).  
 
Varor från externa märkesleverantörer har under de senaste åren fått allt större roll för Åhléns 
tillväxt. De externa varumärkena differentierar Åhléns från andra större aktörer samt breddar 
sortimentet för att uppfylla kundernas individualiserade behov. Att antalet märken har ökat de 
senaste åren till idag närmare ett hundratal på damsidan och ett sextiotal på herrsidan för 



  
  

   
 

 

2
Effektivisering av försörjningskedjan för externa varumärken till Åhléns 

konfektion är ytterligare ett bevis för att externa märken spelar en stor roll i utvecklingen av 
Åhléns.  
 
Åhléns beroende av märken växer sig allt starkare och förhållandet mellan märkesleverantörer 
och Åhléns blir samtidigt allt viktigare. En bra relation med en väl fungerande 
försörjningskedja är av stor vikt för att kunna uppnå bästa resultat för båda parter.  
  
Varuförsörjningen av märkeskläder till Åhléns är dock inte helt bekymmersfri. I dagsläget är 
varuförsörjningen av märkeskläder till Åhléns förenad med många problem som leder till 
merkostnader i form av bland annat krävande administration, missad försäljning och längre 
ledtider.  All denna problematik i kedjan leder ofta till att en vara inte kommer att levereras i 
rätt tid då den efterfrågas av kund, vilket har kommit att bli huvudregeln inom den snabbt 
svängande modebranschen. Lönsamheten av ett varumärke minskar med antalet problem som 
uppstår i försörjningskedjan. Trots god försäljning och hög popularitet av ett märke kan 
lönsamheten minska om kostnaderna som associeras med problemen som uppstår är stora.  
 
1.3 Syfte  
Syftet med projektet är att ta reda på samt finna lösningar till varför varuförsörjningen av 
märkeskläder till Åhléns i många fall är bristfällig och att problem ofta uppstår. 
 
1.4 Mål  
För att uppnå syftet med projektet har en specificering av underliggande delmål upprättats: 
 

• Kartlägga och analysera varuförsörjningsprocessen från leverantör till varuhus för 
märkesleverantörerna Filippa K, Cheap Monday och Mexx med syfte att skapa en 
helhetsbild av flödet. 

 
• Utvärdera varuförsörjningsprocessen mellan de externa märkesleverantörerna och 

Åhléns med syfte att identifiera eventuella problem och dess orsaker.  
 

• Föreslå åtgärder på vad som kan förbättras för att skapa en effektivare varuförsörjning 
av märkeskläder till Åhléns. 

 
1.5 Avgränsning 
Ett urval av tre märkesleverantörer, Filippa K, Cheap Monday och Mexx, inom konfektion 
kommer att studeras på grund av projektets omfattning och tidsplan. Valet av leverantör har 
gjorts med tanke på dess geografiska placering samt dess tillväxt vilket ökar intresset från 
Åhléns sida.  
 
Avgränsning görs även från prognostisering som är en viktig del för att försörjningskedjan 
skall vara kunddriven. I detta fall studeras dock ej speciella tekniker eller programsystem utan 
fokus ligger på helheten av försörjningskedjan med en fördjupning inom de största och mest 
påverkbara problemområdena.    
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1.6 Disposition 
 
Kapitel 1 Inledning 
En bakgrundsbild till syftet med projektet ges i kapitel ett som senare leder fram till arbetets 
tre målformuleringar. Avgränsningar till projektet redovisas även i kapitel ett. 
 
Kapitel 2 Metod 
Tillvägagångssättet för projektet beskrivs i kapitel två. Även de metoder och tekniker som har 
använts för att samla in information redovisas. 
 
Kapitel 3 Företagsbeskrivning 
En kort beskrivning av Åhléns ges i kapitel tre där bland annat företagets historia, verksamhet 
och affärsidé redogörs. 
 
Kapitel 4 Teori 
En sammanställning av teori och forskning kring området Supply chain management ges i 
kapitel fyra. En bild ges även av klädindustrins komplexitet och egenskaper gällande 
produkters livscykler, säsonger och påverkan av mode. Vidare presenteras en teoribakgrund 
till de områden i kedjan som väljs att studeras djupare för att kunna hitta en möjlig lösning till 
de problem som uppstår. 
 
Kapitel 5 Nulägesbeskrivning 
I kapitel fem kartläggs varuförsörjningsprocessen av märkeskläder till Åhléns där en 
övergripande bild av vad som händer i kedjan hos respektive aktör presenteras. Identifiering 
av problem som uppstår i varuförsörjningskedjan av märkeskläder redovisas som grund för en 
senare analys. 
 
Kapitel 6 Analys 
I kapitel sex analyseras försörjningskedjan och dess identifierade problem ifrån 
kartläggningen. Problemens samband och dess associerande kostnader studeras i detta kapitel. 
Analysen syftar till att finna huvudanledningen till varför varuförsörjningen av märkeskläder 
till Åhléns inte fungerar effektivt. Detta skall göras genom att på ett strukturerat sätt använda 
släktskapsdiagram och träddiagram som sedan sammanställs i ett matrisdiagram. 
 
Kapitel 7 Rekommendation 
I kapitel sju ges förslag på förbättringar och alternativa lösningar till de problem som har 
identifierats. 
 
Kapitel 8 Diskussion 
I kapitel åtta förs en diskussion om hur arbetet kunde ha genomförts annorlunda samt brister i 
arbetet. Även en diskussion om arbetets reliabilitet och validitet tas upp som avslutas med 
tankar och idéer kring fortsatta studier.  
 
Kapitel 9 Slutsats 
I det avslutande kapitlet ges en kort sammanfattning av arbetet med avsikten att svara på 
målformuleringarna och projektets huvudsakliga syfte.  



  
  

   
 

 

4
Effektivisering av försörjningskedjan för externa varumärken till Åhléns 

 KAPITEL 2 
METOD 

 
Nedan beskrivs de metoder som har valts att användas vid genomförandet av examensarbetet. 
Avslutningsvis i detta kapitel presenteras en operationaliseringsbild som visar hur arbetet 
med examensarbetet är planerat. 
 
2.1 Vetenskaplig undersökningsmetod 
Med metod menas ett vetenskapligt sätt att närma sig det ämne som det skall skrivas om och 
hur ämnet skall behandlas (Ejvegård, 1996). Det finns en rad olika undersökningsmetoder 
som nämns i litteraturen, de mest omskrivna är dock fallstudie, surveyundersökning, 
etnografisk metod, deskription och experimentella metoder. Här kommer dock endast de 
metoder som använts att tas upp och beskrivas mer ingående.  
 
Deskription och fallstudie har valts som vetenskaplig metod till projektet om 
varuförsörjningen av märkeskläder. Dessa metodval ansågs som logiska och självklara då 
författaren befann sig på företaget vid genomförandet av projektet. 
 
2.1.1 Deskription 
Metoden deskription innebär beskrivning där det redogörs för hur någonting fungerar, ser ut, 
har kommit till eller är. Vid en beskrivning av hur någonting fungerar är det viktigt att 
framhäva vad som är viktigt och beröra fakta i beskrivningen som är relevanta (Ejvegård, 
1996). Ejvegård (1996) anser även att deskriptionsmetoden lämpar sig bra som underlag för 
förbättringar. Deskriptionsmetoden används därmed som metod i nulägesanalysen där det 
redogörs för hur varuförsörjningsprocessen för märkeskläder fungerar.  
 
2.1.2 Fallstudie 
Syftet med en fallstudie är enligt Ejvegård (1996) att ta en liten del av ett stort förlopp och 
med hjälp av fallet beskriva verkligheten och säga att fallet i fråga får representera 
verkligheten. Det negativa är dock att ett ensamt fall sällan kan representera verkligheten fullt 
ut vilket betyder att författaren måste vara försiktig med de slutsatser man tar (Ejvegård, 
1996).  
 
Fallstudier är enligt Bell (2000) speciellt lämpade vid begränsad tid då de ger möjlighet att 
studera en avgränsad aspekt av ett problem på djupet.  
 
Enligt Eriksson och Wiedersheim - Paul (2001), innebär fallstudie att ett fåtal objekt 
undersöks i en mängd avseenden.   
 
Fallstudie som metod har valts då ett urval av leverantörer har valts att studeras då 
begränsningen av tid inte möjliggör en studie av alla märkesleverantörerna. Syftet med 
fallstudien är att studera hur processen hos en leverantör fungerar samt att utvärdera den 
processen med målet att hitta förbättringar för varuförsörjningen av märkeskläder till Åhléns.     
 
2.2 Vetenskaplig teknik 
Med teknik menar Ejvegård (1996) det sätt på vilket material samlas in för att kunna beskriva 
och jämföra, ibland även kallat datainsamlingsmetod. Det finns här liksom för metodval ett 
stort urval av tekniker att använda sig utav för att samla in material till undersökningen. Några 
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av de mest använda är enkäter, intervjuer, litteratursökning, observation. Även här kommer de 
tekniker som har använts vid detta projekt att enbart tas upp. 
 
Materialet som samlas in brukar ofta delas upp i primär- och sekundärdata (Hartman 2004). 
Primärdata beskriver data som samlas in med syfte att användas som analysunderlag i den 
aktuella undersökningen. Sekundärdata är information som redan insamlats av andra forskare 
eller utgör så kallad processdata/registreringsdata (Ibid).  
 
Även de vetenskapliga teknikerna; intervju och observation, känns som naturliga val för att 
samla in information. För detta projekt utgör primärdata information från intervjuer, 
observationer och enkätundersökningar medan sekundärdata hämtas från litteratur, artiklar, 
Internet och Åhléns intranät. 
 
2.2.1 Litteratursökning 
För att sammanfatta och studera den litteratur som finns inom ämnesområdet Supply chain 
management, som på svenska brukar benämnas flödesekonomi (Paulsson et al., 2000), har en 
litteratursökning gjorts. Största delen av information har hämtats från biblioteket på 
handelshögskolan i Stockholm. Vidare har litteratur i form av elektroniska artiklar använts 
från databaserna Libris och Emerald.  Även Internet har varit en informationskälla. 
Uppslagsverk för definitioner av termer och egen tryckt litteratur har använts för att på bästa 
sätt ge en teoretisk bakgrund samt styrka de rekommendationer och analyser som görs senare 
i arbetet.  
 
2.2.2 Intervjuer 
Vid information om tyckanden, uppfattningar, kunskap och åsikter hos en population används 
ofta muntliga intervjuer (Ejvegård, 1996). Det har även gjorts i denna studie för att få en 
uppfattning om hur försörjningskedjan fungerar men även åsikter om vad som fungerar 
mindre bra. Då tillgången på kvantifierbar data är mycket svårt att få i denna situation har 
istället verbal information samlats in genom intervjuer. Intervjuer och observationer har 
använts för att senare få information till en problemidentifiering av försörjningskedjan. 
Intervjuerna har formats efter varje specifikt intervjutillfälle, se intervjuunderlag i bilaga A. 
Tiden för varje intervju har också varierat mellan en timma till att en person har intervjuats 
flertalet gånger. Det har varit en iterativ process där författaren har återkommit till de 
intervjuade flertalet gånger för att tydliggöra och komplettera med information.   
  
2.2.3 Observation 
En deltagande observation är när forskaren beskriver ett skede eller en process som han/hon 
deltar i eller en organisation som han/hon är medlem av (Ejvegård, 1996). Forskaren iakttar 
alltså ett pågående händelseförlopp. Deltagande observation ger möjlighet att gå på djupet och 
verkligen förstå de olika aktiviteterna eller skeendena. Misstolkning av vad som verkligen 
händer minimeras då de inte enbart studeras utifrån (Ejvegård, 1996). I denna studie används 
observationstekniken i syfte att studera och ta reda på hur försörjningskedjan fungerade. 
Författaren besökte de olika aktiviteterna och studerade arbetet under tre till fyra dagar per 
aktivitet. Genom att observera och delta insamlades material till hur försörjningskedjan 
fungerar och fakta om vad som verkligen hände i de olika delprocesserna.  
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Analysera problemen 

2.3 Operationalisering 
Nedan, se figur 2.1, presenteras en schematisk bild över upplägget av projektarbetet där 
cirklarna symboliserar metoden för att uppnå de olika delmålen, se stycke 1.4.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som ett första steg i examensarbetet skapas en nulägesbild av hur försörjningskedjan av 
märkeskläder till Åhléns ser ut i dagsläget. Varuförsörjningsprocessen skall kartläggas med 
syfte att skapa en förståelse för hur processen fungerar och för att på så vis kunna identifiera 
problem. Information till kartläggningen av processen skall samlas in ifrån observationer och 
intervjuer inom Åhléns samt hos de utvalda märkesleverantörerna. Problembilden som skapas 
utgör sedan grunden för vidare analys för att finna orsakerna till varför problem ofta uppstår.  
 
I analysen av försörjningskedjan och de identifierade problemen används de sju 
ledningsverktygen inom kvalitetsutveckling. De verktyg som har valts att användas är 
anpassade till problemen och det material som skall analyseras. Författaren har ej begränsat 
sig till verktyg inom logistik utan anser att ämnesområdena kvalitetsutveckling och logistik i 

Kartläggning av 
försörjningskedjan 

Problemidentifikation 

Analysera anledningarna till 
problemen 

Analysera åtgärder för att 
minimera anledningarna till 

problemen 

Rekommendation på åtgärder 
med syfte att förbättra 

varuförsörjningen 

Process-
kartläggning 

Observation och 
intervjuer 

Släktskapsdiagram 
fokusgrupp 

Träddiagram 
fokusgrupp 

Litteratursökning 
och analyserat 

material 

Delmål 1 

Delmål 2 

Delmål 3 

Figur 2.1 Operationaliseringsbild för projektet 

Kvantitativ 
datainsamling över 

problemen  
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detta fall är nära besläktade och bör ej ses som två enskilda ämnesområden som ej kan 
integreras.  
 
Analysen syftar till att finna huvudanledningen till varför varuförsörjningen av märkeskläder 
till Åhléns inte fungerar effektivt. Författaren utgår ifrån befintliga metoder, 
släktskapsdiagram och träddiagram, för att strukturera den information som tidigare samlats 
in. Släktskapsdiagrammet används inledningsvis för att finna kärnan till varför problemen i 
försörjningskedjan uppstår. Därefter utformas ett träddiagram utifrån huvudanledningarna till 
varför varuförsörjningen av märkeskläder inte fungerar. Träddiagrammet används för att finna 
konkreta åtgärder till de identifierade orsakerna till problemen i försörjningskedjan.  
 
Rekommendationerna syftar till att förbättra och effektivisera varuförsörjningsprocessen. Som 
grund till de föreslagna modellerna ligger de tidigare analyserna och den litteratur som har 
studerats. Med analysen som grund arbetas tre rekommendationer fram understött av teori om 
Supply chain management. Litteraturstudien fokuseras på de områden som kan förknippas till 
de anledningar som förorsakar ineffektivitet i varuförsörjningsprocessen för märkesvaror till 
Åhléns.  
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KAPITEL 3 
FÖRETAGSBESKRIVNING 

 
Nedan följer en företagsbeskrivning av Åhléns där dess historia, verksamhet, affärsidé samt 
organisation presenteras i korthet.  
 
Åhléns AB började sin historia redan 1899 i Insjön i Dalarna. Där grundades 
postorderföretaget Åhlén & Holm av Johan Petter Åhlén och Erik Holm. Med tiden växte och 
utvecklades företaget till att idag vara ett av de ledande detaljhandelsföretagen inom flera 
områden (Åhléns Intranät 070503).  
 
Verksamheten är uppdelad efter fyra affärsområden; mode, skönhet, hem och media där 
skönhet representerar den största delen och mode den näst största, se figur 3.1. Affärsområdet 
mode, som det här examensarbetet fokuserar på, erbjuder kunden kläder, accessoarer, väskor, 
skor, underkläder och strumpor för dam, barn och herr. Åhléns sortiment består av både 
egenproducerade varor och varor från externa märkesleverantörer för att på så sätt bredda 
sortimentet ytterligare. De egenproducerade märkena finns i olika kollektioner riktade mot 
olika målgrupper och säljs i alla varuhusen.  De externa varumärkena säljs främst till de större 
cityvaruhusen i storstäderna som erbjuder varor från kända märken från ledande 
märkesleverantörer (Årsrapport, 2006 och Åhléns Intranät). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åhléns arbetar efter affärsidén att vara den bästa kedjan för modern shopping för den evigt 
unga kunden. Åhléns utbud präglas av starka varumärken, god kvalitet och hög modegrad. 
Åhléns har över 120 miljoner besökare per år som besöker deras butiker och varuhus i Norge 
och Sverige (Åhléns Intranät 070503). 
 
Åhléns erbjuder idag varor i 80 Åhlénsvaruhus och två Hembutiker runt om i Sverige. Åhléns 
största varuhus är Åhléns City i centrala Stockholm som etablerades 1964 och är idag 
företagets flaggskepp. Det finns även ett cityvaruhus i Göteborg och ett i Malmö. De tre 
cityvaruhusen står för mer än en fjärdedel av den totala omsättningen för Åhlénsgruppen där 

MODE 
Dam 
Herr 
Barn 
Skor 
Underkläder 
Accessoarer 
 
SKÖNHET 
Kosmetik & Dofter 
Hudvård & Hårvård 

MEDIA 
Böcker 
Musik 
Multimedia 
Film 
Leksaker/spel 
 
HEM 
Hemtextil 
Heminteriör 
Kök & Bord 
Papper & Bild 
 

38% 

26% 14% 

22% 

Figur 3.1  
De fyra affärsområdena  
Källa: Åhléns Intranät 
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Figur 3.2  
Bild från nyöppningen av det 80: e Åhlénsvaruhuset i Forum Nacka  
Bilden är tagen från Åhléns Intranät, 070528 
 

Cityvaruhuset i Stockholm står för den största delen. Åhléns City i Stockholm har en 
försäljningsyta på drygt 25 000 kvadratmeter (Åhléns Intranät). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sedan 1988 ingår Åhléns AB i Axel Johnson Koncernen som ägs av Antonia Axelsson 
Johnson där även Axfood, Mekonomen, Novax, Cervera, Axel Johnson International och 
Svensk bevakningstjänst ingår. År 2002 förvärvades kosmetikkedjan Kicks och 2004 
inredningskedjan Lagerhaus av Åhléns och utgör idag, tillsammans med Åhléns, 
Åhlénsgruppen, se även figur 3.3. Tillsammans hade Åhlénsgruppen år 2006 3 250 anställda 
och en omsättning på 5 448 miljoner (Axel Johnsons hemsida 070504). 
 
Organisationsschemat för Åhlénsgruppen presenteras nedan i figur 3.3 där antalet butiker för 
respektive varuhus och butikskedja är angivet (Åhléns Intranät 070503). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Logistik, Ekonomi & IT Inköp

Human Resource

Åhléns kedjan
79 varuhus

City varuhusen
3 Cityvaryhus

Marknad

Varuhusen

Kicks
107 butiker

Lagerhaus
20 butiker

Åhléns Norge
18 butiker

myself & friends
4 butiker

Butikskedjor

Koncernchef
VD

Figur 3.3  
Organisationsschema för Åhlénsgruppen  
Källa: Åhléns Intranät 
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KAPITEL 4 
LITTERATURSTUDIE 

 
I följande kapitel ges en teoretisk bakgrund till ämnesområdet Supply chain management. 
Vidare ges en djupare teoretisk bild av de delar i kedjan som studeras närmare för att ge 
läsaren en större förståelse kring de tankesätt och resonemang som författaren för senare i 
rapporten. Vikten av kort ledtid inom modeindustrin poängteras också i detta kapitel.  
 
Inledningsvis beskrivs först modeindustrin i korthet för att få förståelse för dess komplexitet 
och miljö.  
 
4.1 Branschegenskaper för modeindustrin 
Detta avsnitt beskrivs då författaren anser att förståelsen för modeindustrins egenskaper är 
nödvändig för att vidare förstå dess komplexitet och problem som kommer att tas upp senare i 
rapporten. 
 
4.1.1 Introduktion 
Enligt sociologer och antropologer pågår en stor omvandling från ett modernt samhälle till ett 
post-modernt samhälle (Lowson et al., 1999). Den nya eran som de kallar för, the post 
industrial age, karakteriseras av fragmentering, kaos, pluralism och oregelbundenhet. Dessa 
faktorer har alla en stor påverkan på detaljhandeln där köpmönster och konsumentbeteendet 
följaktligen har blivit allt mer otydliga och fragmenterade inom främst industrier som 
elektronikhandeln och klädhandeln (Lowson et al., 1999; Goulding, 2003). Vidare menar 
Goulding (2003) att dagens samhälle till stor del kretsar kring konsumtion som styrs av media 
och där det fokuseras allt mer på stil och utseende. Konsumenternas köp är således idag mer 
en reflektion av livsstil och attityd än tillfredsställelse av basbehov (Lowson et al., 1999; 
Goulding, 2003). 
 
4.1.2 Ökat tryck på modeindustrin 
Varuförsörjningskedjan för modekläder är en av de mest komplicerade och längsta 
försörjningskedjorna (Christopher, 2004). Vidare är kedjan oftast kunddriven med syfte att 
levererar rätt vara på rätt plats vid rätt tid och i rätt kvantitet, allt enligt kundens efterfrågan. 
Detta blir dock allt svårare att uppnå i takt med att kraven på modeindustrin ökar. För att 
minska de risker som är en konsekvens av de ökade kraven krävs det således en 
försörjningskedja som effektivt kan hantera den press som uppstår. 
 
Förändringar i efterfrågan i kombination med en ökad påverkan från media har resulterat i en 
explosion av artiklar som är nödvändiga för att tillfredställa kundernas behov (Hunter et al., 
2002). Ett bredare produktsortiment ökar dock svårigheten i att prognostisera rätt och 
försvårar därmed möjligheten till en hög produkttillgänglighet. Inom klädindustrin talas det 
om varianter som identifieras av en specifik stil i en viss färg och storlek (Bruce et al., 2004). 
Ett ökat antal varianter betyder även att varje vara är till försäljning under en kortare period. 
Ju kortare produktlivscykler desto mindre är dock behovet av påfyllnad då varan oftast ersätts 
av en ny vara så fort den är såld (Flanagan, 2005). 
 
Produktlivscykeln för kläder kan variera mellan en månad och ett decennium. För modevaror 
minskar cykeln konstant och är idag endast 6-10 veckor lång (Hunter et al., 2002). Vidare 
ökar antalet säsonger per år i takt med att produktlivscykeln blir kortare. Detta ger butiker 
möjligheter att förnyas genom nya varor som lockar kunder att handla mer (Hines and Bruce, 
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Figur 4.1  
En jämförelse av produktlivscykler 
Källa: Solomon och Rabolt, 2004 

2001; Flanagan, 2005). Det ökar dock också risken för nedsättningar och låg 
varutillgänglighet på grund av den korta försäljningsperioden (Hunter et al., 2002).  
 
4.1.3 Olika produktattribut beroende på vara  
Förståelsen för en produkts egenskaper är högst viktigt då det är avgörande för hur 
försörjningskedjan skall utformas (Christopher, 2004). 
 
Många återförsäljare har idag ett sortiment bestående av både modevaror och basvaror för att 
kunna erbjuda ett större sortiment till sina kunder (Standards och Poor’s, 1998 i Lee och 
Kincade). Dessa varor hanteras dock olika beroende på produkternas olika egenskaper. 
 
Kläder klassificeras normalt sett efter hur lång försäljningsperiod de har.  Basvaror är relativt 
lätta att prognostisera då de förändras lite mellan säsongerna och säljs under hel året, så som 
exempelvis strumpor. Vid tillexempel skolstart kan även baskläder ha peak perioder då 
efterfrågan på vissa produkter så som jeans oftast ökar (Hunter et al., 2002). Varor som har en 
försäljningsperiod mellan 20 och 30 veckor kallas för säsongvaror, tillexempel badkläder, 
medan de som säljs under en period kortare än tio veckor ses som modekläder med en mer 
oförutsägbar och fluktuerande efterfråga (Hunter et al., 2002).                    
 
Mode börjar oftast som ett unikt utlåtande av en liten grupp och sprids sedan då allt fler börjar 
uppmärksamma trenden. Med tiden blir trenden ute då människor söker efter nya vägar för att 
uttrycka sig. Vid den tidpunkten blir varan ofta realiserad för att på så sätt frigöra yta för nya 
varor i butiken, se kurva för fashion i figur 4.1 (Solomon and Rabolt, 2004; Flanagan, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En trend kan pågå olika länge. En del trender blir klassiker som passar oberoende av tiden och 
garanterar därmed en stabil efterfrågan och lägre risk under en längre period, se kurvan 
classic i figur 4.1. Designen för dessa kläder är enkel och stilren vilket hindrar dem från att bli 
gamla och ute, ett exempel är polotröjan (Solomon och Rabolt, 2004). Motsatsen till en 
klassiker är en fad eller modefluga. Den är kortlivad; den blir plötsligt populär och försvinner 
lika fort som den kom, se kurvan fad i figur 4.1. Att lagerhålla varor som identifieras som 
modeflugor innebär stora risker för nedsättningar då osäkerheten för att varan snabbt blir 
omodern är hög, se figur 4.2 (Solomon och Rabolt, 2004).  
 
Som figur 4.1 visar beter sig modevaror olika beroende på dess egenskaper och hur människor 
uppfattar vad som är populärt. Solomon och Rabolt (2004) har kommenterat detta genom att 
säga: ”Fashion, trends and fads are like the stock market: you do not know when they have 
reached their peak until they are over and can be fully analyzed”.  
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Produktutbudet som kunderna idag möter i butik ändras ständigt och drivs till stor del av 
media. Enligt Solomon and Rabolt (2000), är mode en drivande faktor som påverkar våra liv 
och livsstilar; kläderna vi bär, maten vi äter, bilarna vi kör, musiken vi lyssnar på - allt är 
influerat av mode. Det är därmed nödvändigt för återförsäljare inom modeindustrin att förstå 
både trender och konsumentbeteenden för att kunna tillfredsställa kundernas olika behov med 
rätt varor i butik.  
 
4.1.4 Egenskaper för en modevara 
Perna (1987) definierar mode som “an expression of times” medan Solomon och Rabolt 
(2004) anser mode vara “a style that is accepted by a large group of people at a given time”. 
Enligt Fernie och Sparks (2004) och Krajewski och Ritzman (2002), karakteriseras en 
modevara efter: 
 

• Korta produktlivscykler. Produkterna är efterfrågade under en säsong eller än kortare 
period.  

• Låg förutsägbarhet på grund av fluktuationer i efterfrågan. Kundernas efterfrågan är 
influerat av slumpmässiga faktorer som är omöjliga att förutspå så som väder och 
media. 

• Höga impulsköp, kunderna köper produkterna när de ser dem utan att egentligen ha ett 
behov av att köpa dem.  

• Stor varietet av produkter där nya produkter ständigt når marknaden. 
 
Modevaror har en efterfråga som är mycket svår att prognostisera på grund av den höga 
modegraden, säsongsberoendet samt att variationen av olika stilar ändras från säsong till 
säsong (Lee och Kincade, 2003).  
 
4.2 Vikten av kort ledtid inom modeindustrin 
Detta avsnitt beskrivs med anledning av att tid är ett centralt begrepp inom modeindustrin. 
Avsnittet skall visa problematiken men också vinsten som finns i att minska ledtiden för 
produkter inom klädindustrin. Avsnittet ger även en bakgrundsförklaring till många av de 
problem som återfinns i nulägesbeskrivningen. 
 
4.2.1 Introduktion 
Kläd – och modeindustrin ser tid som en allt viktigare faktor för konkurrenskraft (Forza och 
Vinelli, 2000). Genom att minska ledtiden för en vara från inköpstillfället till det att varan 
finns i butik kan försörjningskedjan bli mer anpassad efter den verkliga efterfrågan. Genom 
att göra försörjningskedjan direkt beroende av marknadens efterfråga och förväntningar kan 
modeföretag minska lagernivåerna, minska andelen nedsättningar och erbjuda kunderna en 
bättre service (produkttillgänglighet) (Richardson, 1996 citerad i Forza och Vinelli, 2000). 
 
4.2.2 Tidskompression 
Som tidigare nämnt förändrar sig modeindustrin ständigt vilket innebär att korta ledtider är 
oerhört viktigt. Inditex VD, J. Castellano har sagt att “This business is all about reducing 
response time and in fashion, stock is like food-it goes bad quick” (Dutta, 2005). 
 
Forza och Vinelli (1997) ser tidskompression som ett verktyg för förbättring av företagets 
prestation i form av effektivitet och produkttillgänglighet. De menar att en ökad effektivitet 
och produkttillgänglighet kan medföra en ökad konkurrenskraft och på så vis lägre priser. 
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Figur 4.2   
Ju kortare ledtid till marknaden desto större säljperiod och mindre risk för realisation/nedsättningar 
Källa: Christopher et al., 2004 

Inom klädindustrin kan det ofta vara svårt att göra korrekta prognoser. För att kunna minska 
osäkerhet och prognosfel är det nödvändigt att korta prognoshorisonten enligt Christopher 
(1998).  Prognoshorisonten är kopplad till produktens ledtid och genom att minska ledtiden 
kommer produkten att bättre reflektera marknadens mode då beslut kan tas närmare i tiden 
(Christopher, 1998; Forza och Vinelli, 1997; Bruce et al., 2004).  
 
Vidare kortas ledtidsgapet om ledtiden minskas. Ledtidsgapet är skillnaden mellan 
försörjningskedjans ledtid och tiden som kunden är beredd att vänta på varan som efterfrågas 
(Christopher, 1998). Ofta buffrar företag inom klädindustrin upp höga nivåer av lager för att 
minska ledtidsgapet och osäkerheten av att varan som kunden efterfrågar inte skall finnas i 
butik. Dock är oftast lagret som byggts upp fel på grund av felprognostisering. Ett minskat 
ledtidsgap skulle därmed resultera i mindre kapitalbindning, mindre föråldrat lager och så 
ledes mindre realisationer (Christopher et al., 2004; Fernie och Sparks, 2004). 
 
Gällande tidsreduktion finns det, enligt Christopher et al., (2004), tre olika ledtider som kan 
kortas ned och som måste hanteras effektivt för att företaget skall kunna leverera rätt 
produkter i rätt tid till kunden. De tre ledtiderna som alla påverkar den totala ledtiden följer 
nedan.  
 
4.2.2.1 Tid till marknaden 
Tiden det tar till det att en trend har omvandlats till en produkt som är säljbar i butik står för 
tiden till marknaden. Då produktlivscykeln är relativt kort för en produkt inom modeindustrin 
är det viktigt att fånga trender och därmed se till att varan snabbt kommer till butik för 
försäljning. Nya trender ger företagen stora möjligheter till att tjäna pengar samtidigt som det 
kan leda till kostnader som föråldrat lager och realisationer om produkterna är sena till 
marknaden, se figur 4.2 (Christopher et al., 2004; Fernie och Sparks, 2004; Christopher, 
1998).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4.2.2.2 Tid till leverans 
Tiden till leverans är tiden det tar från det att en order är lagd till dess att produkten är 
levererad till butik. Ju längre tid det tar innan varan är i butik och därmed tillgänglig för 
kunden desto fler kostnader adderas till produkten. Risken för kostnader så som missad 
försäljning, lagerkostnader och kapitalbindning ökar med längden av försörjningskedjan och 
ledtiden (Christopher, 1998; Christopher et al., 2004; Fernie och Sparks, 2004).  
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4.2.2.3 Tid att reagera 
Tiden det tar att identifiera förändringar i efterfrågan kallas för tiden att reagera. Leverantörer 
har ofta svårt att förutse förändrat behov i marknaden där överskott av lager tenderar att 
gömma verklig efterfråga. Förståelsen om att höga lagernivåer gömmer underliggande 
problem är grunden för det välkända japanska begreppet Kaizen. Inom Kaizen arbetar man 
efter ständiga förbättringar genom att systematiskt minska kapaciteten eller lagernivåerna tills 
problemen kan identifieras (Krajewski och Ritzman, 2002).  Med en tydlig bild av flödet i 
kedjan, som ej göms av höga lagernivåer samt god kommunikation och informationsflöde kan 
variationer i efterfrågan lättare identifieras och minskar på så vis tiden att reagera på 
förändringar (Christopher et al., 2004; Fernie och Sparks 2004).  
 
4.3 Supply chain management 
Detta avsnitt har valts att beskrivs för att introducera läsaren till begreppet Supply chain 
management. Denna teori kommer att ligga till grund för analysen där stor del baseras på 
konceptet Supply chain management. Författaren anser att det därmed är av vikt att konceptet 
beskrivs för att läsaren skall få en grundläggande förståelse för tankesätt och värderingar inom 
ämnesområdet. 
 
4.2.1 Introduktion 
Anledningen till framgång för företag påstår många författare kommer från att företag lyckas 
att förbättra den totala prestationen av försörjningskedjan så att de kan leverera ökat värde till 
sina kunder i form av rätt vara på rätt plats vid rätt tid. 
 
En ingrediens i ett framgångsrikt recept enligt många är Supply chain management (SCM) där 
samarbete och nära relationer mellan parterna i kedjan är nyckelbegrepp. Detta kan vara en av 
orsakerna till att ämnet också har fått stor uppmärksamhet den senaste tiden. Inom 
modeindustrin uppmärksammades begreppet någon gång vid mitten på 80-talet och har sedan 
dess fått allt större uppmärksamhet. 
 
Marthin Christopher har forskat mycket kring ämnet SCM. Han är en av många som 
förespråkar att företag skall sträva efter att effektivisera sina försörjningskedjor än mer då en 
effektiv försörjningskedja kan utgöra ett starkt konkurrensvapen i form av 
produkttillgänglighet, så som pris och kvalitet är för många idag.  
 
4.2.2 Definition 
Från det att SCM uppmärksammades har begreppet studerats av en mängd olika forskare och 
mycket är skrivet inom ämnesområdet. Uttrycket SCM kom i början på 1980- talet men det 
råder fortfarande tvivel och oklarheter om hur det skall definieras.  
 
Försörjningskedjan eller som det benämns på engelska, Supply chain, och begreppet Supply 
Chain Management eller flödesekonomi som Paulsson et al., (2000) benämner det, definieras 
enligt Handfield och Nichols (2002) enligt nedan.  
 
”The Supply Chain encompasses all organisations and activities associated with the flow and 
transformation of goods from the raw materials stage, through to the end user, as well as the 
associated information flows. Material and information flows both up and down the supply 
chain”. 
 
“Supply Chain Management is the integration and management of supply chain organisations 
and activities through cooperative organizational relationships, effective business processes, 
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and high levels of information sharing to create high-performing value systems that provide 
member organisations a sustainable competitive advantage”. 
 
Enligt Handfield och Nichols (2002) definition inkluderar en försörjningskedja hantering av 
allt från informationssystem, inköp, sourcing, orderhantering, produktionsplanering, 
lagerhantering till kundservice och hantering av emballage och material.  
 
SCM definieras även som ett försök till att minska ineffektivitet och lösa problem genom 
försörjningskedjan, från råmaterial till färdiga produkter, enligt Lee och Kincade (2003).  
 
Lee och Kincade (2003) har kommit fram till att det finns tre komponenter som alltid finns 
med i definitionen av SCM. Det första kännetecknet är att det handlar om flödet av material 
och information i försörjningskedjan.  Det andra är att alla parter i företaget eller kedjan så 
som leverantörer, tillverkare, distributörer, kunder etcetera skall alla vara involverade i 
aktiviteterna och samarbeta. Det tredje kännetecknet är integration och koordinerade 
värdeadderande aktiviteter i kedjan där syftet är att hantera flödet av material och information 
på ett effektivt sätt. 
  
Vissa påstår att idén med en försörjningskedja och processen att omvandla råmaterial till 
slutprodukter är en enkel linjär process. Cox anser dock att detta är en missuppfattning och 
påstår istället att försörjningskedjans koncept skall ses som en kraftfull metafor som förenklar 
en komplex verklighet. 
 
Handfield och Nichols (2002) ser försörjningskedjan som en länk av leverantörer och kunder 
där varje kund i sin tur blir leverantör till sin kund. Alla organisationer utgör på så vis en del 
av en eller fler försörjningskedjor.  
 
Genom att sammanställa flera olika författares synpunkter på ämnet SCM har Lee och 
Kincade kunnat sammanställa sex dimensioner för SCM, som presenteras nedan. 
 

1. Samarbete mellan aktörerna i försörjningskedjan 
 
2. Elektroniska länkar mellan parterna för informationsspridning. Användningen av 

informationsteknologi så som EDI (Electronic Data Interchange), EPOS (Electronic 
Point of Sales) och streckkoder. 

  
3. Flexibilitet i tillverkningen 

 
4. Finansiella styrmedel och Key Performance Indcator (KPI) är viktiga medel för att 

kunna styra försörjningskedjans effektivitet och prestation 
 

5. Engagemang och delaktighet från ledningen. Bechtel och Jayara (1997) påpekade att 
den viktigaste barriären för förändring är människorna inte system eller teknologi 
enligt Lee och Kincade, 2003. 

 
6. Kunskap om efterfrågebeteende. Igenkännande av eftefrågebeteenden så som säker 

och osäker efterfrågan, beroende och oberoende produkter och säsongsberoende är 
egenskaper som är nära relaterat till operationella beslut.  
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Supply chain management is one of the most emotional experiences I have ever 
witnessed. There have been so many mythologies that have developed over the 
years, people blaming other people for their problems, based on some incident 
that may or may not have occurred sometime in the past. Once you get 
everyone together into the same room, you begin to realize the number of false 
perceptions that exist, People are still very reluctant to let someone else make 
decisions within their area. It becomes especially tricky when you show people 
how “sub-optimising” their functional area can optimise the entire supply 
chain – Materials Management vice president, Fortune 500 manufacturer. 
(Supply Chain Redesign, Handfield och Nichols, 2002) 

4.2.3 Leverantörsrelationer 
Idag handlar det inte bara om att sköta sin egen organisation utan företag måste se till att vara 
involverad i hela kedjan. Forskare inom ämnet påstår att det idag inte längre är konkurrens 
mellan företag utan mellan försörjningskedjor (O'Marah, 2001 i Bruce et al., 2004). 
 
Inom klädindustrin har det traditionellt sett varit så att varje aktör i kedjan sköter sitt baserat 
på vad som passar varje enskild bäst. Detta kan ibland orsaka konflikter och sällan är 
aktiviteterna koordinerade (Handfield och Nichols, 2002).  
 
Relationen i försörjningskedjan är enligt Handfield och Nichols (2002) kanske en av de mest 
utmanande faktorerna i arbetet med att skapa en effektiv försörjningskedja. Utan grunden av 
att ha en effektiv relation bland aktörernas organisationer i kedjan är det svårt att hantera 
flödet av varor och information längs försörjningskedjan effektivt.  
 
Många organisationer ser sina leverantörer och kunder som motståndare som det inte går att 
lita på och med vilka långsiktiga relationer skall undvikas. Den här inställningen återspeglas, 
enligt Handfield och Nichols (2002), ofta inom inköp och logistik vilkas funktioner sällan har 
någon strategisk roll utan ses mer som några som köper och skickar material.  
 
Företag som ska ingå ett partnerskap med andra aktörer i försörjningskedjan måste vara 
medvetna om att det krävs både tid och resurser för att kunna hantera en sådan relation. Precis 
som i ett förhållande måste aktörer i en försörjningskedja spendera mycket tid för att 
kommunicera, förbättra relationen och lösa konflikter och problem när de uppstår (Handfield 
och Nichols, 2002). 
 
Den ensamt mest viktiga delen, enligt Handfield och Nichols (2002), för att skapa en 
framgångsrik försörjningskedja är förtroende mellan parterna i kedjan, där en part har tillit 
och förtroende för någon annans parts kunskap, agerande och förmåga. Detta gäller både inom 
den egna organisationen och mellan företag. Utan positiva interpersonella relationer kan inte 
de andra systemen fungera effektivt. För att relationen mellan leverantörer skall fungera är det 
en förutsättning att avdelningarna inom en organisation är integrerade. En supply chain 
manager uttryckte sig som följande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCM har en stor effekt på kostnaderna i försörjningskedjan. Handfield och Nichols (2002) 
anser att företagen måste omvandla förbättringarna i kedjan till finansiella termer som 
motiverar de som skall utföra förbättringarna på ett bättre sätt. En annan viktig aspekt är att 
företag idag allt mer tittar på den totala kostnaden för hela försörjningskedjan och inte på 
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enskilda avdelningar inom företaget påstår Handfield och Nichols (2002). 
Leverantörsrelationen är enligt många nyckeln till ett företags framgång. Vid val av leverantör 
används ofta totala kostnaden för att utvärdera leverantörernas prestation. Totala kostnaden 
brukar inkludera produktpriset, transaktionskostnader, leveransprestation, produktkvalitet, tid 
till ordern är komplett och tillförlitlighet vid orderleverans (Goffin et al., 1997 i Lee och 
Kincade, 2003). 
 
4.4 Leverantörsutveckling  
Detta avsnitt har valts att beskrivas då leverantörernas prestation är av stor betydelse vid 
varuförsörjningen av märkeskläder till Åhléns. Inom modeindustrin är det svårt att välja 
leverantör efter mätetal så som leveransprecision och pris då det är produktens design och 
popularitet som är avgörande för om varan säljer eller ej. Författaren anser därmed att teori 
kring leverantörsutveckling är av största vikt då det kommer att ligga till grund för senare 
analyser och rekommendationer i examensarbetet.    
 
4.4.1 Introduktion 
Som svar på den ökade konkurrensen inom marknaden har företag som vill minska kostnader, 
öka flexibiliteten och korta ledtiderna fokuserat på att effektivisera hanteringen av sin 
försörjningskedja. En av de kritiska faktorerna för att uppnå effektiv SCM är ett synkroniserat 
flöde av varor och information mellan kund och leverantör (Krajewski och Ritzman, 2004). 
Men att hitta leverantörer som redan från början har möjligheterna att uppfylla kundens krav 
gällande flexibilitet, kostnader, kvalitet och leverans är svårt (Carr och Kaynak, 2007). 
Hartley och Choi, 1996 och Krause et al., 1998, menar att utveckling av leverantörer för att 
kunna förbättra deras möjligheter till att uppnå kraven är ett sätt för att klara av utmaningen. 
 
4.4.2 Kommunikation 
Forskare är eniga om att ökad kommunikation är positivt relaterat till ett företags finansiella 
resultat. Kommunikationsmediumet som möjliggör kommunikationen mellan företag och 
leverantör ses som en viktig faktor vid effektiv leverantörsutveckling.  
 
Kommunikationsmetoderna som oftast används kan delas in i två huvudgrupper: traditionell 
kommunikation och avancerad kommunikation. De traditionella metoderna innefattar 
kommunikation mellan leverantör och företag via telefon, fax, e-mail, brev och face-to-face 
kontakt.  De mer avancerade kommunikationsmetoderna står för datalänkar så som Electronic 
data interchange (EDI) (Carr och Kaynak, 2007). 
 
De olika kommunikationsmediumen är också en möjliggörare för informationsspridning där 
teknologins utveckling har haft stor betydelse och således möjliggjort en ökad integration i 
försörjningskedjan (Sahin och Robinson, 2002 i Carr och Kaynak, 2007). 
 
Enligt Carr och Kaynak (2007), rekommenderas det inte att ersätta face-to-face 
kommunikationen med leverantör med de nya avancerade kommunikationsteknologierna då 
face-to-face metoden ses som ett mycket viktigt och effektivt sätt att sprida information. 
Istället skall den nya teknologin ses som ytterligare en möjlighet till att sprida information i 
kedjan. Siriam och Stump (2004), påstår i en studie att EDI, e-mail, fax och datalänkar alla 
har en positiv effekt på frekvensen av kommunikationen i kedjan då de både möjliggör, 
förenklar och vidgar den tillgängliga informationen som finns i företaget.    
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4.4.3 Informationsspridning 
Bardi et al., (1994) och Narasimhan och Kim, (2001) menar att det är viktigt att företagen 
först skall stärka sin interna integration innan de börjar integrera sig med leverantörer. Detta 
stödjer också påståendet om att informationsspridningen mellan företaget och dess 
leverantörer skall föregås av en väl utvecklad informationsspridning inom företaget (Bardi et 
al., 1994 och Narasimhan och Kim, 2001 citerad i Carr och Kaynak, 2007).  
 
Informationsspridningen inom företaget är nödvändig för att kunna identifiera kritiska 
faktorer gällande deras leverantörer anser Bhatt (2000).  
 
Informationsspridningen mellan leverantör och företag handlar mycket om förtroende till 
varandra och viljan att dela med sig av information. Flera författare påstår att om 
kunden/företaget effektivt kommunicerar ut sina leveransinstruktioner och krav till 
leverantören ökar leverantörens förståelse för kunden och ett närmare samarbete kan skapas 
genom ett effektivt informationsutbyte (Carr och Kaynak, 2007). Vidare ges kunden möjlighet 
att ge mer information till leverantören om bland annat trender i marknaden och 
försäljningsstatistik. 
 
Informationsspridning inom företaget samt mellan företaget och dess leverantörer ses som 
viktiga faktorer för ett lyckat leverantörssamarbete. Med informationsspridning inom 
företaget menas att viktig information delas mellan avdelningar (Carr och Kaynak, 2007). Det 
är vanligt att använda sig utav tvärfunktionella team bestående av deltagare från exempelvis 
inköp, marknad, ekonomi och logistik för att lösa leverantörsproblem (Carr och Kaynak, 
2007). För att koordinera samarbetet mellan olika avdelningar blir informationsspridningen 
här en koordinerande faktor (Dewett och Jones, 2001 citerad i Carr och Kaynak, 2007).  
 
Avsaknad av information eller felaktig information mellan aktörerna i kedjan kan istället 
skapa problem i form av för höga lagernivåer, långa ledtider, ökade kostnader, missad 
försäljning och låg kundservice. Genom kommunikation och problemlösande aktiviteter ökar 
informationsflödet i försörjningskedjan (Nichols och Handfield, 2002). 
 
4.4.4 Leverantörsstöd 
Forskare har länge studerat hur företag kan utveckla sina leverantörer. Det är behovet av att 
förbättra leverantörernas leveransprestation tillsammans med målet att minska kostnaderna 
som har motiverat företag i att engagera sig i leverantörsutveckling. Detta ger företag en 
bättre konkurrenskraft genom att det möjliggör ökad kundservice och försäljning. Vanliga 
metoder i ett utvecklingsarbete är investering i teknisk utrustning, utvärdering av 
leverantörernas prestation, återkoppling till leverantörerna samt leverantörsbesök (Hartley och 
Choi, 1996: Krause, 1997; Krause et al., 1998 citerad i Carr och Kaynak, 2007). 
 
Många studier visar på att stöd för leverantörsutveckling har positiva effekter på 
kundens/företagets finansiella resultat. Huvudmålet för leverantörsutvecklingen är att 
förbättra leverantörsprestationen (Krause et al., 1998). Detta kräver dock att kunden 
investerar både tid och resurser i leverantören. En förbättrad leverantörsprestation kan således 
leda till minskade kostnader för kunden genom att minska andelen defekta varor, öka 
leveransprecisionen, minska ordercyklerna samt öka andelen komplett levererade ordrar 
(Krause, 1997).  
Genom leverantörsutvärdering och leverantörsåterkoppling kan företag ”lära” sina 
leverantörer att minska problemen och därmed höja deras prestation. Enligt Hartley och Choi 
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(1996) i Carr och Kaynak, 2007, ger en förbättrad leveransprestation och högre 
produktkvalitet mindre andel avbrott i produktionsprocessen.  
 
Vidare menar Krajewski och Ritzman (2004) att varor som levereras i tid minskar andelen 
säkerhetslager och uppbundet kapital.  
 
4.4 Processer 
Detta avsnitt har valts att beskrivas då kartläggningen av varuförsörjningsprocessen för 
märkeskläder till Åhléns utgör en stor del i detta examensarbete vilket presenteras i 
nulägesbeskrivningen. Vidare baseras även analysen på varuförsörjningsprocessen där den 
utvärderas. Därav anser författaren att det finns ett behov av att beskriva en process innebörd 
samt dess förlopp i teoriavsnittet. 
 
4.4.1 Introduktion 
Med process menas en aktivitet som återupprepas i tiden (Bergman och Klefsjö, 2001). Vissa 
händelser sker enstaka gånger och kan ses som unika händelser så som exempelvis ett projekt. 
Förloppet för hur ett projekt genomförs kan dock se ut på samma sätt gång efter gång och 
klassificeras därmed som en process. Andra exempel kan vara inköp av material där samma 
rutiner används vid olika tillfällen, även om vart och ett av dessa inköp är unika. Detsamma 
gäller för fakturering, som också sker på samma sätt varje gång fast beloppen och 
leverantörsnumren skiljer sig åt (Ibid). 
 
Det är processerna i företaget som knyter samman historien med framtiden och som gör att 
framtida skeenden är predikterbara. Det är utifrån processerna som förbättringar i 
verksamheten kan genomföras (Bergman och Klefsjö, 2001).   
 
4.4.2 Definition av process 
Inom kvalitetsområdet definieras en process som ”en uppsättning aktiviteter med preciserad 
början och slut som med hjälp av organisationens resurser återkommande förädlar ett 
mätbart resultat till en kund”. (Egnell, 1999) 
 
Bergman och Klefsjö (2001) definierar en process som ” ett nätverk av aktiviteter som 
upprepas i tiden och vars syfte är att skapa värde åt någon extern eller intern kund”. 
 
Krajewski och Ritzman (2002) menar att genom användning av en organisations resurser kan 
en process skapa något av värde. De menar att en produkt eller tjänst inte kan skapas utan en 
underliggande process som omvandlar input till output.  
 
Bergman och Klefsjö (2001) poängterar att processer ofta uppfattas som maskiner och 
löpande band men att de i verkligheten handlar lika mycket om koordination mellan 
människor. Det vill säga om överenskommelser mellan individer som samverkar och om dess 
individers kompetens. Vidare menar de att processer handlar mer om lagarbete än om löpande 
band då de största förbättringspotentialerna i allmänhet finns i de administrativa 
arbetsflödena.  
 
Vidare karakteriseras en process oftast av att den har en kund (uppdragsgivare) och en 
leverantör (uppdragstagare), se figur 4.3 (Bergman och Klefsjö, 2001). Processen i sig består 
av ett nätverk av aktiviteter som tillsammans förädlar objektet till ett resultat (Krajewski och 
Ritzman, 2002). Ett företag skulle kunna beskrivas som ett nätverk av processer där varje 
avdelnings interna process utgör en del av kärnprocessen som går genom hela företaget. Varje 
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Leverantör      Överenskommelse                Kund 

Figur 4.3  
En schematisk bild över hur en process förädlar ett objekt till ett resultat 
(Bilden tagen från Bergman och Klefsjö, 2001) 

process kan sedan brytas ned i delprocesser. Syftet med varje process är att tillfredsställa 
kunden med så lite resurser som möjligt.  För att driva processen krävs resurser av olika slag i 
form av arbetstid, personal och information. Vidare är det nödvändigt att leverantören får 
tydliga signaler om vad som erfordras (Bergman och Klefsjö, 2001).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enligt Bergman och Klefsjö (2001), skall resurser och energi läggas på ständiga 
processförbättringar istället för på ”brandsläckning”, det vill säga att genomföra tillfälliga 
lösningar för att rädda kritiska situationer. Det är därför viktigt att inte reagera på enstaka 
händelser fortsätter Bergman och Klefsjö då varje separat avvikelse från det förväntade 
resultatet bidrar med viktig information om processen och måste därför utvärderas och 
sammanställas. Denna information hjälper till att finna de bakomliggande orsakerna till 
variation i processresultatet. Dessa variationer kan därmed elimineras och variationen 
reduceras. På detta sätt kan processen förbättras och ökad kundtillfredsställelse uppnås (Ibid).  
 
4.4.3 Processkartläggning 
Innan arbetet med förbättringar påbörjas är det viktigt att förstå processen. För att förstå 
kundbehov krävs det ofta en aktiv samverkan där företaget sätter sig in i hur det egna 
resultatet påverkar kundens arbete. Motsvarande resonemang gäller även gentemot 
leverantören till processen (Bergman och Klefsjö, 2001). 
 
Kartläggning av försörjningskedjan är starten på ett förbättringsarbete. Enligt Bergman och 
Klefsjö (2001), har kunskapen som skapas vid kartläggning av en process ett stort värde i sig 
själv. Det är en god plattform för förbättringsarbete genom att den skapar en gemensam 
nulägesbild av vad som sker idag. Kartläggningen ger också en ökad förståelse om hur varje 
avdelning påverkar nästkommande avdelning. 
 
 
 
 

Process 
Objekt Resultat 

Resurser 
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1dag till flera månader 

KAPITEL 5 
NULÄGESBESKRIVNING 

 
I detta kapitel kommer processen för varuförsörjningen av märkeskläder att kartläggas. 
Kartläggningen är sammankopplad med respektive aktivitets uppmärksammade problem.  
Vidare redovisas var i organisationen de olika aktiviteterna utförs för att ge en bild av 
kopplingen mellan de olika aktörerna i kedjan.  
 
5.1 Aktörerna i Åhléns försörjningskedja 
Idag tar det ungefär sex månader för en märkesvara att komma till Åhléns varuhus, från det att 
en order läggs. I försörjningskedjan av märkeskläder utgör Åhléns den interna parten och 
märkesleverantören den externa parten. Inom Åhléns kan sedan en uppdelning göras efter 
funktion, se figur 5.1.  
 
I denna studie kommer tre, av Åhléns, utvalda märkesleverantörers del av kedjan att 
beskrivas. Dessa är Filippa K, Cheap Monday och Mexx. Studien av leverantörerna ger inte 
bara en ökad förståelse för deras processer utan ger även en inblick i skillnader och likheter 
mellan olika leverantörer.  
 
Nulägesanalysen kommer steg för steg att beskriva de olika aktörerna och dess delprocesser 
som tillsammans utgör huvudprocessen i försörjningskedjan. Nedanför i figur 5.1 illustreras 
även en tidslinje som representerar tiden i snitt som varje delprocess i kedjan tar att utföra.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LEVERANTÖR 

 
INKÖP 

 
DC 

 
ÅHLÉNS 

CITY 

 

BETALNING 

 

 
 
1 dag till 1 v. 
+ 3 dagar 
orderläggning 

Tid 

Figur 5.1  
De olika aktörerna i Åhléns försörjningskedja för märkeskläder 
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Vår 
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Vår etta- 
Jan, Feb, 
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Vår tvåa- 
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Höst 
preview- 
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Höst etta-
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Höst 
tvåa- 
Oct, Nov 
 

Höst Vår 

5.2 Budgetering och inköp  
Planeringen av budget utgör det första steget i Åhléns försörjningskedja. Utifrån budgeten 
planeras sedan inköpen för säsong. Nedan i figur 5.2 beskrivs processen för budgetering och 
inköp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.1 Säsongerna under året 
Inom modebranschen är året uppdelat i två säsonger, vår och höst. Säsongerna delas därefter 
upp i något som kallas för preview, vår/höst- etta och vår/höst- tvåa, se figur 5.3. Preview är i 
början av säsongen, december för våren och juni för hösten. Tanken är att det skall vara en 
förhandssmak på säsongens varor och utgör ungefär 10 procent av budgeten. Vår-ettan och 
höst-ettan står för den huvudsakliga kollektionen och representerar 70 procent av bugeten. 
Vår-tvåan och höst-tvåan står för resterande 20 procent som är avsedda för omköp i säsong av 
varor som säljer bra. För Åhléns ligger budgeten för ett år kring 400 miljoner kronor. 
Budgeten planeras alltid till 10-15 procent mer än vad som tros kommer att sälja på grund av 
svinn, osålda varor och varor som aldrig kommer. 
 
Leveransfönstrena för märkesleverantörer är ofta tre månader. Varuingången av varor för 
våren sker med början i december och fortgår fram till maj och för hösten under perioden juni 
till november.  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utvärdering av 
våren -07 för 
planering av 
budgeten för -08 

Budgeten bryts ned 
på säsong, varuhus 
och märke 

Budgeten presenteras för 
våren -08 och inköparna 
besöker leverantörerna 
för inköp 

Maj/juni Tid Maj/juni Juni 

Figur 5.2   
Processen för planering av budget och inköp                                                                                                                        
 
 

Figur 5.3  
Årets säsonger inom Åhléns för affärsområdet mode 
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5.2.2 Planering av budget 
Budgeten för våren 2008 börjar planeras redan under våren 2007. Arbetet påbörjas i slutet av 
säsongen, det vill säga i slutet av maj för våren, för att utvärdera föregående säsong vad gäller 
varugrupp, varuhus och märke. Utvärderingen börjar på en övergripande nivå för att sedan 
granska varje märke på detaljerad nivå.   
 
Med utvärderingen som underlag och känsla för vad som är populärt planeras budgeten för 
våren 2008. Först bestäms den totala budgeten per varuområde varefter budgeten splittras upp 
på säsong, där 45 procent av budgeten läggs på inköp för våren och 55 procent till hösten. 
Därpå delas den upp på varuhus och märke. Den kommande budgeten baseras alltså på 
föregående säsong men påverkas även av framtida utsikter och intuition om vad Åhléns tror 
kommer att sälja. Budgetprocessen görs i planeringssystemet RPAS där man under säsong 
kan följa upp hur mycket som har köpts in gentemot den registrerade varuingången. 
 
5.2.3 Inköpsprocessen 
När inköparen har tilldelats en budget för respektive varumärke besöker den leverantören för 
inköp. Inköpen för våren 2008 sker i början av maj till slutet av september där den största 
kvantiteten köps in under augusti/september med inleverans i december, januari, februari och 
mars. För hösten 2008 sker inköpen under oktober, november och december med inleverans i 
juni, juli, augusti och september. Arbetet med inköp sker alltså sex månader i förväg. 
 
Det är budgeten som sätter ramen för hur mycket som får köpas in men det är givetvis även 
kollektionen som styr inköpet. Kollektionerna kan vara mer eller mindre tilltalande och det 
kan då ske justering av budgeten mellan olika varumärken. En avvägning mellan hur 
varumärket har sålts tidigare och vad som väntas bli populärt måste göras vid inköpen.  
 
Efter att inköp har bestämt vilka varor som Åhléns skall beställa registrerar leverantören 
beställningen och skickar en inköpsorder på beställda artiklar till Åhléns som inköpsunderlag. 
Inköpsassistenten lägger sedan in dessa ordrar i Åhléns system (VIS) och tilldelar 
artikelnumren ett ordernummer som kommer att följa med varorna under hela kedjans gång 
för att de skall kunna identifieras av Åhléns. Vid tilldelningen av ordernummer grupperas fem 
artiklar per ordernummer med avseende på leveransperiod. På grund av de stora 
leveransfönstren är det vanligt att en order dellevereras då en artikel kan levereras i januari 
medan en annan i mars. Vidare levererar leverantören när varorna är klara och beaktar ej 
Åhléns ordernummer. Inköpsassistenterna försöker att lägga ordrarna en till två månader 
innan leveransdatum. Själva orderläggningsprocessen tar ungefär tre dagar. Då Åhléns är 
medveten om att leverantörerna inte kan söka efter deras ordernummer eller artikelnummer 
kommunicerar de alltid med leverantörernas artikelnummer. Varje variantartikel tilldelas 
också en EAN-kod som är unik för varje SKU (Stock Keeping Unit) som används vid 
registreringen då en vara säljs.  
 
Fördelning av kvantiteter av artiklar mellan cityvaruhusen och vad som skall ligga på lager 
som påfyllnad görs också av inköpsassistenten. Det är inköpsassistenterna som har 
kontinuerlig kontakt med varuhusen, DC och leverantörerna under säsong gällande omköp 
och vid problem. 
 
När ordern är inlagd i Åhléns system skickar inköpsassistenten tillbaka orderbekräftelsen till 
leverantören med information om EAN-kod och ordernummer som skall stå med på faktura, 
följesedel och fraktsedel. Ett problem vid inköp är att det arbetas i flera system då en order 
skall registreras vilket fördröjer arbetet.  
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5.2.4 Omköp 
Idag sker omköpen av märkesjeans baserat på varuhusens önskemål. Detta är dock något som 
det planeras att ändras på framöver då man på inköp istället skall göra omköpen baserat på 
försäljningsstatistik. Idag fungerar omköpen på så sätt att säljarna gör handskrivna 
beställningar varannan vecka som baseras på mer en känsla för vad som har sålts och kommer 
att sälja. Att basera beslut av omköp på fakta i form av försäljningsstatistik ger enligt inköp ett 
mer riktigt resultat.  
 
Information sänds dagligen från Åhléns City via Extenda till inköp om vad som har sålts. 
Baserat på att lagersaldot i varuhuset stämmer överens med det teoretiska saldot är det alltså 
mycket enkelt för inköp att fatta beslut om vad som skall köpas om. När Åhléns City har faxat 
beställningen för omköp till inköp jämför de den föreslagna beställningen med 
försäljningsstatistiken och gör sedan en bedömning för vad som skall köpas om. Därefter 
faxas eller mailas en förfrågan om varor till leverantören. Leverantören återkommer oftast en 
till två dagar senare med information om vilka varor som kan beställas. Inköpsassistenten 
lägger sedan samma dag en order på omköpet. Omköp prioriteras alltid i alla led då det är 
varor som säljs bra. 
 
I vissa fall kan det vara svårt att beräkna hur mycket som skall köpas om under säsong. Det 
kan bero på dellevereranserna, där en del av en order eller artikel kan komma i januari och 
resterande i april. Problemet med att man inte vet hur mycket som det finns kvar att köpa för 
är stort då inköp inte vet hur mycket som beräknas att komma in, ofta är det mellan 5 till 10 
procent som aldrig levereras. Detta är ett extra stort problem i slutet av säsongen då det kan 
vara så illa att varan inte längre säljer och direkt måste realiseras ut.   
 
5.3 Den externa märkesleverantören 
 
5.3.1 Cheap Monday  
Cheap Monday (CM) startades för cirka två år sedan av Lars Karlsson och Adam Friberg. 
Företaget och Cheap Monday’s popularitet har växt i rekordfart och säljer nu kläder runt om i 
hela världen(PM Företagsfakta, 2007).  
 
Cheap Monday är ett av de fem märkena som ingår i företaget Fabric AB. Fabric AB äger ett 
antal egna butiker som går under namnet Weekday AB som säljer deras varor. Märkena ägs 
dock utav Weekday Brands AB som internt sett säljer varorna till sina egna butiker. Förutom 
egna butiker säljs varorna via agenter och distributörer runt om i världen som säljer vidare till 
återförsäljare. Åhléns är en av många återförsäljare och köper in märket Cheap Monday via 
agenten the Grocery i Stockholm. Förutom i Sverige finns det två agenter till i Europa samt ett 
antal distributörer utanför Europa. De säljer idag till cirka 100 svenska kunder.  
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5.3.1.1 Processen 
Nedan, se figur 5.4, visas en schematisk bild över vad som händer hos Cheap Monday efter 
det att Åhléns inköpare har varit och besökt leverantören. 
 

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I augusti brukar inköparen från Åhléns träffa Cheap Monday via agenten Mats Andersson för 
att utvärdera föregående säsong (våren –07). Inköparen har sedan tidigare fått en budget att 
hålla sig inom och efter den diskuteras det om vad som skall köpas in. Mats Andersson gör 
sedan ett mer detaljerat arbete kring vilka varor han anser skulle vara passande för Åhléns. I 
slutet av augusti är arbetet klart och en order för Åhléns läggs in i the Grocery’s system. 
Weekday Brands arbetar med 12 olika företag och har satt en deadline för inköp till den 8: e 
september för våren 2008. Därefter tar det cirka en vecka för Weekday Brands att 
sammanställa alla ordrar. De gör då också en bedömning över vad som kan tänkas sälja bra 
och lägger en överproduktion av de artiklar som de tror är aktuella för omköp i säsong. När 
alla ordrar är inlagda i systemet kontrolleras de för att sedan kunna skickas till inköp i 
Göteborg som vidare har kontakt med producenterna för vad och i vilka kvantiteter varorna 
skall tillverkas.  
 
Största delen av tillverkningen sker i Kina men det finns även produktion i Italien. I Italien 
tillverkas jeans som säljs löpande under hela året för att på så sätt kunna korta ledtiden vid 
omköp. Varorna från Asien skeppas med båt för att minimera kostnaderna vilket gör att 
Cheap Monday kan erbjuda sina kunder ett lågt pris. När varorna har kommit till Sverige 
transporteras de till Weekday Brands lager i Tranås.  
 
Varorna levereras till Tranås mellan slutet av december till mars för våren 2008. När varorna 
har anlänt till lagret registreras de i systemet Garp. En plocklista skrivs då ut som 
lagerpersonalen plockar varorna efter. De antecknar ordernumret på kartongerna och lägger 
packsedeln i kartongen. Ordernumret från Åhléns har tidigare registrerats i systemet hos 
agenten the Grocery. En fraktsedel skrivs sedan ut vid leverans vilket automatiskt uppdaterar 

Tid 

Början av augusti                    8: e september                  15: e september                            December Mitten av dec            Dec/Jan-mars 

Figur 5.4 
Processen hos leverantören Cheap Monday och Åhléns 
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saldot. Grundorder prioriteras alltid att plockas framför omköp och plock till egna butiker sker 
på måndagar. Leveransen går därefter med Posten till Åhléns distributionscentral.   
 
Vid fakturering har Weekday Brands anpassat sig till Åhléns önskemål att ha en order per 
faktura. Möjligheterna till kundanpassningar är viktiga men samtidigt är det ett givande och 
ett tagande från båda håll menar Maude Svensson på Weekday Brands. Det betyder dock inte 
att en hel order levereras på en gång utan när en artikel är producerad och anländer till Tranås 
skickas den vidare utan någon hänsyn till ordernummer.  
 
Vid omköp brukar The Grocery maila en lista över vad kunden, i detta fall Åhléns, önskar att 
köpa om. Lagret i Tranås kollar upp vad som finns men kan ej reservera varor och har ej ett 
helt uppdaterat lagersaldo då det inte uppdateras då plocklistorna skrivs ut. En order läggs 
sedan från The Grocery på vad Åhléns önskar köpa och processen fortgår sedan som tidigare 
beskrivet.  

  
5.3.1.2 Cheap Monday’s perspektiv på samarbetet med Åhléns 
Gällande leveransdatum till återförsäljarna har Cheap Monday ambitionen att leverera så 
tidigt som möjligt. De har idag ett leveransfönster på tre månader men enligt Mats Andersson 
levereras ungefär 80 procent av ordrarna inom de första fyra veckorna medan de återstående 
procenten kan levereras i slutet av säsongen. Att det blir förseningar och att leveransfönstret 
måste vara tre månade beror till stor del på att Cheap Monday vill gardera sig mot fel vid 
produktionen som ibland uppstår. Detta gör att Cheap Monday inte kan ge ett mer precist 
leveransdatum till Åhléns enligt Mats Andersson.  
  
Anledningen till delleveranser kan enligt Mats Andersson till viss del bero på tiden mellan det 
att Åhléns förfrågar om omköp till dess att varan levereras. Den tidsperioden är längre för 
Åhléns än för vissa andra återförsäljare då Åhléns kräver ett nytt ordernummer på den nya 
omköpsleveransen. Detta kan få konsekvenser av att de varorna som fanns vid förfrågningen 
redan har skickats iväg till andra butiker under den tiden Åhléns registrerar en ny order. Det 
kan också vara så att det ligger väntande ordrar på hög och personalen i Tranås har inget 
system som visar vad som redan är utlovat mot vad som finns inne på lagret. 
 
Cheap Monday önskar att Åhléns arbetade mer med att studera genomförsäljningen per 
variant, för att på så sätt snabbt kunna identifiera ”bestsellers”. Listor om försäljning för 
omköp eller komplettering önskar Mats Andersson även skulle visa försäljningen per variant 
inte endast artikel vilket gör att de inte vet vilka storlekar som exempelvis säljer bäst. 
Kommunikationen mellan inköp och varuhuset är något som Mats Andersson också påpekar 
är mycket viktigt. Det är personalen i butik som vet vad kunderna efterfrågar.   
 
Ett annat önskemål är en lista med kontaktuppgifter dit Cheap Monday kan vända sig vid 
frågor och tveksamheter. Även att ordernumren kommer sent ifrån Åhléns då varorna redan 
har anlänt är ett problem som har uppstått flertalet gånger enligt Maude Svensson på lagret i 
Tranås.  
 
4.3.2 Filippa K  
Filippa K (FK) startade 1993 och grundades av Filippa Knutsson tillsammans med hennes 
kollegor Patrik Kihlborg och Karin Segerblom (Company presentation, 2007). Idag har 
Filippa K cirka 25 egna butiker samt 700 återförsäljare runt om i världen varav Åhléns är en 
av dessa. De har säljkontor i Skandinavien, Holland och Tyskland och agenter på olika 
platser. Märket står för stil, enkelhet och kvalitet och växer sig allt starkare med tiden. År 
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2006 hade Filippa K en omsättning på nästan 20 miljoner Euro. Idag erbjuder Filippa K dam 
och herr konfektion samt accessoarer. Organisationen är centraliserad och det arbetar 65 
personer på kontoret i Stockholm. 
 
Filippa K delar in en säsong efter tre kollektioner.  Den första kollektionen som kommer i 
början av säsongen är liten och innehåller några få utstickare. Därefter kommer 
huvudkollektionen under tre månader och därefter en in-season kollektion som levereras 
under säsong. 
 
5.3.2.1 Processen 
Nedan följer en schematisk bild över processen hos märkesleverantören Filippa K. Till 
skillnad mot Cheap Monday använder sig Filippa K av en distributör, Green Cargo, för 
hantering och transport av hängande varor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För den förbeställda huvudkollektionen sker inköpet för våren 2008 i juni då en order läggs av 
Åhléns. Filippa K skapar en Excelfil för massregistrering som de skickar till Åhléns för den 
beställning som gjorts. Därefter lägger Åhléns in ordrarna i sitt system och tilldelar dem ett 
ordernummer. För huvudkollektionen beräknas leverans i december och man räknar med en 
ledtid på sex månader från det att en order läggs till dess att varan finns tillgänglig för kund. 
Filippa K har ett leveransfönster på en månad till skillnad från Cheap Monday som har tre 
månader. För en omgående beställning från Åhléns, tar det med 90 procents sannolikhet 
endast en dag från det att Filippa K har fått ordernumret från inköp till dess att varan är 
levererad till Åhléns distributionscentral. Om varan inte finns på lager kan Filippa K i vissa 
fall göra en ombeställning från sina leverantörer och då varierar ledtiden från två veckor och 
uppåt beroende på om material behöver beställas eller ej.  
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Filippa K har tillverkning både i och utanför Europa. Produktionsleverantörerna väljs efter 
vad de är bra på. Exempelvis är Kina speciellt duktiga på stickat medan Portugal är duktiga på 
lycra och så vidare. Ungefär 65-70 procent tillverkas i Europa i länder som Portugal, Italien 
och baltländerna medan resterande procent tillverkas i Asien.  
 
När varorna är färdigproducerade levereras de med båt från Asien och lastbil från Europa till 
något av Filippa K: s lager i Shang Hai, Hong Kong, Norge eller Sverige. I dagsläget 
använder sig Filippa K av två lager i Sverige, ett i Göteborg, Green Cargo, som hanterar 
hängande varor och ett i Älvsjö, Anteros Lagerhantering, som hanterar vikta varor. Det 
planeras dock att till sommaren flytta de båda lagren till Borås. Detta på grund av att företaget 
växer och vill ha varorna samlade.  
 
Åhléns är en av Filippa K: s kunder som är pre-packade vilket innebär att de flesta av Filippa 
K: s underleverantörer paketerar Åhléns varor för sig och efter butik. Detta innebär att 
ledtiden förkortas då varorna ”studsar” vidare från lagret till Åhléns distributionscentral. Det 
negativa är att kontrollen inte blir av samma kvalitet som om Filippa K själva skulle sortera 
och paketera varorna. 
 
5.3.2.2 Green Cargo 
Green Cargo sköter Filippa K: s hängande lager i Göteborg sedan drygt ett år tillbaka.  Dit 
levereras varorna ifrån Sydeuropa eller Asien. Det arbetar cirka 15-35 personer på lagret 
vilket varierar beroende på säsong. Hängande varor är än mer säsongsberoende än vikta varor 
säger Per Isacsson på Green Cargo då det ofta rör sig om klänningar och kappor. Även modet 
påverkar andelen hängande varor.  
 
Green Cargo ser helst att de får en fördelningslista från Filippa K innan lossning så att de i 
större utsträckning kan planera arbetet. När varorna kommer till Göteborg kontrolleras antalet. 
Korgen som varorna hänger i har en streckkod som skannas av. Den streckkoden utgör 
tillsammans med varans streckkod ett unikt nummer som registreras och på så vis vet varan 
vart den skall levereras eller om den skall stanna på lagret.  
 
Filippa K har i förväg skickat en elektronisk packsedel till Green Cargo om hur varorna skall 
packas. Vid pre-packade varor skickas dock packsedeln direkt till leverantören som packar 
varorna efter butik. Green Cargo arbetar mycket elektroniskt och 90 % av deras kunder 
kommunicerar med EDI.  
 
Per Isacsson poängterade flertalet gånger vikten av en väl fungerande butikslogistik. Den 
kritiska punkten är hur ofta och när butikerna skall få leverans. För att uppnå en ökad frekvens 
av leverans är en hög utnyttjandegrad viktig. Om vikta och hängande varor samlevereras kan 
detta uppnås. Det gör det även möjligt att leverera en byxa och en kavaj samtidigt vilket då 
även underlättar butikens hantering av varor. Det viktiga menar Per Isacsson är att varorna 
levereras så att de finns i butik vid de dagar som försäljningen är störst. 
 
5.3.2.3 Filippa K: s perspektiv på samarbetet med Åhléns 
Filippa K har idag en månads leveransfönster till Åhléns City vilket de uppfyller till 99 
procent. Om det blir förseningar meddelas alltid Åhléns. Filippa K kan idag inte ge mindre 
leveransfönster på grund av sitt system.  
 
Ytterligare ett problem är att Åhléns bara vill ha ett ordernummer per faktura vilket Filippa K 
inte kan erbjuda på grund av sitt system. Detta medför problem då det till exempel uppstår en 
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över/underleverans och en artikel måste krediteras. Krediteringen kan ta tid och inte förrän det 
är klart kan Åhléns betala hela fakturan vilket medför att mycket pengar blir sent inbetalda till 
Filippa K.  
 
Att ordernummer ibland saknas tror Filippa K dels kan bero på att ordernumret tilldelas sent 
ifrån inköp. En annan anledning är att ordernumret missas att bli registrerat, speciellt vanligt 
är det vid omköp. Inköpsassistenterna behöver en bekräftelse för omköpet innan de kan lägga 
en order vilket gör att en vara kan levereras utan ordernummer om Filippa K glömmer bort att 
bekräfta omköpet till Åhléns. 
 
Det Filippa K önskar ifrån Åhléns sida är att få en snabbare återkoppling gällande 
ordernumren. Förra säsongen skedde det i stort sett vid varje leverans att varorna kom till 
deras lager innan ordernumret vilket gör att funktionen av pre-packade varor försvinner. Om 
Filippa K har leveransdatum i juli kan varorna komma in redan i juni eller tidigare än så. De 
önskar även en snabbare återkoppling gällande fakturor när något har blivit fel. De önskar 
också att artikelnumret skall skrivas in vid ordernumret i Åhléns system så att Filippa K sedan 
kan härröra till det numret i deras system om något blir fel. 
 
Filippa K har ingen förståelse för hur ordernumret tilldelas. Filippa K tar heller ingen hänsyn 
till detta vid leverans då de inte kan styra hela systemet efter Åhléns ordernummer, därav 
andelen delleveranser. 
 
Filippa K skall börja med EDI inom en snar framtid vilket de tror kommer att underlätta 
arbetet gällande informationsutbyte och en minskning av manuella mänskliga fel. Det 
planeras också att Filippa K dam skall gå på kommission till sommaren, det vill säga att inga 
varor registreras på DC. 
 
4.3.3 Mexx 
Förra året firade modeföretaget Mexx 20 år. Företaget har sedan starten expanderat kraftigt 
och växt med över 20 procent vissa perioder. Den starka tillväxten medförde att företaget 
hamnade i kapitalbrist under vissa perioder och år 2001 köptes Mexx upp av Liz Claiborne 
Inc. och blev därmed börsnoterat i USA. Mexx utgör idag 20 procent av koncernen där 44 
företag finns i deras portfölj som exempelvis Donna Karen. Uppköpet blev också ett 
brohuvud in till Europa. Idag har Mexx en omsättning på över en miljard US dollar och 6000 
anställda runt om i världen varav 14 stycken på det svenska kontoret i Stockholm. Företaget 
har en fortsatt god tillväxt, framförallt i Östeuropa.    
 
Mexx varor sälj genom tre kanaler; Retail, Business to Consumer (B2C) via Internet och 
wholesales där Åhléns är en av många återförsäljare. Mexx dammärke går att finna i 107 
butiker för återförsäljare i Sverige och 72 stycken för barn som är de två största 
kundsegmenten.  
  
4.3.3.1 Processen 
Mexx delar upp året i sex säsonger; pre spring, spring, summer, early fall, fall och winter där 
varje säsong är två månader lång. Det finns därmed sex fönster för försäljning där varje 
fönster är tre veckor långt. Denna tre veckors period har tre deadlines. Den första deadlinen, 
FFP, är i vecka två då 60 procent av alla ordrar måste ha lagts. Även de stora aktörerna så som 
exempelvis Åhléns måste ha lagt sin order innan dess då Mexx prognostiserar vad som skall 
orderläggas på de ordrar som har lagts innan. Utifrån detta ges en uppskattad 
beställningsmängd. Vad gäller Åhléns läggs ordrarna per butik och slås sedan ihop till en total 
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beställning för Åhléns. När inköparen kommer till Mexx är mycket av arbetet förberett, 
Kenneth Jävervall som är säljare till Åhléns lägger ned ungefär fem timmars förarbete.  
Åhléns inköpare bestämmer på plats vad som skall köpas in vilket tar cirka två timmar. 
Efterarbetet med orderläggning görs sedan efter det att Åhléns har gjort inköpet, detta arbete 
kan ta upp till tre dagar. Mexx skapar massregistreringsfiler som skickas till Åhléns och 
underlättar orderhanteringen för inköpsassistenterna. 
 
Fredagen i tredje veckan kallas för ”stop sales” och är sista dagen att lägga en order. Dagen 
efter är sedan final cut och innebär att det är då som alla ordrar kontrolleras och sammanställs 
innan ordrarna skickas över till huvudkontoret i Holland. Någon överproduktion på varor till 
omköp görs ej då Mexx inte arbetar med omköp av huvudkollektionerna utom vid 
cancellerade ordrar. Det mesta av verksamheten är centraliserat till huvudkontoret i Holland 
förutom säljverksamheten och orderläggningen. I Holland hanteras även reklamationer, 
fakturor etcetera. Från Holland skickas sedan ordrarna iväg för produktion där cirka 70 
procent tillverkas i fjärran öster, 20 procent i mellanöstern och 10 procent i Europa (Italien 
och Portugal).   
 
En order som har lagts senast den 31 maj kommer med 98 procents säkerhet att levereras 
inom det avtalade leveransfönstret som är mellan första oktober och 15 november för vinterns 
kollektion. Inom den tiden levereras cirka 85 procent under perioden 1: a oktober och 20: e 
september. Varorna levereras till Holland där ett helautomatiserat lager plockar varorna till 
respektive leverantör. I Åhléns fall paketeras alla Åhléns varor tillsammans och får sedan 
sorteras upp mellan varuhusen på Åhléns distributionscentral. Lagret styrs med robotar och är 
cirka 12 fotbollsplaner stort. Varorna lagras ej där utan skickas så snart som möjligt vidare 
med lastbil.  
 
Mexx säljer kläder och accessoarer till dam, herr och barn. Vidare har Mexx tre koncept inom 
dam; casual, smart och formal. Varorna säljs sällan konceptivs utan blandas upp. Vidare är det 
väldigt viktigt att varorna levereras ungefärligt samtidigt för att de tillsammans skapar en 
helhet som är säljande. Mexx lagerhåller inte varor för huvudkollektionen utan har endast 
lager för omköp på basen det vill säga, kostymer och baströjor som sällan förändras mellan 
säsongerna.  
 
 4.3.3.2 Mexx perspektiv på samarbetet med Åhléns 
Gällande avtalen och leveransinstruktionerna hålls ett möte per år där Mexx har jurister som 
bedömer vad Mexx kan uppfylla och inte gällande kraven från Åhléns. Personligen tycker 
Kenneth Jävervall på Mexx att Åhléns leveransinstruktioner måste vara svåra att uppfylla för 
ett litet märke. Vidare anser han att leveransinstruktioner om larmning och galgning är något 
som är högst osannolikt att leverantören gör.  
 
Mexx påpekar även att det är viktigt att Åhléns ordernummer kommer så fort som möjligt för 
så snart allt är i rullning är det svårt att mata in information i systemet. Administrativt sett tar 
Åhléns efterarbete med registrering av ordrar upp till tre dagar varannan månad vilket enligt 
Joel är lång tid jämfört med många andra kunder. Vidare vill Mexx påpeka att det oftast är 
systemen som begränsar dem till anpassning efter sina kunder.  
 
4.3.4 Inga leverantörer är lika 
Dessa tre leverantörer arbetar alla efter olika förutsättningar där Filippa K har allt centraliserat 
till sitt huvudkontor i Stockholm förutom deras lager som de outsourcar till Green Cargo och 
Lanteros lagerhantering. Cheap Monday har hand om sitt eget lager i Tranås och säljer via en 
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agent i Stockholm medan Mexx endast har sin säljorganisation i Stockholm då de har övrig 
verksamhet i Holland med ett helautomatiserat lager. Vidare är storleken, geografisk placering 
samt erfarenheten olika mellan dessa leverantörer. Detta ger en tydlig bild av att ingen 
leverantör är lik den andra och ett standardiserat arbetssätt för alla leverantörerna är svårt men 
samtidigt nödvändigt då Åhléns inte kan rätta sig efter varje enskild leverantör. Åhléns 
leverantörer har i sin tur egna leverantörer som ger input till försörjningskedjan. Dessa 
underleverantörer avgränsar sig dock arbetet ifrån. 
 
5.4 Åhléns Distributionscentral  
Åhléns distributionscentral (DC) ligger i Jordbro i Stockholm och är cirka 13 fotbollsplaner 
stort. Lagret byggdes upp 1962 och har med tiden både ökat och minskat i storlek beroende på 
tillväxt och automatisering. Alla varor förutom de som går på kommission och som kommer 
ifrån EG i Borås går via DC. Centrallagret levererar varor till samtliga Åhlénsvaruhus och 
Hembutiker i Sverige, Kicks skönhet i Sverige, Lagerhaus samt Åhléns Hembutiker i Norge. 
Totalt levereras det varor till 186 olika enheter och den årliga utleveransen i volym uppgår till 
179 000 kubikmeter per år. År 2005 arbetade 217 personer på DC (Pm från DC, 2005).    
  
Arbetsuppgifterna vad gäller märkesvaror är i stort uppdelade efter arbetsområde vilka är; 
ankomstsidan, station, avisering, varuingång och avgångssidan. Nedan ges en beskrivning för 
vart och ett av områdena samt en bild som visar flödet av varor och information på DC, se 
figur 5.6. 
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5.4.1 Ankomst 
Leveranserna kommer till ankomstsidan på DC där varorna tas emot och lastas av. Arbetet 
skiljer sig beroende på transportör och leverantör. Posten som sköter leveransen åt bland 
annat Cheap Monday levererar i burar där varorna ligger i oordning, det vill säga ej sorterade 
efter leverantör eller order vilket medför merarbete i form av sortering. Vidare måste varje 
vara lyftas ur buren vilket kan vara ett mycket tungt arbete. Speciellt porslin och böcker men 
även jeans är tungt. Sortering efter leverantör samt utlastning medför mertid och det tar cirka 
tre timmar att ta hand om en leverans från Posten jämfört med en timme som det tar om 
varorna är på pall och kan hämtas med truck.  
 
Vidare, är delleveranser ett vanligt problem vid leverans från Posten, det vill säga att alla 
kollin för en order inte kommer med vid ett och samma tillfälle. I sådant fall får varorna stå på 
ankomstsidan och invänta resterande artiklar av ordern vilket oftast kommer med leverans 
dagen efter. När varorna är sorterade plockas packsedlarna bort från kollina. Var packsedlarna 
finns på kartongerna kan skilja sig åt beroende på leverantör, vissa ligger i kartongerna, vissa 
är påklistrade på kartongerna och vissa sitter utanpå i en plastficka, vilket är att föredra. 
Ibland kan även packsedeln saknas helt. Packsedlarna för märkesvaror lämnas därefter till 
aviseringskontoret med ett angivet filnummer som visar var varorna är placerade på lagret. 
För märkesvaror försöker man om ledig plats finns välja ett filnummer nära stationen där 
varorna larmas och galgas.  
 
De är 16 personer som arbetar på ankomstsidan och omprioriteringar får ständigt göras då 
man inte vet exakt tid eller vad som väntas levereras. Ett produktionsmöte hålls varje vecka 
där det gås igenom vad som väntas att komma in. Detta berör dock ej märkeskläder där 
leveranserna är ovissa. 
 
5.4.2 Avisering 
På aviseringskontoret tas packsedeln emot från ankomstsidan och ordern letas fram i systemet 
Lois med hjälp av ordernumret som är angivet på packsedeln för att avisera ordern. Ordern är 
inlagd i systemet när inköp för första gången registrerar ordernumret varefter den skickas till 
DC för fortsatt arbete när varorna anländer. Här kan problem uppstå med att packsedeln 
saknar ordernummer eller att ordern är felregistrerad på inköp. 
 
Vid aviseringen av ordern kommer en styrning upp i Lois där ordern styrs med hjälp av 
information och fördelning från inköp, det vill säga till vilket varuhus varorna skall eller om 
de skall lagras som Påfy på DC. Ibland kan fördelning saknas vilket gör att varorna ej går att 
styra. Om en viss del av varan skall lagras som Påfy skrivs en gul etikett ut i samband med 
aviseringen som säger på vilken plats inom varuområdet mode varan skall lagras, där 
systemet själv väljer ut en ledig plats på lagret. Ett annat problem som ofta uppstår här är 
delleveranser, det vill säga att alla varorna för en order inte levereras på en gång. Detta 
medför merarbete då hela ordern inte kan aviseras på en gång utan måste aviseras flera 
gånger. Därför är det fördelaktigare med små ordrar vilket minimerar den typen av problem. 
 
Målet är att leverantören två dagar innan skall faxa över volym och ordernummer till DC så 
att de kan förbereda aviseringen och samtidigt veta vad som kommer. Detta är dock något 
som inte är vanligt och märkeskläder är långt ifrån denna utopi. Gällande märkeskläder 
planerar inköparna en stor varuingång i början av varje månad, detta stämmer dock ej med 
verkligheten då man ej vet när varorna kommer på grund av de stora leveransfönstren. 
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5.4.3 Station 
Det är 16 personer som arbetar med larmning och galgning av märkeskläder. Enligt Anette 
Carlsson, arbetsledare på stationen, märks det att märkeskläder idag är allt mer viktigt för 
Åhléns då deras station prioriteras mer idag än vad den gjordes för några år sedan.  
 
Här tar arbetet vid då personalen på stationen hämtar en färdigaviserad order. På packsedeln 
är det angivit vart varan finns att hämta. Sedan kontrolleras de uppackade varorna mot vad 
som har aviserats varefter varorna larmas, galgas och eventuellt prismärks. Åhléns försöker få 
leverantören att själv prismärka varorna för att på så sätt minska ledtiden på DC. Det kan ske 
med egna prisetiketter med en EAN-kod eller med etiketter från Åhléns.  
 
Vanliga problem som uppstår på station är över/underleverans, att varan ej går att identifiera 
det vill säga, det finns inget artikelnummer på varan samt delleveranser. Arbetet underlättas 
även om artikelnummer, ordernummer samt ort står på kartongen.  
 
Märkeskläderna har en uppskattad ledtid på en vecka från det att de kommer till DC till dess 
att de lämnar DC. Denna tid kan dock variera från en till tre veckor då arbetsbelastningen är 
större vissa perioder än andra. På grund av de stora leveransfönstrena som vanligtvis ligger på 
tre månader blir planeringen av arbetskraft svår. Ledtiden på de varor som det uppkommer 
problem med, så kallade ”problemvaror” kan ha en ledtid på upp till flera veckor. Ett exempel 
är Hugo Boss väskor som har legat i ”problemhögen” sedan 31/1 när DC besöktes den 27/4. 
Vid uppackning av varor och avisering gäller prioriteringsregeln först in först ut med 
undantagsfall från omköp vilket alltid prioriteras.  
 
5.4.4 Varuingång 
När varorna är färdigkontrollerade och larmade lämnas aviseringen med uppmärksammade 
avvikelser för registrering av varuingång. Där kontrolleras antalet uppackade varor mot 
följesedeln. Vid under/överleverans från en leverantör skrivs en reklamation. Därefter 
registreras varuingången av ordrarna i Lois och ett saldo registreras hos DC. Därefter 
omfördelas varorna vart de skall i systemet Lois.  
 
Efter att varuingång registrerats och omfördelning gjorts beordras varorna. Vid beordringen 
debiteras Åhléns City samtidigt som en följesedel skickas elektroniskt. Detta sker dock två 
dagar efter det att varan har registrerats vilket gör att varorna kan komma tidigare till Åhléns 
City än följesedeln. Det kan då medföra ett negativt saldo om en vara säljs innan den har 
registrerats och uppdaterat varuhusets saldo. Därefter skickas materialet (vad man har gjort 
varuingång på) till huvudkontoret som gör betalningen till leverantörerna. Uppdateringen sker 
över natten till deras kontrollunderlagsdatabas (KUDB).  

 
5.4.5 Avgång 
Efter att varorna har larmats och galgats transporteras varorna till avgångssidan. Det går iväg 
cirka 41 avgångar som mest och 22 avgångar som minst från DC per dag med olika 
transportörer som Åhléns har avtal med. Till Åhléns City körs dock leveransen med egen bil 
och chaufför för att kunna få möjligheten att kontrollera och styra flödet. Varorna står 
placerade efter stad och är redo att lastas in i lastbilen när den kommer. Antalet kollin räknas 
och lastbärarnumren skrivs in i systemet och registreras. När denna fraktsedel skrivs ut som 
chauffören signerar skapas samtidigt en följesedel som skickas elektroniskt till varuhusen för 
de varor som har paketerats i ett kolli med ett lastbärarnummer. Detta är dock ej fallet för 
märkeskläder som ej packas i kollin med lastbärarnummer. Det innebär att någon följesedel ej 
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skapas för dessa varor på samma sätt som för de övriga varorna utan följesedeln skickas till 
varuhusen två dagar efter att varuingången har registrerats. 
 
5.5 Åhléns City Stockholm 
Nedan, se figur 5.8, presenteras en schematisk bild över vad som händer med varorna efter att 
de har transporterats från DC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varorna levereras normalt 4-5 gånger per dag från DC till Åhléns City med Åhléns egen 
chaufför och lastbil. Vid jul levereras det nio gånger om dagen där varje lastbil tar mellan 15 
till 20 pall. 90 procent av varorna kommer levererat i vagnar som är uppmärkta med 
leverantörsmärke och varuområde. Ingen kontroll av varorna krävs då de kommer internt från 
DC. Om varorna däremot levereras från EG i Borås eller ankommer med direktleverans följer 
en fraktsedel med som skall kvitteras efter det att antalet kollin har kontrollerats. Varorna 
lastas ur, sorteras efter avdelning och skickas till respektive plan som sedan fördelar varorna 
efter område. Varorna skall vara uppackade innan klockan tio på förmiddagen då butiken 
öppnar. De tomma vagnarna skickas tillbaka till DC med lastbilen som kommer på morgonen. 
De flesta varor kommer larmade och galgade för att sedan smidigt kunna hängas ut i butik så 
att butikpersonalen kan fokusera på kunder och försäljning.  
 
Den elektroniska följesedeln kan komma två dagar senare än varorna för märkeskläder. När 
följesedeln kommer uppdateras alla variantsaldon för Åhléns City per automatik. Denna 
information används exempelvis vid inventeringen och som underlag för omköp. Då Åhléns 
köper in allt till alla varuhus faktureras varje varuhus för vad de blir tilldelade, fakturering och 
betalning mellan Åhléns City och DC sker per automatik varje dag. Man arbetar i ett 
integrerat affärssystem som heter Extenda där inköp, varuhusen och DC kan ta del av all 
information.  Vanligtvis används DC-lagrat eller Påfy för märkeskläder där Påfy innebär att 
en begränsad mängd finns att fylla på utav från DC då en vara har sålts. 
 
De problem som uppmärksammades på varuhuset var att etiketterna på kläderna, speciellt på 
Cheap Monday jeansen, föll av. Kläder utan etikett kan medföra extra tid vid försäljningen då 
säljaren manuellt måste leta reda på rätt EAN-kod för den variantartikel som skall säljas. I 
värsta fall kan felregistrering förekomma då personalen ej är medveten om vikten av att rätt 
variantartikel registreras vid försäljningen. Felregistrering medför felaktigt lagersaldo som är 

Varor levereras till 
lastkajen från DC 
eller EG mellan  
4- 9 ggr/dag 

Varorna sorteras 
avdelningsvis och 
packas upp innan 
kl. 10 samma dag 
eller dagen efter 

Varorna 
presenteras i butik 
och säljs till kund 
genom att en EAN-
kod registreras i 
kassan 

 
Epos-data 
registreras i Extenda 
och sänds till HK 
som bl.a. underlag 
för omköp 

 
 
December/ januari 
1-2 dagar Tid 

Figur 5.7  
Processen när varan kommer till Åhléns city 
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Tabell 1 Lagersaldofel 

missvisande vid bland annat omköp och vid utvärderingen vid budgetering.  
              
En inventering gjordes, under perioden då författaren besökte Åhléns City, på alla aktuella 
Cheap Monday jeans. Inventeringen visade att det procentuella etikettbortfallet låg mellan 30 
till 50 procent av de jeans som fanns ute i butik. Vidare var lagersaldofelet i stark relation 
med antalet etiketter som fallit av för varje jeansmodell. Tabellen nedan visar det absoluta 
lagersaldofelet relativt totala antalet av respektive jeansmodell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Något som inte heller verkade fungera var påfyllningen av Cheap Monday jeans. Under den 
senaste tiden har sortimentet bestått av alldeles för många små storlekar, exempelvis fanns det 
25 stycken av modellen tight black storlek 27/34, medan det fanns storleksluckor bland de 
större storlekarna.  
 
Ett annat problem som personalen på varuhuset upplevde var ovissheten om vilka kläder som 
skulle komma och när de väntades komma. De önskade bättre information från inköp. 
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5.6 Fakturahantering 
Nedan i figur 5.8 presenteras processen vid betalning av fakturor till de externa 
märkesleverantörerna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
När varuingången har registrerats ute på DC får betalning information dagen efter. Fakturan 
från leverantör skickas, till Åhléns huvudkontor där betalning sitter, i regel när leverantören 
levererar. Fakturan stäms av mot varuingången. Om antalet inte stämmer kontaktas DC och 
om prisuppgifterna inte överensstämmer kontaktas inköp som bland annat har förhandlat fram 
prisrabatter och kassarabatter.   
 
Innan fakturorna kommer till Åhléns skickas de till Hackås där de scannas in och varifrån de 
skickas till Åhléns i elektroniskt format. Fakturorna sorteras efter varuområde och sänds till 
den som är ansvarig för respektive leverantör. De fakturor som ej går att identifiera eller som 
skickats av en ny leverantör hamnar i en slaskkorg som också gås igenom. Elfa heter det 
system som fakturorna hamnar i. Detta var en spinn off till KUDB, kontrollunderlagsdatabas, 
som idag används för att matcha ihop fakturor med varuingång. I matchningen kontrolleras 
om något inte stämmer och vad anledningen är. Detta system kräver dock en order per faktura 
samt att fakturan skickas via EDI. 
 
Vid faktureringstillfället uppstår många problem som orsakas av tidigare problem i kedjan så 
som exempelvis delleveranser och felleveranser. Då leverantören som i till exempel Filippa 
K: s fall fakturerar så fort de levererar uppstår problemet att en order kan förekomma på flera 
fakturor som en delleverans. Vidare finns det flertalet ordrar per faktura vilket gör det mycket 
svårt att reda ut.  
 
5.7 Sammanställning av problemen i försörjningskedjan 
En grundförutsättning för att utbudet skall stämma överens med efterfrågan är att rätt varor 
köps in. Utan rätt varor säljs helt enkelt inga varor. En leverantör kan dock inte enbart väljas 
på grund av att deras kläder säljer bra utan ett annat krav är att de också följer Åhléns 
leveransinstruktioner. Om leverantören är extremt svårarbetad är den inte lika intressant för 
Åhléns att arbeta med. Lönsamheten minskar i takt med antalet problem som uppstår i 
försörjningskedjan. Trots god försäljning och hög popularitet av ett märke kan lönsamheten 
minska om merkostnaderna som associeras med problemen är stora.  
 

Betalning tar 
emot materialet 
från DC dagen 
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Varuingången som 
har registrerats på 
DC jämförs emot 
fakturan 

December 
1 dag                            
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1 dag till flera månader                            

Fakturan betalas 
till leverantör 

Tid Figur 5.8  
Processen vid betalning av fakturor hos Åhléns 
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Problemens numrering nedan är kopplat till numreringen i figur 5.9 som visar hela 
försörjningskedjan för varuförsörjningen av märkeskläder till Åhléns. Problemens numrering 
visar på så sätt vart i kedjan problemen uppstår. 
 

1. Stora leverantörsfönster 
Stora leverantörsfönster, ofta upp till tre månader, ger problem i form av att man under 
säsong inte vet hur mycket man har kvar att handla för. Ofta är det cirka 10 procent 
som aldrig levereras. Vanligtvis levereras den största delen av varorna i början av 
perioden medan resterande del kan levereras väldigt sent eller inte alls. Idag finns det 
inget system som omvandlar hur mycket i värde som har levererats gentemot hur 
mycket som finns kvar i budget att handla för vilket gör planeringen av omköp svår 
under säsong. 

 
(Att leverantören Cheap Monday inte kan ge ett mer specificerat datum beror enligt 
Mats Andersson på osäkerheten i produktionen i Asien där eventuella förseningar är 
orsaken till de stora leveransfönstren). 

 
2. Tidskrävande orderläggning 

Ordernumret från Åhléns kan ta 2-3 månader innan leverantören får vilket kan 
medföra att varorna kan vara klara innan ett ordernummer har blivit tilldelat. Varorna 
blir då ståendes på leverantörens lager för att invänta ett ordernummer då de ej får 
skickas till DC utan ordernummer. 
 

3. Osorterade leveranser 
Vid ankomstleverans till DC är Posten inte att föredra. Posten levererar i burar och det 
är inte sorterat efter leverantör vilket medför merarbete och många tunga lyft för 
personalen. Vidare är delleveranser ofta förekommande då man inte vet vilka kollin 
som hör samman till en order och lastar därför lastbilen utan tanke på att hålla ihop 
leverantörer eller ordrar.  

 
4. Ojämn arbetsbelastning 

Den ojämna arbetsbelastningen, hög/låg säsong beror till viss del på de stora 
leverantörsfönstren och att man inte vet när varorna från märkesleverantörerna skall 
levereras. Arbetet blir svårplanerat. 

 
5. Fraktsedeln saknar ordernummer 

Ordernummer saknas på kartongen eller fraktsedeln vilket gör att godset ej går att 
identifiera. 

 
6. Packsedeln saknar ordernummer 

Att packsedeln saknar ordernummer eller inte finns med vid leverans är ett annat 
problem som förekommer. 

 
7. Packsedeln är felplacerad 

Det är att föredra att packsedeln sitter utanpå i en plastficka och inte ligger i kartongen 
eller sitter fast i form av klistermärken då det skapar merarbete för personalen.  
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8. Delleverans 
Delleveranser uppstår ofta och kan vara en konsekvens av stora ordrar. Delleveranser 
medför merarbete gällande det administrativa arbetet då aviseringen inte kan göras för 
hela ordern på en gång.  
 
Leverantören har ofta ingen förståelse för hur ordernumret har blivit tilldelat och tar 
heller ingen hänsyn till ordernumret vid leverans då leverantören helt enkelt levererar i 
takt med vad som har producerats. 

 
9. Ojämn arbetsbelastning 

Vid stationen är det också problem med den ojämna arbetsbelastningen och 
svårigheter med att planera personalbehov då leveranserna från märkesleverantörer är 
ovissa. Ledtiden genom DC kan i vissa fall överstiga 1 vecka. 

 
10. Artikelnummer saknas 

Vid stationen dyker ofta problemet upp med varor som saknar artikelnummer eller är 
oidentifierbara vilket skapar fördröjningar och längre ledtid.  
 

11. Felleverans 
Problem med över/under leveranser av varor, vilket dock inköp godkänner om det rör 
sig om en liten mängd, skapar krävande administration i form av reklamationer och 
kreditnotor. 
 

12. Förlängd ledtid 
Att alla varor som går genom DC fördröjs innan de är säljbara till kund är ett problem 
då Åhléns riskerar att få ut varorna senare till Åhlénsvaruhusen jämfört med deras 
konkurrenter. Även påfyllningstiden kan uppfattas som lång.   

 
13. Aldrig korrekt nulägessaldo i butik 

Att märkesklädernas varuingång ej är synkroniserad med det fysiska flödet av varor 
gör att varorna kan komma till Åhléns City innan den elektroniska följesedeln har 
kommit till varuhuset och uppdaterat saldot. Detta medför att en vara kan säljas innan 
saldot finns registrerat och saldot kan visa negativt. 

 
14. Felaktigt lagersaldo 

På Åhléns City är problemet att många etiketter faller av kläderna vilket gör att 
sannolikheten att registrera fel vid köptillfället ökar. Detta leder till ett missvisande 
lagersaldo som utgör en felaktig grund vid beslut om omköp för inköp.  

 
15. Utbud och efterfrågan missmatchar 

Problemet med att varan kunden efterfrågar, inte finns i butik eller att kvantiteterna av 
vad kunden inte efterfrågar är för stora kommer alltid att vara ett problem.  
 

16. Lång omköpsprocess 
På grund av tiden det tar från det att Åhléns efterfrågar varor för omköp till dess att en 
order har lagts kan varorna, som fanns vid förfrågningen, redan ha skickats iväg till en 
annan kund. 
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17. Flera order på en faktura 
Flera order på en faktura gör att det kan dröja länge innan fakturan betalas (det finns 
de som är kvar från 2006). 
 

18. Fakturan saknar ordernummer 
Fakturan saknar ordernummer vilket gör att varuingången är svår att hitta. 
Varuingången är nödvändig då det är den som fakturan jämförs emot vid betalning. 
 

19. Kommunikationsbrist 
Då fakturan inte stämmer överens med varuingången skrivs en reklamation vilket är 
tidskrävande. Om en vara krediteras ges inte alltid den informationen till dem som 
sköter betalningarna på en gång. 

 
20. Leverantörerna benämns olika 

Då inköp oftast pratar om märken och de som sköter betalningarna om 
leverantörsnamn kan det ibland orsaka förvirring då en leverantör kan ha flera olika 
märken vid andra namn. 
 

21. Tidskrävande registreringsunderlag 
Registreringen av ordrar kan i många fall vara tidskrävande för inköpsassistenten då 
registreringsunderlaget som fås av leverantören kan se mycket olika ut. 
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Figur 5.9  
Hela Åhléns försörjningskedja för externa märkeskläder  
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KAPITEL 6 
ANALYS 

 
I kommande kapitel kommer försörjningskedjan och dess identifierade problem ifrån 
kartläggningen att analyseras. Problemens samband och dess associerande kostnader 
kommer att studeras i detta kapitel. Vidare syftar analysen till att finna huvudanledningen till 
varför varuförsörjningen av märkeskläder till Åhléns inte fungerar effektivt. Detta skall göras 
genom att på ett strukturerat sätt använda släktskapsdiagram och träddiagram som sedan 
sammanställs i ett matrisdiagram.  
 
Släktskapsdiagrammet används inledningsvis för att finna kärnan till varför problemen i 
försörjningskedjan uppstår. Därefter kommer ett träddiagram att utformas utifrån 
huvudanledningarna till varför varuförsörjningen av märkeskläder inte fungerar. 
Träddiagrammet används för att finna konkreta åtgärder till problemet där åtgärderna 
kommer att prioriteras efter effektivitet och genomförbarhet. Matrisdiagrammet sammanför 
sedan de två diagrammen för att se sambanden mellan anledningarna till problemen och 
åtgärderna för att komma fram till vilka åtgärder som är effektivast att genomföra. 
 
6.1 Kostnadsanalys av problemen 
De problem som har identifierats i nulägesbeskrivningen, se stycke 5.7, är alla egentliga 
avvikelser från idealbilden av varuförsörjningsprocessen. Vidare anses att allt som avviker 
från en idealbild kan ses som en kostnad enligt Bergman och Klefsjö (2001). 
 
6.1.1 Hanteringskostnad 
Många av de problem som uppstår i varuförsörjningsprocessen leder till kostnader. För att 
lösa de problemsituationer som dagligen uppstår inom Åhléns för märkeskläder tillkommer 
kostnader i form av krävande administration, dubbelarbete och extra hanteringskostnad. 
Vidare för de problem som uppstår med sig osynliga kostnader så som extra kapitalbindning, 
missad försäljning, nedsättningskostnader och väntetider (Krajewski och Ritzman, 2002; 
Christopher et al., 2004).  Problemen påverkar även indirekt andra produkter som även de kan 
hindras av att bli hanterade som kan resultera i ytterligare kostnader.  
 
För att göra en uppskattning av hur stor kostnaden är i form av extra hanteringstid på DC har 
formulär utformats för insamling av statistik över frekvensen av problemen samt en 
uppskattning av tiden som varje problem tar att lösa, se bilaga D. Enkäterna delades ut till 
berörd personal på DC som arbetar med märkeskläder. Under perioden 11 juni till 12 juli, 
som formuläret var utdelat, dokumenterades totalt sett 50 stycken problem på DC. 
Varuingången under samma period uppgick till 33 209 produkter. Under denna period 
registrerades varuingångar under 74 tillfällen vilket innebär att 74 aviseringar har gjorts, 
under antagande att inga delleveranser förekom. Vid varje aviseringstillfälle uppkom en 
möjlighet till problem. Undersökningen visade att vid 50 gånger av totalt sett 74 aviseringar 
uppstod någon form av fel. Det är en sannolikhet på 67 procent att något problem uppstår vid 
varuförsörjningsprocessen av märkeskläder på DC.   
 
Frekvensen av de problemen som studerades visas i tabell 2. I tabellen framgår det tydligt att 
de två vanligaste problemen på DC är att ordernummer saknas samt att fördelning saknas. Av 
dessa problem beror det ena, på fel från leverantören medan det andra är ett internt problem. 
Några av de problem som föll in under kolumnen övrigt i undersökningen var problem som 
långa väntetider på svar från inköp, ej registrerat ordernummer, felplacerad packsedel, 
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Tabell 3 Antalet dagar ett problem tar att lösa 

Tabell 2 Frekvens av problem 

packsedeln saknas samt problem med prismärkning. Det skall även tilläggas att 
undersökningen genomfördes i början av högsäsongen då inleveransen av höstvaror började. 
Arbetsbelastningen på DC är som högst under månaderna juli och augusti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
6.1.2 Kapitalbindning 
Vidare medför den extra hanteringstiden en längre ledtid för varorna genom DC. Tabell 3 
visar statistik över tiden i dagar som det tog för ett problem att bli löst, från avisering till 
registrerad varuingång, under undersökningsperioden. Se bilaga C som visar enkäten för 
insamling av data till tabell 3. Den längre ledtiden medför även kostnader relaterade till en 
ökad kapitalbindning enligt Krajewski och Ritzman (2002). 
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25/6  
Fördelning saknas 

21/6 27/6 

  28/6  
 Osorterade varor i kartongerna 

29/6 

5 dagar 

Vanligtvis när problem uppstår fördröjs ledtiden och det tar ofta flera extra dagar för varan 
innan den kan levereras till Åhléns butiker. Nedan visas ett exempel på ett problem som 
uppstod med Esprit från undersökningen, se figur 6.1.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Många av problemen leder till en längre ledtid, se vidare i stycke 6.1.3. Ledtiden på DC skall, 
enligt Cecilia Smith Jonasson platschef på DC, vara max fem arbetsdagar men då problem 
uppstår förlängs den i snitt enligt undersökningen till åtta dagar. Om ledtiden i medeltal under 
året istället är åtta dagar, på grund av de problem som identifierats på DC ger det en 60 
procentig ökning av kapitalbindningen.  Det vill säga att det är i snitt 60 procent fler varor i 
flödet genom DC.   
 
6.1.3 Kostnaden för realisation och missad försäljning 
Variationerna eller problemen leder även till kostnader i form av realisation och missad 
försäljning. Realisation och nedsättningar ses som en av de största kostnaderna inom 
klädindustrin. 
  
Realisation kan dels bero på att fel varor har köpts in, vilka inte överensstämmer med 
kundernas efterfrågan, och dels på att rätt varor kommer sent till marknaden då efterfrågan av 
dessa varor har minskat. Att fel varor har köpts in kan i sin tur bero på en lång 
prognostiseringshorisont som gör det svårt att ställa en korrekt prognos. Båda dessa 
anledningar beror i sin tur på en förlängd ledtid där Christopher menar på att ju kortare ledtid 
desto mindre ledtidsgap och därmed större sannolikhet till korrekt prognostisering. En 
förlängd ledtid innebär att varorna kommer senare till butik och därmed får en kortare 
försäljningsperiod (Christopher et al., 2004). Risken för realisation är speciellt stor inom 
modeindustrin där varor har kort produktlivscykel och är högst säsongsberoende (Krajewski 
och Ritzman, 2002; Fernie och Sparks, 2004). Kortare produktlivscykler gör tidskompression 
än mer viktig och ökar därmed trycket på en effektiv försörjningskedja. 
 
En kostnad som är starkt förknippad med rea och förlängd ledtid är även missad försäljning. 
Ett felaktigt lagersaldo leder exempelvis till missad försäljning då varan tros finnas hemma 
men i verkligheten inte finns. Vidare kan omköp bli fel då det baseras på ett felaktigt 
lagersaldo och missvisande försäljningsstatistik.  
 
Det som förorsakar en förlängd ledtid är avvikelser från den förväntade 
varuförsörjningsprocessen. Avvikelserna är i detta fall de problem som uppstår som tidigare 

Ideal process 

Process med störningar  

Figur 6.1 
Jämförelse mellan ideala processen och en process med variation 

Avisering Varuingång 

Avisering Varuingång 
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Figur 6.2  
Många av de identifierade problemen resulterar i förlängd ledtid och därmed kostnader i form av bland annat 
realisation och missad försäljning. 

har identifierats i nulägesanalysen, se figur 6.2. När problem uppstår så som att ordernummer 
saknas eller att en leverans har underlevererats sker en variation från det förväntade 
processresultatet vilket ofta medför merarbete, väntetider etcetera. Om variationerna kan 
minskas kan också varuförsörjningsprocessen förbättras och effektiviseras vilket resulterar i 
en ökad kundtillfredsställelse och därmed minskade nedsättningar och missad försäljning. 
 
 
  
Osorterade leveranser 
Fraktsedeln saknar ordernummer  
Packsedeln saknar ordernummer 
Packsedeln är felplacerad 
Ojämn arbetsbelastning  
Delleverans 
Artikelnummer saknas 
Felleverans 
Lång omköpsprocess 
Kommunikationsbrist 
Fakturan saknar ordernummer 
Tidskrävande orderläggning 
Tidskrävande registreringsunderlag 

 
 

 
 
 
 
6.1.4 Orsaken till problemen 
Istället för att dagligen lägga tid och pengar på ”brandsläckning” av problemen som uppstår 
skall resurser läggas på ett ständigt förbättringsarbete av varuförsörjningsprocessen för att 
minska variationerna i kedjan (Bergman och Klefsjö, 2001). För att veta vad som skall 
förbättras är det nödvändigt att veta orsaken till problemen.  
 
Genom att studera avvikelser i form av problem skall de bakomliggande orsakerna till varför 
dessa problem eller rättare sagt variationer i processen identifieras. Detta skall göras med 
hjälp av ett släktskapsdiagram, se avsnitt 6.2. 
 
Vidare är det nödvändigt att finna orsakerna till problemen då ett problem kan vara en 
konsekvens av andra problem, det vill säga problemet kanske inte bara är ett problem i sig 
utan orsakas av någonting annat. Om det inte utreds vad som är den bakomliggande orsaken 
kan man hamna i en situation där symptomen botas utan att komma åt den verkliga orsaken 
(Goldkuhl och Röstlinger, 1988). För att komma rätta med problemen är det alltså viktigt att 
förstå orsakerna och betrakta orsakerna som problem och lösa dessa problem. De problem 
som identifierats i nulägesanalysen kan alltså vara orsaker till andra problem som 
identifierats.   

Förlängd 
ledtid 

Felprognostisering 

Försenad vara till 
marknaden Realisation 

och  
Missad 

försäljning 



  
  

   
 

 

45
Effektivisering av försörjningskedjan för externa varumärken till Åhléns 

Rubrik för b 

4 

5 

släktskap 

6.2 Släktskapsdiagram  
 
6.2.1 Principen för ett släktskapsdiagram  
Släktskapsdiagram är ett mycket passande verktyg i denna situation när en stor mängd verbal 
information från intervjuer och observationer skall struktureras. Verktyget används oftast för 
att finna bakomliggande orsaker till ett problem (Klefsjö et al, 1999).  
 
Arbetssättet går till så att gruppmedlemmarna först spånar kring en anledning till ett problem 
som tidigare har formulerats. Därefter grupperas anledningarna efter syfte och tilldelas en 
passande rubrik. Därefter görs en ny gruppering av rubrikerna för att på så sätt smalna av 
problemet. Arbetet med att strukturera anledningarna till de uppmärksammade problemen går 
nerifrån och upp för att hitta kärnan till problemet. Se figur 6.3 för principen av ett 
släktskapsdiagram. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
        Figur 6.3  
        Principen för ett Släktskapsdiagram 
        Bilden är tagen ur: De sju ledningsverktygen (Klefsjö et al., 1999) 
 
6.2.2 Släktskapdiagram med fokusgrupp 
Genom intervjuer och observationer har en kartläggning av problemen som uppstår i kedjan 
tidigare kunnat göras, se kapitel 5 nulägesanalys. Nulägesanalysen konstaterar att det i 
dagsläget finns problem i försörjningskedjan av märkeskläder. Genom släktskapsdiagrammet 
skall problemen analyseras och anledningar till varför problem uppstår hittas. Frågan som det 
skall besvaras i denna analys och som analysen utgår ifrån är: 
 
”Vad är anledningen till att det uppstår problem i försörjningskedjan för externa 
märkeskläder?” 
 
För att genomföra släktskapsdiagrammet tillkallades en fokusgrupp. Fokusgruppen bestod av 
Ulrica Henriques (konceptansvarig för Myself & Friends), Daniel Mogues (administrativ chef 

Sammanfattande rubrik för a och b Sammanfattande rubrik för c och d 

Rubrik för a 
 
 

Rubrik för c Rubrik för d 

1 

2 

3 

6 

7 

9 

10 

8 

Arbetet går nerifrån 
och upp 

Sammanfattande rubrik för (A) och (B) 

   Viktigast Näst viktigast Tredje viktigast 
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DC), Cecilia Smith- Jonasson (platschef DC), Christina Stridsman (finanschef) och Anette 
Vangefors Pantulin (administrativ planner för mode). Tanken med att samla en fokusgrupp är 
att belysa problemet från olika synvinklar inom organisationen. Fokusgruppen besitter också 
både erfarenhet och kunskap om Åhléns och utifrån deras åsikter skall en diskussion skapas 
som kan analyseras på ett strukturerat sätt med hjälp av släktskapsdiagrammet.    
 
6.2.3 Resultatet av släktskapsdiagrammet 
Resultatet av släktskapsdiagrammet presenteras i figur 6.4.  
 
Släktskapsdiagrammet visar att de huvudsakliga anledningarna till varför problem uppstår i 
försörjningskedjan är stora leverantörsfönster, delleveranser, tillkrånglade 
leveransinstruktioner, ordernummer saknas, låg IT mognad inom modebranschen och 
bristfällig intern kommunikation inom Åhléns. Av dessa huvudanledningar ansågs 
anledningen ordernummer saknas vara den största orsaken till att problem uppstår i 
försörjningskedjan av märkeskläder.  
 
Ordernummer är A och O inom Åhléns då det är det som används för att kommunicera var 
varan finns. Utan ordernummer på packsedel, faktura eller fraktsedel är det omöjligt att veta 
vad det är för varor som har kommit, vilka varor som skall betalas eller vart varorna skall 
skickas. Anledningen till att ordernummer saknas kan dels bero på den mänskliga faktorn, att 
ordernummer inte har registrerats, och dels på att det inte framgår tydligt i 
leveransinstruktionen till leverantören vikten av och anledningen till att det måste finnas med. 
 
Stora leverantörsfönster ses också som en stor anledning till många av de problem som 
uppstår i försörjningskedjan. Stora leverantörsfönster på upp till tre månader gör bland annat 
resursplaneringen på DC svår vilket i sin tur kan leda till långa genomloppstider. Vidare 
försvårar långa ledtider omköp i säsong då inköp inte vet om varorna beräknas komma eller 
ej.  
 
Även delleveranser ses som en bidragande faktor till många problem på både DC och vid 
fakturering. Vid delleverans ökar det administrativa arbetet där fakturor ej går att betala direkt 
och delavisering krävs.  
 
Något som är desto svårare att påverka men dock en anledning till många problem är den låga 
IT mognaden inom modebranschen. Tekniskt sett ligger modebranschen långt ifrån övriga 
industrier vad gäller integration av datasystem.  I många fall är det leverantörernas system 
som begränsar anpassningen till Åhléns krav vilket till exempel gör att leverantörernas 
ekonomisystem inte kan hantera Åhléns ordernummer eller att de ej kan ange ett mer precist 
leveransdatum. De leverantörer som studerades påpekade alla att det många gånger är 
systemen som begränsar dem till anpassning efter Åhléns krav. Förutom att leverantörerna har 
olika datasystem har även Åhléns interna problem gällande tekniken. Systemen Lois och Vis 
är inte helt kompatibla vilket försvårar den tekniska kommunikationen. Det är något som 
anses förorsaka problem så som långa väntetider och informationsbrist när problem väl dyker 
upp. Kommunikation anses, av de flesta forskare, vara en mycket viktig faktor till en effektiv 
supply chain där kommunikationsmedium möjliggör informationsspridningen. Speciellt 
viktigt är face-to-face kommunikation både med leverantörer och inom företaget.  
 
Bristfällig intern kommunikation ses slutligen också som en utlösande faktor till att många 
problem uppstår i försörjningskedjan. Det är lätt att varje avdelning ser till sitt bästa och inte 
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 Tabell 4 Problemen kopplade till leveransvillkoren 

till helheten. Förutom att man idag arbetar i olika system, som nämndes i stycket ovan, så 
finns det inte heller någon rutin för möten mellan olika avdelningar. 
De sex huvudanledningarna till problemen som har kunnat identifieras bottnar sedermera i två 
grundläggande orsaker; bristfälliga leveranser samt brist på resurser, kompetens och verktyg 
gällande presentationen av leveransinstruktionerna vid inköpstillfället. Den sistnämnda är den 
som fick flest poäng i släktskapsdiagrammet och innefattar avsaknaden av ordernummer och 
tillkrånglade leveransinstruktioner, se figur 6.4.  
 
Vidare kan tydliga paralleller dras mellan de identifierade problemen och Åhléns 
leveransinstruktioner för märkesleverantörer inom affärsområdet mode, se tabell 4. I 
leveransinstruktionerna finns krav på alla de faktorer som återfinns som tidigare identifierade 
problem. De ej uppfyllda krav i leveransinstruktionerna ses som ett grundläggande problem 
till att försörjningskedjan hela tiden stoppas upp av problem som måste lösas. Anledningen 
till att de ej uppfylls tros vara enligt släktskapsdiagrammet att leveransinstruktionerna är 
tillkrånglade. Med tillkrånglade menas att kraven är många och, i vissa fall, orelevanta samt 
att de kommuniceras ut på ett oklart sätt. 
 
Om kraven i leveransinstruktionerna inte uppfylls uppstår avvikelser från den förväntad 
processresultatet vilket innebär problem som ger konsekvenser som bland annat längre 
ledtider och krävande administration som ofta leder till kostnader och förlorad försäljning.  
 
 

 
Återfinns som krav i 
leveransinstruktionerna 

Stora leverantörsfönster   

Tidskrävande orderläggning   

Osorterade leveranser X 

Ordernummer saknas X 

Packsedeln saknar ordernummer X 

Packsedeln är felplacerad X 

Delleverans X 

Ojämn arbetsbelastning   

Artikelnummer saknas X 

Felleverans X 

Förlängd ledtid   

Felaktigt lagersaldo   

Utbud och efterfrågan missmatchar   

Lång omköpsprocess   

      Flera order på en faktura X 

Fakturan saknar ordernummer X 

Kommunikationsbrist   

      Leverantörerna benämns olika   
 
För att gå vidare skall ett träddiagram genomföras för att finna konkreta åtgärder till de 
huvudanledningar som har identifierats i släktskapsdiagrammet. 
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Långa ledtider 
försvårar omköp i 
säsong vilket kan 
leda till förlorad 
försäljning 

Stora leverantörs-
fönster försvårar 
resursplaneringen 
av produktion på 
DC 

Långa ledtider för 
att leverantören 
vill gardera sig 

Stora 
leverantörsfönster 

(7) 

Bristfällig leverans 

 

Delleverans 
(5) 

Delleveranser till 
DC pga. att 
leverantören inte 
vet att det orsakar 
problem och långa 
ledtider 

Leverantören 
levererar inte 
ordervis 

Leverantören 
fakturerar efter 
leverans och inte 
efter order 

 

Vad är det som gör att det uppstår problem i försörjningskedjan för externa märkeskläder? 

Tillkrånglade 
leveransinstruktioner 

(7)  

Inköpare träffar 
säljare som ej har 
koll på logistik 

Otydliga krav på vad 
som är viktigt. 
Åhléns ställer ofta 
många krav men inte 
nödvändiga 

 

Ordernummer 
saknas 

(15) 

Åhléns är en 
liten aktör och 
har svårt att 
ställa krav 

Ordernumret 
som läggs in i 
efterhand kan 
missas 

Inköp har inte 
uppgett 
ordernumret 
till 
leverantören 
vid 
ordertillfället 

Vid inköpstillfället är det brist på 
resurser, redskap och kompetens gällande 

presentation av leveransinstruktioner 

Priolista saknas över 
vad leverantören 
verkligen måste få 
med, Åhléns krav 
kan vara för höga 

Bristfällig info till 
ny leverantör 
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Den interna 
informationen är 

bristfällig 
(5) 

IT mognaden inom 
modebranschen är 

låg 
(1) 

Olika delar inom 
Åhléns optimerar 
inom sin del, storleken 
på ordrar 

Kommunikationsbrist 
mellan inköp och 
betalning, olika 
leverantörsregister  

Avsaknad av tydliga 
rutinbeskrivningar 

Olika datasystem på 
olika företag 

Teknisk 
kommunikationsbrist 
inom Åhléns, Lois och 
VIS är inte helt 
kompatibla 

Tidskrävande 
orderregistrering, 
leverantörer inom 
modebranschen är ofta 
lågt utvecklade inom 
IT 

Leverantörens 
ekonomisystem kan 
inte hantera Åhléns 
ordernummer 

 

 

 

Viktigast 

Näst viktigast 

Tredje viktigast 

Stockholm den 18: e juni 2007 
Ulrica Henriques, konceptansvarig myself & friends 
Daniel Mogues, administrativ chef DC 
Cecilia Smith- Jonasson, Platschef DC 
Christina Stridsman, finanschef 
Anette Vangefors Pantulin, administrativ planner mode 

(0) anger den poäng 
orsaken fick av gruppen 
vid viktning 

Svaret på frågan: 
 
Den största orsaken till att problem i försörjningskedjan 
för märkeskläder uppstår är att ordernumret saknas. 
Vidare är tillkrånglade leveransinstruktioner, stora 
leverantörsfönster, bristande intern information samt 
delleverans bidragande orsaker. 
 
Ordernumret är A och O för ett effektivt flöde av 
märkeskläder, vilket på ett tydligt sätt måste klargörs 
för leverantören vid inköpstillfället och i 
leveransvillkoren.  
 

Figur 6.4 Släktskapsdiagram 
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Arbetet går uppifrån 
och ned 

6.3 Träddiagram  
 
6.3.1 Principen för ett träddiagram 
Genom att använda sig av analysverktyget, träddiagram kan ett problem eller ett mål brytas 
ned. Arbetet börjar på en strategisk nivå för att sedan arbeta sig nedåt till en mindre abstrakt 
nivå för att finna konkreta åtgärder (Klefsjö et al, 2001).  
 
Arbetssättet går till så att gruppmedlemmarna först spånar kring strategiska åtgärder till det 
övergripande målet som tidigare har formulerats. Arbetet fortgår genom att åtgärderna bryts 
ned till att bli allt mer konkreta. Träddiagrammet prioriterar även åtgärderna efter 
genomförbarhet och effektivitet där fokusgruppen tillsammans kommer överens om 
poängsättningen. Se figur 6.5. som illustrerar principen för ett träddiagram. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Effektivitet      
Genomförbarhet      
Summa      
Prioritet      

 
 
 
 
6.3.2 Träddiagram med fokusgrupp 
Genom tidigare analysverktyg, släktskapsdiagrammet, har problemen analyserats och 
anledningarna till varför många av problemen uppstår har hittats. Genom träddiagrammet 
skall nu åtgärder tas fram till hur problemen som uppstår i försörjningskedjan för 
märkeskläder kan minskas, det vill säga hur varuförsörjningen kan bli mer effektiv. Det 
övergripande målet som skall brytas ned och som analysen utgår ifrån är: 
 
”Hur kan problemen som uppstår i försörjningskedjan för externa märkeskläder minskas?” 
 
Även vid genomförandet av träddiagrammet tillkallades en fokusgrupp som representerade 
varje berörd avdelning. På så vis blev diskussionen belyst från olika synvinklar. I 
fokusgruppen deltog Anette Carlsson (gruppledare på station), Yrsa Ohlsson (avisering 
märken), Lillegerd Eriksson (inköpare märken), Katarina Tisell (inköpare märken), Hanna 
Jönsson (inköpsassistent), Ingegerd Johansson (leverantörsbetalningar), Ilona Väväng 
(leverantörsbetalningar). 
 

Figur 6.5  
Principen för ett träddiagram  

Åtgärd 11 Åtgärd 21 

Åtgärd  
211 

Åtgärd 22 Åtgärd 31 

Övergripande mål 

Åtgärd 1 Åtgärd 2  Åtgärd 3 

Åtgärd 
111 

Åtgärd 
221 

Åtgärd 
 312 

Åtgärd  
311 
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De stora anledningarna till varför varuförsörjningen inte fungerar effektivt hittades från 
släktskapsdiagrammet, se stycke 6.1. Inversen av många av de huvudsakliga anledningarna 
till att problem uppstår i försörjningskedjan; långa ledtider, delleveranser, tillkrånglade 
leveransinstruktioner, avsaknad av ordernummer, låg IT mognad inom modebranschen och 
bristfällig intern information, nämndes även som åtgärder av fokusgruppen i träddiagrammet 
för att förbättra varuförsörjningen av märkeskläder. Utifrån dessa åtgärder påbörjades arbetet 
med att bryta ned dem till så konkreta åtgärder som möjligt.  
 
6.3.3 Resultatet av träddiagrammet 
Resultatet av träddiagrammet presenteras i figur 6.6. 
 
Träddiagrammet i figur 6.6 visar förslag på konkreta åtgärder som kan genomföras med syfte 
att minska problemen i försörjningskedjan för märkeskläder. De åtgärder som fokusgruppen 
ansåg vara viktiga för att minska problemen i försörjningskedjan är nästan alla en direkt 
invers av huvudanledningarna. Åtgärderna som togs fram var; mindre andel delleveranser, 
ordernummer skall alltid finnas med, ökad intern och extern kommunikation, kortare ledtider 
och tydliga leveransinstruktioner både i skrift och i presentation.  
 
För att kommunicera ut tydligare leveransinstruktioner föreslogs att leveransinstruktionerna 
skulle vara uppdelade efter ekonomi, leverans och inköp. Vidare föreslogs det att villkoren 
skulle följa en prioriteringsordning efter vad som är viktigast. För att poängtera vikten av att 
följa villkoren förslogs att de alltid skulle skickas med vid varje ordertillfälle. 
 
Vad gäller konkreta åtgärder för en ökad intern kommunikation kom bland annat förslag om 
kontaktlistor på vem som gör vad, lista till DC ifrån inköp om vem som har hand om vilka 
leverantörer och vilka kunder som är pre-packade. Även förslag om en rutin för möten mellan 
avdelningarna en gång per säsong där tillfälle finns att diskutera leverantörer och vad som har 
blivit bättre samt vad som inte fungerar. För den externa kommunikationen föreslogs en 
leverantörsuppföljning där leverantörerna fick återrapportering på vad om fungera bra och vad 
som fungerar mindre bra. Enligt Hartley och Choi (1996) kan företag ”lära” sina leverantörer 
att uppfylla de krav som ställs på dem genom leverantörsutvärdering och 
leverantörsåterkoppling. Företag som ingår ett samarbete med andra aktörer i 
försörjningskedjan, så som Åhléns gör med en märkesleverantör, skall vara medveten om att 
det kräver resurser både gällande tid och pengar för att hantera relationen på ett effektivt sätt 
menar Handfield och Nichols (2002). Leverantörsåterkoppling och leverantörsutvärdering är 
ett steg i förbättringsarbetet med att utveckla leverantörernas prestation. Även 
leverantörsbesök föreslår forskare inom området vara av stor betydelse i arbetet med 
leverantörsutveckling. Stöd i form av dessa metoder anses ge positiva effekter på företagets 
finansiella resultat enligt Krause et al. (1998).  
 
Delleveranser beror till stor del på att leverantörerna inte styr sin produktion efter Åhléns 
ordernummer utan levererar när varorna är producerade. Det är svårt att påverka 
leverantörernas produktion så i detta fall är det Åhléns som måste anpassa sig. För att minska 
problemet med delleveranser föreslogs att ordrarna skulle vara mindre. Det skulle underlätta 
för både DC och betalning men skulle samtidigt öka arbetsbelastningen för 
inköpsassistenterna. En sådan åtgärd skulle kräva mer resurser till orderläggning men 
samtidigt skulle kanske arbetet minska på andra avdelningar på grund av en minskning av 
antalet delleveranser. Handfield och Nichols (2002) anser att det är viktigt att beakta 
försörjningskedjan som en helhet och därmed även titta på den totala kostnaden för hela 
försörjningskedjan och inte på enskilda avdelningar inom företaget. 
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För att värdera åtgärdernas effekt på huvudanledningarna till problemen som uppstår i 
försörjningskedjan vägs de båda diagrammen, släktskapsdiagrammet och träddiagrammet, 
samman i ett matrisdiagram. 
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E 9 3 9 9 9 9 9 3 9 9 9 1 1 3 

G 3 9 3 3 1 9 9 9 9 9 3 9 9 9 

S 12 12 12 12 10 18 18 12 18 18 12 10 10 12 

P 2 2 2 2 3 1 1 2 1 1 2 3 3 2 

Rutin för 
möten 
mellan 
avd. 
1/säsong 
hur lev. 
Sköter 
sig 

Lista till 
DC och 
betalning 
på vilka 
inköpare 
som har 
hand om 
vilka lev. 

Ordernr. 
och 
märkes 
namn på 
faktura 
och 
följesedel 

Leverantörs 
uppföljning 

Förbättrad extern 
kommunikation 

Mindre ordrar 

Hur kan problemen som uppstår i 
försörjningskedjan för märkeskläder minskas? 

Ökad kommunikation Mindre andel 
delleveranser  

Ordernummer ska 
alltid finnas med 

Kortare ledtider Tydliga 
leveransinstruktioner  

Förbättrad intern 
kommunikation 

Uppdatering  
av leverans-
instruktioner 

Prioritets 
ordning på 
leverans-
instruktioner 

En svensk 
och en 
engelsk 
version 

Olika 
delar för 
ekonomi
, lager 
och 
inköp 
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varan 
med 
artnr 

Tydlig 
presentation av 
instruktionerna 

Uppbackning 
av logistik 
och betalning 
vid möte med 
leverantör 

Samma 
artnr. vid 
orderreg. 
Som 
leverantör 
har 

Skicka 
med 
instruk-
tioner vid 
varje order 

Fördröjd 
process om 
ordernr. 
saknas 

Lista på 
vem som 
gör vad 
på inköp 
inom 
olika VO 

Utökade 
resurser 
för 
order-
läggning 

En order 
per 
faktura 

Fakturera 
bara det 
som 
levereras 

E = Effektivitet 
G = Genomförbarhet 
S = Summa 
P = Prioritet 

Mycket effektiv 9 Mycket genomförbar  9 
Effektiv      3 Genomförbar  3 
Lite effektiv      1 Svår att genomföra  1 
Inte alls effektiv 0 Inte alls genomförbar  0 

Stockholm 20: e juni 2007 
Anette Carlsson, arbetsledare stationen DC 
Lillegerd Eriksson, inköpare märken 
Ingegerd Johansson, leverantörsbetalningar 
Hanna Jönsson, inköpsassistent 
Yrsa Ohlsson, aviseringskontoret 
Katarina Tisell, inköpare märken 
Ilona Väväng, leverantörsbetalningar 

Undernivå 
1 

 

Undernivå 
2 

 

Undernivå 
3 

 

Figur 6.6 Träddiagram 
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6.4 Matrisdiagram 
Matrisdiagrammet är ett verktyg som används för att identifiera och värdera samband och 
beroende mellan problem och åtgärder. Matrisdiagrammet kombinerar anledningarna och 
åtgärderna och ger svar på hur stark effekt en åtgärd har på ett problem (Klefsjö et al., 1999). 
 
Raderna är de huvudanledningar som har identifierats från släktskapsdiagrammet och 
kolumnerna de åtgärder som har föreslagits i träddiagrammet, se figur 6.7. Vid 
poängsättningen delas poäng i skalan 0,1, 3, 6 och 9 ut där 9 ges till en åtgärd då den har 
mycket stor effekt på problemet. 
 
De åtgärder som ansågs ge störst effekt var; tydligare leveransinstruktioner, tydligare 
presentation av leveransinstruktionerna, rutin för möten mellan avdelningarna inom Åhléns 
och leverantörsuppföljning som fick 15, 15 14 och 13 poäng.  
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Figur 6.7 Matrisdiagram 

Åtgärderna med störst effekt 
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6.5  Framtagna åtgärd  
Enligt de analysverktyg som har använts i kapitel sex har tre åtgärder tagits fram med syfte att 
skapa en effektivare varuförsörjning av märkeskläder. Dessa kommer att studeras närmare i 
nästkommande kapitel, rekommendationer. Dessa åtgärder är starkt kopplade till de orsaker 
som har identifierats vilket även visas tydligt i matrisdiagrammet, se figur 6.7 men även i den 
statistik över problemen som uppstod på Åhléns distributionscentral, se tabell 2. 
 
Med analysen som grund arbetades tre rekommendationer fram understött av teori om Supply 
Chain Management. De framtagna åtgärderna är: 
 

 
• Uppdatera och förtydliga leveransinstruktionerna 

  
• Initiera leverantörsåterkoppling och leverantörsutvärdering 
 
• Initiera regelbundna möten mellan avdelningarna inom Åhléns 
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Kritisk punkt 

KAPITEL 7 
REKOMMENDATIONER 

 
I detta kapitel kommer rekommendationer ges på åtgärder för att minska problemen i 
försörjningskedjan av varumärken till Åhléns. Rekommendationerna syftar till att förbättra 
och effektivisera varuförsörjningsprocessen. Som grund till de föreslagna modellerna, som 
ges i detta kapitel, ligger de tidigare analyserna i kapitel sex och den litteratur som har 
studerats i kapitel fyra.  
 
Problemen som tidigare har identifierats kan relateras till kostnader och målet är att utforma 
en modell för en effektivare hantering av försörjningskedjan mellan märkesleverantörer och 
Åhléns. 

 
7.1 Uppdatera och förtydliga leveransinstruktioner 
Att arbeta för att förebygga problem istället föra att ständigt behöva lösa problem genom så 
kallade ”brandkårsutryckningar” är ett resonemang som är allmänt känt men inte alltid lika 
lätt att utföra i praktiken. I Åhléns fall innebär det att arbeta för att leveransinstruktionerna 
från allra första början skall följas istället för att ständigt lösa problem i slutet av kedjan.  
 
Många av problemen som tidigare har identifierats kan kopplas till krav som ej uppfylls i 
leveransinstruktionerna. Med det menas att det många gånger är i början av kedjan, se figur 
7.1 som det brister där leveransinstruktionerna kommuniceras ut till leverantören.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
Vikten av att göra rätt från början visar sig tydligt i detta fall. Om inte leveransinstruktionerna 
kommuniceras ut tydligt i både tal och skrift samt om leverantören inte får någon återkoppling 
på vad den inte uppfyller är det svårt att minimera problemen som är kopplade till 
leveransinstruktionerna i kedjan. Grunden för ett effektivt och jämnt flöde är att Åhléns krav 
uppfylls. Därmed anses det att tydligare leveranskrav skall utformas samt att en rutin för 
presentationen av leveransinstruktionerna skall skapas. Detta styrks även i 
släktskapsdiagrammet, där en av de två huvudanledningarna är brist på kompetens, resurser 
och verktyg vid presentationen av leveransinstruktionerna. Det styrks även i 
matrisdiagrammet, där åtgärderna tydliga leveransinstruktioner och presentation av 
instruktionerna fick högst poäng i effektivitet.   Genom att på ett tydligt sett kommunicera ut 
villkoren i både skrift och tal kan vikten av ordernummer speciellt understrykas. 
 

Planering av 
budget 

Inköp besöker 
leverantören 
och gör inköp  

En order 
läggs av 
leverantören 

Figur 7.1  
Det är kommunikationen av leveransvillkoren vid inköpstillfället som 
brister och resulterar i flertalet problem längre ned i kedjan. 
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    Uppdragsgivare            Process                        Uppdragstagare 

7.1.1 Skriftliga leveransinstruktioner 
Idag uppfattas leveransinstruktionerna inom Åhléns som tillkrånglade, otydliga och 
komplicerade. Förslag på konkreta åtgärder till förbättring presenteras nedan. 
 

• En version av leveransinstruktionerna på engelska och en version på svenska 
• Uppdelat efter avdelningsområde, så som fakturering, leverans och inköp. Detta för att 

förenkla för leverantören att vidare kommunicera ut krav inom sin organisation 
• En förkortad version av den längre 
• Uppdatering av leveransinstruktioner en gång per år 
• Prioriteringsordning på vad som är viktigast, exempelvis kan kravet om ordernummer 

på fraktsedeln stå före kravet om vart packsedeln skall vara placerad 
• Rutin för att skicka med leveransinstruktioner till leverantören vid varje ordertillfälle 
• Tydlig information om kontaktuppgifter och adresser för vidare information vid behov 

av hjälp eller tvetydighet 
 
7.1.2 Presentation av leveransinstruktioner 
En av anledningarna till varför inte leveranskraven uppfylls kan vara att inköp behöver ägna 
mycket tid till mode och kollektioner vilket medför att deras tid inte räcker till för att se över 
leverantörskraven. Det är självfallet viktigast att ha rätt varor i butik och arbetet bakom att 
göra rätt inköp är tidskrävande. Utan rätt varor är det svårt för Åhléns att uppfylla målet med 
att vara kunddriven. Andra faktorer så som leveransprecision och utvärderingar av 
leverantörer är också mycket viktigt för att kunna vara kostnadseffektiv. Därför föreslås det 
att inköp stöds ifrån övriga avdelningar vid presentationen av leveransinstruktionerna. Det 
ökar integrationen med leverantörerna och öppnar också upp för möjligheten att ge 
återkoppling till leverantören gällande Åhléns leveransinstruktioner. Vidare påstår Carr och 
Kaynak (2007) att det är viktigt att kunden kommunicerar ut sina leveransinstruktioner till 
leverantören för att på så vis öka förståelsen hos leverantören för kundens behov 
 
I delprocessen av varuförsörjningsprocessen där leveransinstruktionerna skall presenteras till 
leverantör är det viktigt att inköp stöds av resurser i form av kunskap från fakturering, DC och 
logistik, se figur 7.2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
7.2 Initiera leverantörsutvärdering och leverantörsåterkoppling 
En följd av åtgärden tydligare leveransinstruktioner är leverantörsutvärdering och 
leverantörsåterkoppling. Med detta menas att skapa en rutin för utvärdering som ett steg i 
utvecklingen av leverantörernas förmåga att bättre uppfylla Åhléns leveransinstruktioner. 

Leverantör Inköp Presentation av leveransvillkoren 

Fakturahantering, DC, Logistik 

Figur 7.2 
Presentationen av leveransvillkor kan ses som en process där Åhléns är 
uppdragsgivare och leverantören uppdragstagare. I processen krävs resurser i 
form av kunskap och tid från fakturering, DC och logistik. 
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Inom modeindustrin är det än mer viktigt att satsa på leverantörsutveckling då det oftast är 
klädernas design som styr valet av leverantör.  
 
Till skillnad från många andra industrier består modeindustrin av fler mjuka faktorer som 
måste beaktas. En leverantör går inte bara att mäta efter leveransprecision, 
produktionskostnader, leveranssäkerhet etcetera, utan stor hänsyn måste även tas till 
produkten i sig. Om produkten inte följer modets trender eller vad kunden efterfrågar har det 
ingen betydelse hur väl leverantören uppnår de mer kvantifierbara faktorerna. Produkterna 
inom modeindustrin är långt ifrån standardiserade. De kännetecknas ofta av en relativt kort 
livscykel, impulsköp och är säsongsbetonade (Fernie och Sparks, 2004; Krajewski och 
Ritzman, 2002). Följaktligen fokuseras stor del på mode och design och mindre tid spenderas 
på leverantörsutvärdering. 
 
Genom att satsa på att utvärdera leverantörerna samt ge återkoppling på deras prestation kan 
arbetet med att utveckla leverantörerna starta vilket syftar till att öka graden av uppfyllnad av 
leveransinstruktionerna. 
 
Leverantörsuppföljning är viktigt för att mäta förbättring och skapa ett närmare samarbete 
med leverantörerna. Om leverantörerna inte får återrapportering om vilka krav de inte 
uppfyller är det svårt för dem att förbättras. Vidare kan vissa leverantörer behöva stöd från 
Åhléns sida i arbetet med att uppnå Åhléns leveranskrav. Integration och samarbete är något 
som poängteras vara av största vikt i en väl fungerande försörjningskedja enligt forskare inom 
ämnesområdet Supply chain management. 
 
7.3 Initiera rutin för möten mellan avdelningarna  
Mötet med leverantörer behöver input från alla avdelningar i organisationen vilket kräver en 
bra intern informationsspridning. Vidare krävs en intern integrering mellan avdelningarna för 
att lösa problemen snabbare och se till helheten. Det visade sig tydligt i statistiken över 
problem på DC att många problem orsakades och förvärrades av brist på intern 
kommunikation. 
 
Vissa problem är svåra att påverka vilket betyder att Åhléns måste utforma rutiner och 
arbetssätt för att minimera dessa faktorers storlek. Problem kommer alltid att finnas och det 
gäller för Åhléns att vara så lite störningskänslig som möjligt och på ett effektivt sätt lösa de 
problem som uppstår. Tabell 3 visar på att det i snitt tar lång tid innan ett problem blir löst 
vilket även visar på en viss ineffektivitet från Åhléns sida att lösa problemen. Vidare berodde 
det näst mest vanliga problemet på DC på en intern miss. Detta visar på att det internt sett 
brister i kommunikationen mellan avdelningarna inom Åhléns. Helhetssynen och förståelsen 
för avdelningarnas olika problem är svag vilket försvårar hanteringen av problem som 
uppstår.  En förutsättning för att relationen mellan Åhléns och deras externa aktörer i kedjan 
skall fungera är att avdelningarna inom Åhléns arbetar åt samma håll, är väl integrerade och 
har förståelse för varandras arbetsuppgifter. Att initiera en rutin för regelbundna möten mellan 
avdelningarna där tid för diskussion kring leverantörer och rutiner skapar både förståelse för 
varandras processer och ger samtidigt ett ”helhetstänk”, se figur 7.3. Enligt 
släktskapsdiagrammet är bristfällig intern information en av huvudanledningarna till många 
problem i försörjningskedjan.  
 
Det är viktigt att interna möten följer en agenda där huvudpunkten skall vara utvärdering av 
föregående säsong gällande leverantörer och vanligt förekommande problem. Förslagsvis kan 
någon form av tabell utformas för att lätt kunna dokumentera olika leverantörer och problem. 
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Möte och 
utvärdering av 

märkesleverantörer 

Tanken med mötet är sedan att skapa en helhetssyn mellan de olika avdelningarna och på så 
vis ständigt förbättra hanteringen av problem och den interna informationsspridningen. 
Lämpligast är om en ansvarig utses för att sammankalla mötena som bör ske en gång per 
säsong. Vidare krävs det att nyckeltal tas fram för att på ett enkelt sett utvärdera 
leverantörerna. 
 
 
       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4 Förslag på modell att arbeta efter  
Den föreslagna modellen som rekommenderas nedan, se figur 7.4 syftar till att förbättra 
varuförsörjningsprocessen och därmed minska kostnaderna som problemen för med sig. Den 
grundläggande tanken i förslaget är att förebygga problem istället för att parera för problem 
vilket både kostar tid och pengar. 
 
 Åhléns måste tydligt kommunicera ut till sina leverantörer vad de vill ha och därefter hjälpa 
och stödja leverantörerna i sitt arbete med att uppnå kraven och en högre 
leverantörsprestation. Genom att utveckla märkesleverantörerna och satsa resurser på 
leverantörsförbättringar kan konkurrenskraften öka och kostnaderna minskas.  För Åhléns är 
det extra viktigt att satsa på leverantörsutveckling då deras leverantörer primärt väljs på grund 
av kollektion och popularitet.   
 
Utvärderingen av leverantörerna skall ske varje säsong och återkopplingen skall ges i 
samband med ordertillfället då Åhléns träffar leverantör. 

inköp 

DC 
Fakturering 

Logistik 

Nyckeltal 

Figur 7.3  
Initiering av möten mellan avdelningar för att skapa en helhetssyn hos de 
anställda då de olika processerna påverkar och är beroende av varandra 
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Figur 7.4 
Föreslagen modell för en effektivare varuförsörjning av märkeskläder till Åhléns 

Utvärdering 
• KPI 
• Storlek  
• Möten mellan avdelningarna för 

utvärdering av leverantörerna  

                              Presentation 
 

• Tydliga leveransvillkor  
• Uppdaterade leveransvillkor 
• Inköp stöds av övriga avdelningar/logistik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bättre uppfyllnad av 
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KAPITEL 8 
DISKUSSION 

 
I detta kapitel förs en diskussion kring hur arbetet kunde ha genomförts annorlunda samt 
brister i arbetet. Även en diskussion om arbetets reliabilitet och validitet tas upp i kapitel 8 
som avslutas med tankar och idéer kring fortsatta studier.  
 
8.1 Alternativt tillvägagångssätt 
När ett arbete eller projekt väl är genomfört är det många gånger lätt att titta tillbaka och 
ifrågasätta vad som skulle kunna ha gjorts annorlunda. I detta examensarbete, liksom i de 
flesta andra arbeten, ställs man inför val och känner osäkerhet över hur arbetet skall fortlöpa. 
Även i detta examensarbete fanns det flera situationer där jag kände osäkerhet. Ett och det 
största, var vid formuleringen av frågorna till släktskapsdiagrammet och träddiagrammet. Vid 
frågeformuleringen som analysen utgick ifrån kunde jag genom att ställa frågan ”varför 
uppfylls inte kraven som återfinns i Åhléns leveransinstruktioner” ha styrt examensarbetet i 
en annan riktning. I det fallet skulle en mer konkret åtgärd kunna ha arbetats fram samtidigt 
som risken för att avgränsa sig och ge en snedvriden bild utan tillräcklig grund ha kunnat 
uppstå.  
 
8.2 Reliabilitet och validitet i arbetet 
Vid kartläggningen av försörjningskedjan samt identifiering av problemen användes 
ostrukturerade intervjuer och observationer som metod. De intervjuer som gjordes utformades 
till stor del under intervjuernas gång och risken för att de intervjuades personliga åsikter och 
värderingar färgade de problem som identifierades. Även för observationerna som gjordes 
finns det en risk i att jag gjorde egna tolkningar av resultatet. Detta kan sänka reliabiliteten1 av 
resultatet från nulägesanalysen men då kartläggningen uppdaterades under arbetets gång då 
avvikelser påpekades från de intervjuade anser jag att reliabiliteten inte sänks. Vidare 
kontrollerades de problem som identifierades under arbetets gång där nya problem lades till 
då de upptäcktes från andra håll i organisationen. Detta anser jag har balanserat 
problembilden och därmed inte påverkat reliabiliteten i resultatet. Genom att först intervjua de 
involverade personerna i kedjan och därefter samla dessa till att delta i en fokusgrupp 
bearbetades samma frågor två gånger men i två olika situationer. Detta medför att 
reliabiliteten från intervjufrågorna höjdes. Vidare togs kontakt upp med de tillfrågande vid ett 
senare tillfälle för att verifiera svaren och åsikterna samt för komplettering av följdfrågor. 
 
Poängsättningen i matrisdiagrammet kan anses sänka reliabiliteten då den grundar sig på min 
egen erfarenhet. Dock genomfördes matrisdiagrammet sent i projektet och jag var då väl 
införstådd i Åhléns problematik efter att ha kartlagt och utvärderat försörjningskedjan vilket 
på så vis motverkar en sänkt reliabilitet. Vidare var sambandet mellan problem och åtgärd 
tydliga vilket inte gav några tveksamheter vid poängsättningen. 
 
Även vid poängsättningen i träddiagrammet fanns risken att fokusgruppens medlemmarna 
inte uppfattade faktorerna: effektivitet och genomförbarhet korrekt, vilket kan ha sänkt 
validiteten2 i resultatet. Detta är jag medveten om och har därför inte heller fokuserat på det 
numeriska resultatet från träddiagrammet utan behandlat alla åtgärder som föreslogs lika och 
                                            
1 Reliabilitet är ett mått på i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under 
i övrigt lika omständigheter (Bell, 2000).  
 
2 Validitet är förmågan att mäta det som man avser att mäta (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2001). 
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därefter avvägt i en analys vad som det skulle fokuseras på. På så sätt sänkte inte en eventuellt 
osäker poängsättning validiteten i analysen av problemen. 
 
Vad gäller enkäten rörande kostnadsanalysen var den enkelt utformad där de som deltog i 
undersökningen själva var med och skapade enkäten. Den beskrevs också för respondenterna 
innan den delades ut. Vidare gjordes en uppföljning av enkätundersökningen efter de första 
två veckorna för att undvika missförstånd och därmed öka validiteten i enkätsvaren. 
 
En kolumn i enkäten var tiden som varje problem tog. Den statistiken togs ej med senare i 
kostnadsanalysen då jag ansåg att säkerheten i svaren var mycket låg samt att personalen 
påpekade att det var svårt att uppskatta beräknad arbetstid. Vidare representerar den angivna 
tiden endast den direkta hanteringstiden vilket egentligen bara motsvarar toppen av ett isberg i 
sammanhanget. Därför uteslöts den kolumnen i senare analyser och påverkade på så vis inte 
reliabiliteten i kostnadsanalysen.  
 
Beräkningen av kostnaderna som problemen medför i försörjningskedjan för märkeskläder 
baserades på antaganden och den statistik som samlades in ifrån personalen på DC. 
Kostnaderna som tagits fram finns det därför en viss osäkerhet i på grund av avsaknad av 
fakta. Jag anser dock att de antaganden som gjorts har varit rimliga och tillför examensarbetet 
viktig information. Även generaliseringar har varit tvungna att göras i brist på information 
och tid. Jag anser att kostnadsanalysen ej påverkar slutsatsen utan endast stärker 
resonemanget kring kostnaderna som baseras på vetenskapliga teorier. 
 
8.3 Fortsatt arbete och studier 
Examensarbetets huvudsakliga syfte var att kartlägga försörjningskedjan samt att finna 
anledningarna till varför problem uppstår i varuförsörjningsprocessen av märkeskläder. Tre 
åtgärder har analyserats fram och genom empiri kopplats till teori. På grund av 
examensarbetets omfattning och tidsram fanns ingen tid till att studera åtgärderna närmare. 
Jag anser därför att det skulle vara intressant att vidare studera hur förbättringsarbetet skall 
implementeras och hur det mer konkret skall utformas.  
 
En del som skulle vara extra intressant och viktig är att ta fram Key Performance Indicators 
för att på så sätt mäta leverantörernas prestation och därigenom möjliggöra 
leverantörsutvärdering och leverantörsuppföljning.  
 
Vidare är arbetet med att uppdatera och utforma nya leveransinstruktioner ett omfattande 
arbete som kräver resurser i form av både tid och pengar. Även leverantörsuppföljning och 
leverantörsåterkoppling kräver extra arbetstid men skulle enligt författaren vara väl investerad 
tid.  
 
Idag bygger stor del av Åhléns system på deras ordernummer. En annan tanke som väcks är 
att studera hur Åhléns skulle kunna ändra på sitt system med hantering av märkeskläder. 
Många problem uppstår på grund av att leveransinstruktionerna inte uppfylls och en tanke kan 
vara att leverantören istället skulle sköta hela processen med orderläggning. Detta kan 
studeras genom att utföra en benchmarking mot ett annat företag som säljer varumärken.  
 
Ytterligare en faktor som skulle vara intressant att studera är mindre ordrar för att minska 
delleveranserna. En sådan studie skulle fokusera på att beräkna den extra tid som inköp får för 
registrering av ordrar gentemot andelen delleveranser som minskas och effekten av det.  
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12. Felaktigt lagersaldo 
13. Utbud och efterfrågan 

överensstämmer ej 
14. Lång omköpsprocess 
15. Flera order på en faktura 
16. Fakturan saknar ordernummer 
17. Kommunikationsbrist 
18. Leverantörerna benämns olika 
19. Tidskrävande 

registreringsunderlag 
20.  Fördelning saknas 

1. Stora leverantörsfönster 
2. Tidskrävande orderläggning 
3. Osorterade leveranser 
4. Fraktsedeln saknar ordernummer  
5. Packsedeln saknar ordernummer 
6. Packsedeln är felplacerad 
7. Delleverans 
8. Ojämn arbetsbelastning 
9. Artikelnummer saknas 
10. Felleverans  
11.Förlängd ledtid 

KAPITEL 9 
SLUTSATS 

 
I detta kapitel sammanfattas examensarbetet och ger svar på de inledande delmålen och det 
övergripande syftet som var att; ”ta reda på samt finna lösningar till varför 
varuförsörjningen av märkeskläder till Åhléns i många fall är bristfällig”. 
 
9.1 Kartläggning och problemidentifikation 
Försörjningskedjan av märkesvaror till Åhléns är en process som ständigt försörjer Åhléns 
butiker med märkesvaror från kända märkesleverantörer. Som alla andra processer 
karakteriseras Åhléns varuförsörjningsprocess av flertalet delprocesser, både funktionsmässigt 
inom Åhléns samt hos den externa leverantören.  
 
En process som inte avviker från den ideala bilden är en process utan några variationer eller 
störningar. I kartläggningen, se figur 5.9, av Åhléns varuförsörjningsprocess av märkeskläder 
kunde flertalet problem identifieras. När ett problem uppstår sker också en avvikelse från det 
normalläge som eftersträvas. Ett problem innebär på så vis en variation och enligt Bergman 
och Klefsjö (2001) är en variation i en process ofta associerad med kostnader. De problem 
som kunde identifieras i samband med kartläggningen av Åhléns försörjningskedja för 
märkesvaror presenteras nedan.  

9.2 Utvärdering av försörjningskedjan 
Analysen av försörjningskedjan och dess problem visade på att många av problemen var 
relaterade till Åhléns leveransinstruktioner. Det vill säga, många av problemen var ej 
uppfyllda krav som Åhléns ställer på sina leverantörer.  
 
Vidare visade analysen att de grundläggande orsakerna till många av problemen var långa 
ledtider, delleveranser, tillkrånglade leveransinstruktioner, avsaknad av ordernummer, låg IT 
mognad inom modebranschen och bristfällig intern information. Den största anledningen 
ansågs vara att ordernummer saknas. Ordernumret är A och O för ett effektivt flöde av 
märkeskläder för Åhléns, vilket på ett tydligt sätt måste klargörs för leverantören vid 
inköpstillfället och i leveransinstruktionerna.  
 
Enkätundersökningen på Åhléns distributionscentral visade även att avsaknaden av 
ordernummer var det vanligaste problemet tillsammans med saknad fördelning, vilket är ett 
internt problem. 
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Vidare visade analysen att många av problemen medförde en längre ledtid. En längre ledtid är 
i sin tur relaterat till kostnader så som missad försäljning, kapitalbindning, extra hanteringstid 
och nedsättningskostnader enligt Christopher et al. (2004); Fernie och Sparks (2004). Risken 
som nedsättningskostnaderna innefattar är speciellt stora då modevaror har egenskapen av att 
vara tidskritiska, säsongsberoende och ha en kort produktlivscykel (Fernie och Sparks, 2004 
och Krajewski och Ritzman, 2002). Med detta som grund har förslag på åtgärder till 
förbättring, med syfte att minska problemen och därmed kostnaderna, arbetats fram. 
 
Av analysen av försörjningskedjan kunde slutsatsen dras att det är i början av kedjan, vid 
mötet mellan Åhléns och den externa varumärkesleverantören som det är viktigt att 
informationen och Åhléns önskemål tydligt kommuniceras ut. Vidare brister det i att 
leverantörens prestation ej följs upp under säsong vilket är en viktig faktor vid förbättring. 
Samtidigt kan slutsats dras om att det internt sett brister i kommunikationen mellan 
avdelningarna inom Åhléns samt helhetssynen och förståelsen för avdelningarnas olika 
problem.  
 
9.3 Rekommendationer för effektivisering av varuförsörjningsprocessen 
Med analysen som grund arbetades tre rekommendationer fram understött av teori om Supply 
Chain Management. Teorin fokuserades på områdena leverantörsutveckling, kommunikation 
och informationsspridning vilka var starkt relaterade till de orsaker som identifierats samt den 
statistik över problem som uppstod på Åhléns distributions central. De rekommendationer 
som ges är: 
 

• Uppdatera och förtydliga leveransinstruktionerna 
• Initiera leverantörsåterkoppling och leverantörsutvärdering 
• Initiera regelbundna möten mellan avdelningarna inom Åhléns 

 
Uppdatering och förtydligande av leveransinstruktionerna rekommenderas som åtgärd då det 
är de dokument som Åhléns kommunicerar ut till sina leverantörer och där det tydligt skall 
framgå vad Åhléns kräver. Teorin visar på att det är ytterst viktigt att leverantören vet vad 
som krävs och att det tydligt klargörs. Genom att strukturera villkoren efter leverans, inköp 
och ekonomi skulle det förenkla för leverantören att kommunicera ut villkoren vidare inom 
sin organisation. Vidare anser författaren att en revidering av villkoren bör göras där de mest 
väsentliga och viktiga kraven finns med. Genom att på ett tydligt sett kommunicera ut 
villkoren i både skrift och tal kan vikten av ordernummer speciellt understrykas. Vidare i 
presentationen av villkoren för leverantören kan det tänkas att inköparna behöver stöd av 
övriga avdelningar inom Åhléns i vissa situationer. Bristen på verktyg, resurser och 
kompetens vid inköpstillfället ansågs som en av huvudanledningarna till många av problemen 
i försörjningskedjan.   
 
Leverantörsutvärdering och återkoppling rekommenderas då det, enligt många forskare, utgör 
grunden för ett förbättringsarbete. Genom att utvärdera leverantörerna efter speciellt 
framtagna nyckeltal för varje säsong kan förbättringar påbörjas. Vidare är det viktigt att 
leverantören får återkoppling på hur den uppfyller Åhléns krav samt stöd för att förbättras. 
Detta är viktigt då Åhléns arbetar med många mindre leverantörer som ofta inte har de 
resurser och erfarenhet som många av de större leverantörerna besitter. Vidare väljs inte 
Åhléns leverantörer på grund av hur väl de uppfyller Åhléns leveransinstruktioner utan istället 
på grund av vilka kläder de kan erbjuda, vilket gör det extra viktigt för Åhléns att satsa på 
leverantörsstöd och leverantörsutveckling. Åhléns rekommenderas att lägga extra resurser i 
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form av tid och personal på mer frekventa möten med leverantörerna samt på teknologi för att 
på ett enklare och mer effektivt sätt utbyta information. 
 
Utvärderingen av leverantörer bör ske ur ett helhetsperspektiv där alla berörda avdelningar är 
involverade. Därför föreslås att ett möte per säsong bör hållas mellan avdelningarna där tid 
finns för utvärdering av leverantörer samt diskussion kring problem som uppstår. Variationer 
i varuförsörjningsprocessen kommer alltid att finnas. Därför är det viktigt att Åhléns utvecklar 
en god intern kommunikation och förståelse bland medarbetarna för de olika avdelningarnas 
arbete och problem för att på ett effektivt sätt kunna hantera de problem som dagligen 
uppstår. Utan en intern integration är det svårt att utveckla en god extern relation med 
leverantörerna vilket är nödvändigt för att skapa en effektiv försörjningskedja. Initiering av 
möten mellan avdelningarna ses därför som ett första steg i ett förbättringsarbete gällande 
varuförsörjningen av märkeskläder till Åhléns. 
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Erik Lovén, Lärare inom kvalitetsutveckling, Luleå Tekniska Universitet, Luleå 
 
Övrigt 
 
Åhléns Intranät 
 
Åhléns årsrapporter för 2005 och 2006 
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Effektivisering av försörjningskedjan för externa varumärken till Åhléns 

 

BILAGA A 
 
Intervjuguide till intervjuerna med märkesleverantörerna Filippa K, Cheap Monday och 
Mexx 
 
Företagsfakta 
Storlek 
Historia 
Varor 
Expansion/Tillväxt 
Kontor 
Antal medarbetare 
 
Försörjningskedjan 
Hur ser processen ut hos Mexx från det att inköp från Åhléns besöker Mexx inför en säsong? 
 
Hur går orderregistreringen till? 
 
Vad händer efter det att en order är lagd? 
 
Vart finns lagret och hur går lagerhanteringen till? 
 
Vart produceras varorna? 
 
Leveransinstruktioner 
Hur många återförsäljare säljer Mexx till? 
 
På vilket sätt skiljer sig återförsäljarna åt? 
 
Ser leveransinstruktionerna olika ut? 
 
Hur ser Mexx på Åhléns leveransinstruktioner? 
 
Hur presenteras leveransinstruktionerna? 
 
Hur följs leveransinstruktionerna upp? 
 
Hur arbetar Mexx för att uppfylla kraven som finns i leveransinstruktionerna? 
  
Relationen med Åhléns 
Hur ser ni på samarbetet med Åhléns AB? 
 
Vad skulle kunna förbättras? 
 
Hur skiljer sig arbetet med Åhléns från andra återförsäljare, t.ex. MQ? 
 
Vad skulle ni vilja ändra på hos Åhléns? 
 
Kontaktuppgifter, vem kontaktar ni vid fel eller frågor på Åhléns? 
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Effektivisering av försörjningskedjan för externa varumärken till Åhléns 

BILAGA B 
 

Åhléns leveransinstruktioner för externa märkesleverantörer 
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Effektivisering av försörjningskedjan för externa varumärken till Åhléns 

BILAGA C 
 
Undersökning av kostnaden och storleken på problemen som uppstår i försörjningskedjan 
av märkeskläder vid DC 
 

  Typ av problem Leverantör Tid  
Tid tills 

problemet är löst Kommentar Avdelning 

Avisering   
  

 

  

Station 

      

  

    

Varuingång 

      

  

    

 
 
 

 

Problem 
A = Ordernummer saknas 
B = Artikeln saknar artikelnr. 
      (Går ej att identifiera) 
C = Delleverans 
D = Felleverans 
(under/överleverans) 
E = Annat problem 

Leverantör 
1. Acne      9. Levi’s 
2. Bestsellers 10. Mexx 
3. Lee   11. Peak Performance 
4. Cheap Monday 12. Replay 
5. Diesel 13. Tommy Hilfiger 
6. Esprit  14. Hugo Boss 
7. Filippa K  
8. Fred Perry  

 

Start datum: 
Slut datum:  

Start datum: 

Start datum: 

Slut datum:  

Slut datum:  
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Effektivisering av försörjningskedjan för externa varumärken till Åhléns 

Undersökning av kostnaden och storleken på problemen som uppstår i försörjningskedjan 
av märkeskläder vid fakturering 
 
  Typ av problem Leverantör Tid (h) Tid tills problemet är löst 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         

0         
21         
22         
23         
24         
25         

 

Problem 
A = Ordernummer saknas 
B = Flera ordrar på en faktura 
C = Delleverans 
D = Felleverans 
E = Annat problem 

Leverantör 
17. Acne      9. Levi’s 
18. Bestsellers 10. Mexx 
19. Lee   11. Peak Performance 
20. Cheap Monday 12. Replay 
21. Diesel 13. Tommy Hilfiger 
22. Esprit  14. Hugo Boss 
23. Filippa K  
24. Fred Perry  
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Effektivisering av försörjningskedjan för externa varumärken till Åhléns 

Undersökning av kostnaden och storleken på problemen som uppstår i försörjningskedjan 
av märkeskläder vid inköp 
 
  Typ av problem Leverantör Tid (h) Tid tills problemet är löst 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         
21         
22         
23         
24         
25         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Problem 
A = Felleverans 
B = Delleverans 
C = Registreringsunderlag 
D = Annat problem 

Leverantör 
33. Acne      9. Levi’s 
34. Bestsellers 10. Mexx 
35. Lee   11. Peak Performance 
36. Cheap Monday 12. Replay 
37. Diesel 13. Tommy Hilfiger 
38. Esprit  14. Hugo Boss 
39. Filippa K  
40. Fred Perry  

 




