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Sammanfattning 

De senaste åren har textil- och klädindustrin genomgått stora förändringar. Efter årsskiftet 

2005/2006 avskaffades det så kallade ATC-avtalet, som innebar reglering av handel med 

textilier och kläder. Detta förväntades få stora konsekvenser på textil- och klädmarknaden då 

dessa varor kunde flöda fritt från bland annat en så stor textil- och klädexportör som Kina. 

Hotet från Kina gjorde att EU och USA återinförde kvoter på vissa textilier och kläder 

därifrån sommaren 2005. Detta har i sin tur fört med sig konsekvenser för klädföretagen. 

Syftet med denna uppsats är således att göra en kritisk analys av globaliseringens utveckling 

genom att studera huruvida ATC-avtalets upphörande påverkat svenska klädföretag i valet av 

inköpsland. Underökningen har genomförts som en fallstudie av olika svenska klädföretag. 

Resultaten visar att de svenska klädföretagen som deltagit i denna studie inte påverkats av 

ATC-avtalets upphörande i valet av inköpsland. Detta beror på att variabler som kvalitet, pris, 

den politiska risken i värdlandet, landets ekonomiska utveckling, leveranstiden samt valet av 

leverantör, är andra faktorer som är viktiga i valet av inköpsland utöver handelshinder. 

Slutligen kan man konstatera att återinförandet av kvoterna mot Kina inte lett till att 

klädföretagen ökat Europaproduktionen. Vinnarna är snarare andra lågavlönade länder som 

Kambodja, Indien och Bangladesh. 
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1 Inledning 

Avståndet mellan människor i världen blir mindre och mindre. I butiker i Sverige hittar vi 

varor från jordens alla hörn och kanter. Vi flätas samman i en värld av ett ömsesidigt 

beroende. Det är detta som vi idag kallar för globalisering. Ekonomisk globalisering är en 

historisk process, resultatet av människans innovation och teknologiska utveckling. 

Ekonomierna världen över integreras, framförallt genom utrikeshandel och finansiella flöden. 

Men globalisering kan även innebära rörelse av människor och arbetskraft samt kunskap och 

teknologi över internationella gränser. Vidare innebär detta att länder kan specialisera sig och 

producera det de är bäst på. Länder världen över får även tillgång till mer kapital, bättre 

teknologi, billigare importer och större export marknader. Detta innebär dock inte att alla 

länder har tillgång till fördelarna som globaliseringen innebär, i de allra fattigaste ländernas 

fall måste den internationella gemenskapen hjälpa till med bidrag. 

Den stora frågan är nu: Är globaliseringen ett hot eller en möjlighet? Några menar att 

skillnaden mellan de rika och fattiga länderna bara ökat i och med globaliseringen medan 

andra argumenterar att skillnaden i inkomsten eller BNP mellan länder världen över har ökat, 

men det är inte hela sanningen. Bredare mätningar av välfärd som tar sociala villkor med i 

beräkningen visar att u-länderna har gjort en stor progress. (www.imf.org) Ett välkänt koncept 

är att industrier som inte kräver utbildad arbetskraft samt är en arbetskraftsintensiv industri, 

flyttar till de länder där det går att få tag på bra och billig arbetskraft. Klädproduktion är ett 

välkänt exempel på en sådan industri. Att använda lågavlönad arbetskraft för klädproduktion 

har genom tiderna alltid varit givet och har därför även gjort dessa industrier transportabla och 

globala. Historiskt sett har klädföretag sökt sig till att tillverka plaggen där det är billigt att 

producera, för att kunna bygga upp en stark position på kostnadsfördelar genom de låga 

lönerna. På senare år har flera av utvecklingsländerna insett fördelarna med detta för landets 

ekonomi och börjat med textil- och klädproduktion som en start på industrialiseringen. När 

lönerna höjs och därefter driftskostnaden, flyttar jobben vidare till en annan förmånligare 

plats i världen. Detta leder till en sämre utgång för länderna som förlorar jobben, men gagnar 

och bidrar till industriell utveckling i ett annat land. Den ökade importen av textilier och 

kläder har lett till ökad konkurrens på marknaden vad gäller priser och leveranstider och de 

klädproducerande i-länderna har haft svårt att konkurrera med u-länderna. (Taplin Winterton 

2004, s. 256-257) För att skydda hemindustrierna har handel av textilier och kläder reglerats 
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genom speciella avtal länderna emellan. Diskussionen kring globaliseringen sker även i 

Sverige och många talar om konkurrensen från Kina och Indien och effekten av att så många 

svenska företag flyttar produktionen till låglöneländer. Enligt Lars Calmfors, professor vid 

Stockholms universitet, kommer inte alla jobb att flytta till Kina snarare har globaliseringen 

bidragit med nya möjligheter för länder som Kina då ökad produktion lett till ökade inkomster 

och levnadsstandarder för människorna där. (Hedström 2006) Vidare anser Calmfors att den 

internationella handelsintegrationen har varit central för välståndsutvecklingen. 

Frihandelsvägen har varit det allmänna bästa för oss alla, trots att det har blivit stora kostnader 

för vissa sektorer och individer. Nedläggningar av tekoindustri, varv och stålverk har 

inneburit stora kostnader men samtidigt har det varit en förutsättning för de omstruktureringar 

som gynnat tillväxten. (Calmfors 2006)  

Den allra senaste regleringen inom textil- och klädindustrin skedde sommaren 2005 då EU-

kommissionären med ansvar för utrikeshandeln, Peter Mandelson, menade att ”Europa inte 

kan stå vid sidan om och se sin industri försvinna”. EU införde därför regleringar för att 

begränsa importen av vissa textil- och klädprodukter från Kina, då ATC-avtalet upphört att 

gälla i januari samma år. (Weyler 2005) Kina har setts som ett det största orosmolnet, framför 

allt för flera länder i Europa samt USA. Kina blev medlem i WTO år 2001 och är det textil- 

och kläd exporterande land, som förutspåddes att bli den allra största vinnaren efter avtalets 

upphörande (Weyler 2003, s. 1). 

Den oro som funnits i Europa för hur man ska möta konkurrensen från Kina har inte existerat 

i Sverige. Svenska textilföretag konkurrerar ju inte med stora serier och låga priser. De 

svenska textilföretagen är specialiserade och producerar varor som är svåra att få fram eller 

kanske helt enkelt inte går att få fram i u-länderna. (”Bra läge för svensk textilindustri”) 

Vidare menar Textilimportörernas VD, Åke Weyler att de främsta vinnarna av avtalets 

upphörande är de svenska konsumenterna och detaljkedjorna, som H&M, Lindex och JC. 

Däremot skulle märkesvaruimportörerna och den traditionella detaljhandeln kunna bli 

förlorarna eftersom de till största del importerar från Europa. (”Enorma konsekvenser när 

textilkvoter tas bort”)  

Handelshinder är bara ett exempel på en faktor som ett klädföretag måste ta med i 

beräkningen i valet av inköpsland. Den stora frågan är nu om det verkligen finns en grund för 

den oro som spridit sig inom EU att textil- och klädindustrin kommer att förloras till länder 

som Kina och om de svenska klädföretagen har ändrat inköpsstrukturen efter det att avtalet 
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upphörde? I och med att EU införde regleringar mot Kina redan sommaren 2005 efter det att 

ATC-avtalet upphört, är det dock osannolikt att klädföretagen hunnit med några drastiska 

förändringar. Det däremot kanske allra viktigaste blev för företagen att försöka ”komma 

förbi” dessa handelshinder ändå genom att till exempel förlägga slutproduktionen av ett plagg 

i Hongkong som är en tullfri zon. Enligt Henrik Fisher, Director of Corporation på Gant, 

bidrar inte egentligen EU:s regleringar till att textil- och klädproduktionen stannar inom 

Europa. Han hävdar att det finns gott om andra lågpris länder än Kina som ett klädföretag kan 

välja att producera i utanför Europa. (2006-05-04) Vidare menar Gina Tricots 

inköpsansvarige, Suzanne Svantesson att ATC-avtalets upphörande är en politisk bluff. 

(2006-05-04) 

1. 1 Problem 

Textil- och klädindustrin mötte en historisk förändring i januari 2005 i och med att ATC-

avtalet upphörde, men redan i juni samma år införde EU regleringar mot Kina för import av 

kläder och textilier. Problemen som man kan se i och med detta är två, dels hur klädföretagen 

förändrat inköpsstrukturen i och med avtalets upphörande och de nyinförda reglerna. Dels 

vilka faktorer som är avgörande i valet av inköpsländer. Frågorna som kommer att undersökas 

i denna uppsats är således; 

• Vilka faktorer är viktigast i valet av inköpsländer för de svenska klädeföretagen och vilket 

inflytande har dessa faktorer på hur företagets inköpsstruktur påverkats av ATC- avtalets 

upphörande? Eller beror valet av inköpsland snarare på vilka typer av kläder ett företag 

ska köpa in? Det kanske rentav beror på vilken typ av klädföretag som gör inköpen, till 

exempel klädkedjorna kontra märkesvaruimportörerna? 

• Ser företagens inköpsstruktur annorlunda ut idag än innan avtalet upphörde? 

• Har ATC-avtalets upphörande påverkat svenska klädföretagen i valet av inköpsländer? 

• Slutligen vilka har blivit vinnare och förlorare till följd av avtalets upphörande samt efter 

återinförandet av EU:s regleringar? 
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1. 2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att göra en kritisk analys av globaliseringens utveckling genom 

att studera huruvida ATC-avtalets upphörande påverkat svenska klädföretag i valet av 

inköpsland. 

1.3 Definitioner:  

GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) är ett multilateralt handelsavtal som 

reglerar handel med varor över landgränser. Avtalet kom till med avsikten att öka 

internationell handel genom minskade tullavgifter, handelskvoter och andra handelshinder. 

Från och med 1995 ingick GATT som ett huvudavtal inom WTO (World Trade 

Organization). Tullfriheten gäller dock inte jordbruksprodukter och textilier, som är de största 

exportvarorna från länder i tredje världen. (www.wikipedia.org)  

Kläder bär människan för att skydda sig mot kyla, väta, värme men de används även som 

kroppsprydnad. Kläder tillverkas av olika material som läder, päls, vävtextil eller 

konstfibertextil. I människans sätt att använda kläder blir det tydligt att modet är av stor 

betydelse. (ibid)  

Konfektion är beteckningen för kläder som är tillverkade på fabrik inom textilindustrin, till 

skillnad från skräddarsydda kläder. (ibid)  

Hädanefter kommer även konfektion att kallas för kläder. 

Ledtid är tiden från det att en process startar tills den är fullbordad och fyller sitt syfte. I ett 

klädföretags fall är det tiden från idén att man vill göra något tills att produkten är i butik, 

även leveranstiden inkluderas. (ibid: Fisher 2006-05-04) 

Uppförandekoder (Code of Conduct) är ett av företaget ensidigt antaget dokument, en sorts 

interna regler som anger lägsta accepterade standard vad gäller arbetsförhållanden hos deras 

leverantörer. (www.renaklader.org)  

Tekoindustri är huvudsakligen kläder och textilier, men även skor, skinn och andra 

textilprodukter (www.eu-upplysningen.se).  

Textilindustri är en industribransch som omfattar industrier som tillverkar garn, tyg och 

dylikt samt bereder dessa. (www.wikipedia.org) 
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WTO (Världshandelsorganisationen) bildades 1995 som en fastare organisation för olika 

internationella handelsavtal. Det är ett organ under det Ekonomiska och sociala rådet, FN. 

Idag har WTO 149 medlemsländer och runt 30 som förhandlar om ett framtida medlemskap. 

Även Sverige är ett utav medlemsländerna, men låter som EU-land Europeiska kommissionen 

föra talan i WTO. EU-länderna talar nämligen med en röst. (ibid: www.wto.org)  

1.4 ATC avtalet 

Sedan den 1 januari 1995 har den internationella handeln med textilier och kläder genomgått 

stora förändringar över en 10-års period genom WTO:s så kallade ATC-avtal (The Agreement 

on Textiles and Clothing). Innan ATC-avtalet effektiviserades var stora delar av textil- och 

klädexporter från u-länderna kvotbelagda under särskilda GATT-regler. Det började med 

MFA-avtalet (Multifibre Agreement) år 1974, vilket innebar att vissa restriktioner på importer 

av textilier och kläder kunde tillämpas om dessa hotade att skada de importerande ländernas 

industrier. MFA-avtalet utgjorde en stor del av de allmänna GATT-reglerna speciellt vad 

gäller icke-diskriminering. År 1995 ersattes emellertid MFA-avtalet av ATC-avtalet, vilket 

tog världshandeln av textiler och kläder ett steg närmare frihandel. ATC-avtalet skulle 

nämligen komma att innebära en successiv process mot avvecklandet av kvoter mellan WTO-

länderna. Vidare innefattade avtalet handeln av tyg och väv samt textil- och klädprodukter. 

Processen innefattade fyra steg; det första steget, som inleddes den 1 januari 1995, innebar att 

16% av kvoterna på textilprodukter integrerades i de generella GATT-reglerna. Steg två 

inleddes 1 januari 1998, då 17% integrerades. Steg 3 ersatte steg två den 1 januari 2002 och 

ytterliggare 18% av kvoterna på textilprodukter integrerades. Det sista steget inleddes den 1 

januari år 2005 och resterande 49% av kvoterna på textilprodukter integrerades. Till följd av 

detta var den internationella handeln med textil- och klädprodukter fria från kvoter och 

därmed helt integrerad i GATT. (”Textiles: Agreement”, s. 1-3) Från och med den 1 januari 

2005 började alltså Världshandelsorganisationens, WTO:s, allmänna handelsregler att gälla 

även för handeln av textilier och kläder och inga kvantitativa begränsningar skulle längre få 

förekomma. Däremot beslutades att vissa tullavgifter kunde få kvarstå. (”Handel med kläder 

och textil”, s. 1-2) 

1.4.1 Den kinesiska skyddsklausulen och EU:s  regleringar 

Efter det att Kina blev medlem i WTO år 2001 beslöt WTO-länderna att särskilda 

övergångsregler skulle gälla för Kina i handeln av textilier och kläder. Detta på grund av att 
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Kina är en så pass stor producent av dessa typer av produkter. De speciella reglerna skulle ge 

de andra WTO-länderna rätt att begränsa importen av textilier och kläder från Kina under en 

period av högst ett år i taget. Denna så kallade skyddsklausul kommer att upphöra att gälla 

den 1 januari 2009. (ibid, s. 2) Hela våren efter det att kvoterna på kläder och textilier 

avskaffades präglades av osäkerhet och spekulationer bland kläd- och textilföretagen om 

huruvida importrestriktioner skulle återinföras. (www.hm.com) Vidare ändrade EU sin 

förordning vad gäller textilimporten på grund av den skyddsklausul som gäller för import från 

Kina. Denna förändring skedde för att möjliggöra för EU att begränsa den kinesiska exporten. 

(”Handel med kläder och textil”, s. 2-3) I juni 2005 kom EU:s handelskommissionär, med 

ansvar för utrikeshandeln, Peter Mandelson och den kinesiska handelsministern Bo Xilai 

överens om att Kina skulle begränsa sin export till EU av tio textilprodukter fram till slutet av 

år 2007. Närmare bestämt skulle Kina maximalt öka exporten med 8 och 12,5% per år. De 

textilier och kläder som skulle bli berörda av detta var; tröjor, byxor för män, blusar, t-shirts, 

dressar, BH, lingarn, bomullstyger, sänglinnen och dukar. (”Kina begränsar exporten”, s. 1) 

Beslutet sattes i kraft väldigt omgående, vilket innebar att stora kvantiteter kläder som redan 

hade skeppats från Kina fastnade i europeiska hamnar. På grund av tumulten detta orsakade 

beslutade EU och Kina att kläderna kunde släppas på marknaden just då i EU, om Kina 

begränsade exporten till högre grad under 2006 och 2007. (”Handel med kläder och textil”, s. 

3) Även USA införde importkvoter på vissa bomullsplagg från Kina under våren 2005. 

(www.hm.com)  

Den centrala anledningen till varför vissa europeiska länder, USA och Kanada så starkt 

motsätter sig frihandeln av textilier och kläder från Kina, är den ökade arbetslösheten inom 

dessa industrier i respektive länder (Kyvik Nordås 2004, s. 10-11). 

År 2003 var EU världens största exportör av textilier och kläder med 15% tätt efterföljt av 

Kina vars andel var 11% av den totala exporten av textilier och kläder i världen. 

(www.ec.europa.eu) 

1.4.2 Hur ser det ut för Sverige? 

Till skillnad från de flesta andra europeiska länder motsätter sig den svenska regeringen den 

skyddsklausul som WTO har gentemot Kina (”Handel med kläder och textil”, s. 3). Detta, 

enligt näringsminister Thomas Östros, på grund av att textilexporten är så pass viktig för 

många utvecklingsländer (”EU inför varningssystem”, s. 1) Vidare menar Åke Weyler, VD på 
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Textilimportörerna, att effekterna för Sverige efter avskaffandet av textil- och klädkvoterna är 

dels positiva för konsumenterna och dels för klädkedjorna. Konsumenterna kommer att kunna 

se rejäla prisfall på kläder och klädkedjorna kommer att gynnas på grund av att man kommer 

att kunna beställa högre volymer till lägre priser. Däremot skulle det kunna vara så, som ovan 

nämnts, att märkesvaruimportörerna och traditionell detaljhandel missgynnas eftersom dessa 

klädföretag inte importerar så stora kvantiteter från u-länderna utan snarare från Europa. 

(”Enorma konsekvenser när textilkvoter tas bort”) 

Under det första halvåret 2005 exporterade Sverige tekovaror för 7,3 miljarder kronor. Det är 

en ökning med 0,5% jämfört med samma period år 2004. Till länder utanför Europa ökade 

däremot exporten med 12% under samma period. (”Bra läge för svensk textilindustri”) 

År 2003 var de tio största importländerna till Sverige av kläder och textilier, i rangordning, 

följande; Kina, Danmark, Turkiet, Italien, Bangladesh, Tyskland, Hongkong, Estland, 

Portugal och Indien (www.stil.cc)  

1.5 Beskrivning av textil- och klädindustrin 

En av världens största industribranscher är textilindustrin. År 1986 producerades 50 % av 

världens textilfibrer i u-länderna. Denna utveckling har fortsatt och konkurrens från länder 

med låga produktionskostnader har lett till stora produktionsomställningar inom 

textilindustrin i hela Europa och såklart även i Sverige. På grund av den tekniska utvecklingen 

är textilindustrin idag mindre arbetsintensiv och mer kunskaps- och kapitalintensiv. Att 

handeln av textilvaror ökat idag beror på att i-länder både producerar och exporterar tekniskt 

eller designmässigt mer avancerade textilier och istället importerar halvfabrikat och enklare 

stapelvaror. (www.wikipedia.org)  

Klädindustrin är både en lågavlönad och arbetsintensiv industri samt en dynamisk och 

innovativ industri beroende på vilka marknadssegment man fokuserar på. För textilier och 

kläder med högre kvalitet karaktäriseras industrin av modern teknologi, relativt välavlönade 

arbetstagare och designers samt en hög grad av flexibilitet. Konkurrensfördelarna hos företag 

i detta marknadssegment är relaterade till deras förmåga att hitta en design på kläderna som 

ligger i tiden med vad kunderna vill ha eller kanske rentav influera människors smaker och 

preferenser samtidigt som företaget måste vara kostnadseffektiva. Dessa företag hittas för det 

mesta i i-länder och är ofta till och med begränsade till geografiska områden eller kluster 

inom dessa länder. En av det mest kända exemplet på ett sådant textil- och klädkluster är 
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Emilia-Romagna distriktet i Italien. Italien är dessutom den näst största exportören av både 

textilier och kläder vad handeln inom EU beträffar. Trots detta har även det här marknads 

segmentet gjort produktionsförändringar till producenter med lägre produktionskostnader, 

ofta närliggande den stora marknaden. 

Det andra stora marknadssegmentet inom klädindustrin karaktäriseras av massproduktion av 

lägre kvalitetskläder eller standard produkter som t-shirts, uniformer, vita underkläder osv. 

Dessa plagg produceras oftast i u-länder och oftast av lågavlönad, outbildad arbetskraft. På 

låg- och medelpris marknaden av kläder har rollen av återförsäljaren blivit mer betydande om 

man tittar på värdekedjan. Återförsäljningsmarknaden har blivit mer koncentrerad till de stora 

multinationella återförsäljarna, vilka därav också fått mer makt. Vidare har massproducerande 

lågpriskedjor utvecklat sina egna varumärken som tar kläderna direkt från leverantören vare 

sig den är utländsk eller lokal. Under mitten av 1990-talet stod återförsäljare för hälften av all 

klädimport i EU.  

 

Figur 1: Värdekedjan i textil- och klädsektorn (Kyvik Nordås 2004, s.4) 

Textil och klädindustrin kan ses som en värdekedja som omfattar flera enskilda aktiviteter; 

från råmaterial till distribution och marknadsföring. Varje aktivitet är belägen där den som 

bäst kan bidra till värdet av slutprodukten. När beslutet om var någonstans i värdekedjan 

lokaliseringen av en aktivitet ska vara är kostnader, kvalitet, tillförlitlighet av leverans, 

tillgång till tillförlitliga transporter och transaktionskostnader, viktiga variabler att ta hänsyn 

till. Den prickade linjen representerar informationsflödet medan den heldragna linjen 

representerar varuflödet. Man kan även hoppa över steg i kedjan, det vill säga ofta sker en 
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direkt kommunikation mellan återförsäljare och textilfabriken när beslut ska tas om mönster, 

färger och material. Köparen, alltså klädföretagen, specificerar ofta designen och assisterar 

producenterna för att få fram rätt kvalitet. Vid varje länk i produktionskedjan, till vänster om 

distributions centrerna, är många företag inbladade. (Kyvik Nordås 2004, s. 3-4) 

Klädindustrins primära produktionsteknologi har inte förändrats mycket de senaste åren. 

Arbetet är organiserat så att varje arbetstagare är specialiserad på en eller några få av delar av 

produktionen. Först tillskärs tyget och sedan sätts det ihop till ett klädesplagg och sys. För att 

ett par byxor ska bli färdiga går de igenom ca 40 olika hanteringar, vilket även betyder att 

processen tar ungefär 40 dagar. En herrkostym kan till och med ta upp till 100 dagar att få 

färdig. Denna process har naturligtvis utvecklats med åren för att förkorta produktionstiden 

men systemet är fortfarande detsamma. En förklaring till detta är att de teknologiska 

förändringar som sker bara involverar vissa delar av produktionen, förändringar måste 

involvera hela systemet som annars hamnar i obalans. (ibid, s. 5-6) Textilindustrin är 

vanligtvis mer kapitalintensiv än klädindustrin och den är mycket automatiserad, speciellt i i-

länderna. Oftast är ledtiden i textilsektorn lång och kapitalintensiteten i industrin resulterar i 

stora minimum order. Textilindustrin är därför mindre flexibel när det kommer till att utföra 

förändringar under säsong än vad klädindustrin är. (ibid, s. 7) 

2 Teori 

2.1 Avgörande faktorer i valet av inköpsland 

Om ett företag tar beslutet att köpa från leverantörer i andra länder ligger många faktorer till 

grund för vilket land det till slut bestämmer sig för att handla med. Rosell (2001) lyfter fram 

några av de viktigaste elementen i valet av inköpsland; 

Den politiska risken i värdlandet: Att handla med politiskt instabila länder där det finns risk 

för krig eller där det sker snabba regimskiften kan innebära stora risker för ett företag. Dessa 

länder lider stor risk att komma i konflikt med omvärlden vilket kan innebära 

handelsbojkotter som skulle kunna komma att förhindra ett företag från fortsatt handel med 

leverantörer i landet. (43) Vidare kan vissa länder vara riskfyllda så till vida att kriminaliteten 

och korruptionen i landet är hög, vilket kan innebära att handeln försvåras och fördröjs. 

(Pacek och Thorniley 2004) 
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Den ekonomiska utvecklingen i värdlandet: Om ett lands ekonomi är labil kan det innebära 

snabba förändringar i landets valutautveckling vilket i sin tur gör det oberäkneligt för företag 

att bedriva handel med landet.  

Handelshinder: Vilka tullsatser som gäller för ett företags varor, exportlicenser, 

importlicenser, kvottilldelningar eller andra typer av handelshinder, påverkar ett företags 

möjligheter till handel med ett annat land. I vissa fall kan det vara så att man bara får 

importera en viss kvantitet av en viss vara, och kvottilldelningen sker kanske bara en gång per 

år. (Rosell 2001, s.43) 

Priset på en vara är enligt Rosell, den mest avgörande faktorn för valet av inköpsland. För det 

första är det oftast billigast och bäst att köpa från samma länder som de andra företagen i 

branschen. För det andra är det oftast billigare att köpa från länder ju längre bort från Sverige 

de ligger. De lägsta priserna hittar man vanligen i länder som ligger i Asien, Afrika eller 

Latinamerika. Även här är det viktigt att väga in landets framtida ekonomiska utveckling och 

därmed också göra en analys av prisutvecklingen i landet. I länder med snabb ekonomisk 

utveckling ökar kostnadsläget relativt sett i högre takt än i länder med svag ekonomisk 

utveckling. (Rosell 2001, s. 44) 

Naturtillgångarna i ett land kan vara av stor vikt beroende på vad ett företag ska köpa in 

eller producera. Det är emellertid viktigt för produktionsmöjligheterna att ett värdland har de 

naturtillgångar som krävs för en viss vara. Det är kanske exempelvis mer lämpligt att köpa 

linnetyg från länder där de växter man tillverkar linnetyg av växer. 

Som redan nämnts är det oftast billigare för svenska företag att köpa från länder ju längre bort 

de ligger, vilket också innebär att leveranstiden ökar. Ofta kan det vara ett viktigt 

övervägande för ett företag om den förlorade tiden verkligen kan kompenseras av det låga 

priset. Detta kräver oftast en bättre framförhållning vad gäller beställningar. 

Klimatet i ett land kan bidra till kvalitetsförändringar på varorna. Om varorna packas i varma 

och fuktiga länder löper de risken att kondenseras på vägen till Sverige. Kläder kan till 

exempel bli fuktiga eller mögliga. (ibid, s. 45) 

En barriär som kan sätta käppar i hjulen för ett företag är språket. Kontakten till 

leverantörerna sker ju genom kommunikation och om den länken inte fungerar kan mycket 

hända. Genom kommunikation förebyggs kvalitetsproblem, leveransförseningar, produkt fel 
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och andra problem som kan förebyggas. Det är av stor betydelse att bedöma en leverantörs 

förmåga att kommunicera. I vissa länder talar inte infödda fler språk än sitt eget och det kan 

blir nödvändigt att använda sig utav en tolk vilket kan bli både kostsamt och tidskrävande. 

Kulturskillnader mellan olika länder kan också påverka inköpsbeteendet. Det är viktigt att 

sätta sig in i ett lands kultur och göra en bedömning av kulturskillnader mellan Sverige och 

importlandet. Olika kulturer har ju till exempel olika värderingar vad gäller att passa tider, 

sköta betalningar och inställningen till hur affärsrelationen ska underhållas. (ibid, s. 45-46) 

Även inköparens personliga preferenser kan ha betydelse i val av inköpsland. Om ett företag 

har analyserat olika tänkbara länder och det inte går att urskilja några speciella vinnare, kan 

den avgörande faktorn vara inköparens subjektiva mening om värdlandet. (ibid, s. 46-47) 

2.1.1 Inköpsprocessen för textil- och klädföretag 

E. M. Wilkinson anser att inköpsprocessen är en mycket viktig del i värdekedjan för ett 

klädföretag. Ju effektivare inköpsprocessen är desto bättre blir företagets vinst. De allra 

viktigaste faktorerna för inköpen på ett klädföretag är; kvalitet, pris, leveranstid samt effektiv 

lagerkontroll, marknadsundersökning och förhandsberäkning. Vad gäller kvalitet så är det 

viktigt att se till att den inte är onödigt hög, vilket gör att kostnaden blir högre. Pris och 

kvalitet måste alltid mätas tillsammans. Ibland kan nämligen små variationer i kvaliteten 

innebära stora prisskillnader. Tillförlitligheten och följdriktigheten av kvaliteten från 

tillverkaren måste också tas med i beräkningen. Det rätta priset att betala för en vara inom 

textil- och klädindustrin är ett som inte bara är konkurrenskraftigt vid just det inköpstillfället 

utan även förblir konkurrenskraftigt fram till att produkten, eller i det här fallet plagget är sålt. 

I vissa fall är priset mindre viktigt då konsumenterna är villiga att acceptera ett högre pris för 

ett bättre material. Leveranstiden är mycket viktig för klädföretag. Det är viktigt att ett 

klädföretag vet att man har stabila och kontinuerliga leveranser. Det här gäller för alla led i 

värdekedjan. Får exempelvis inte fabriken tyget från leverantören i tid innebär ju detta att man 

redan där förlorat viktigt tid samt i slutändan också kanske lider en finansiell förlust. Ett 

onödigt stort lager av textilier kan leda till mycket höga kostnader medan ett för litet lager 

kan innebära att produktionen inte sker på maximal nivå, vilket även kan leda till försenade 

leveranser. Det är därför viktigt att klädföretagen planerar och kontrollerar sina lager. Ju 

närmare en fabrik har till källan för råmaterialet desto mindre behöver lagret vara då risken av 

försenade eller till och med uteblivna leveranser reduceras. För kläd- och textilindustrin kan 
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det vara svårt med just lager på grund av att visst råmaterial, som till exempel bomull, bara 

finns tillgängligt vissa tider på året och det är därför viktigt att lägga in en stor order för att få 

tag på den bästa kvaliteten. Ibland är det därför viktigt att ha ett större lager för att vara säker 

på att man får tag på det materialet eller den textilen man vill ha. Vidare kräver effektiva 

inköp noggranna marknadsundersökningar. Detta innefattar att marknader kontrolleras för 

att se hur tillgången på råmaterial ser ut, tariffer på materialet, lagar och jordbruks policys, 

lokala villkor såsom väder. Slutligen måste man göra en förhandsberäkning för att kunna 

göra en budget kontroll, prissätta det färdiga plagget och ta investerings beslut. (Brech 1969 s. 

261-266) 

2.1.2 Faktorer som påverkar investeringsbeslut för textil- och klädföretag 

Dr. Dean Spinanger, The Kiel Institute for the World Economy, har tillsammans med Dr. 

Samar Verma, OXFAM GB i New Delhi, genomfört en undersökning om vilka de viktigaste 

faktorerna var som påverkade investerings besluten för de 14 största Textil- och 

klädproducenterna/företagen i Hong Kong. Undersökningen genomfördes år 2000 samt år 

2003. Företagen blev tillfrågade att värdera den relativa betydelsen av 18 faktorer som 

avgjorde var de skulle köpa kläder, investera i egna fabriker eller använda extern arbetskraft. 

(juni 2003, s. 22-23) År 2003 var de 14 första faktorerna, i rangordning följande; 

1. Kostnad för arbetskraft. 

2. Politiska beslut som påverkar den internationella varuhandeln och investeringar. 

3. Politisk stabilitet i värdlandet. 

4. Politiska beslut som påverkar arbetskraften, hälsa och miljö. 

5. Kvaliteten av transporter och infrastrukturen i värdlandet. 

6. Inga restriktioner på kapital och vinst transaktioner. 

7. Kvaliteten på telekommunikationsinfrastrukturen i värdlandet. 

8. Värdlandets skatteregler 

9. Potential för export till USA. 

10. Värdlandets kultur. 
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11. Utbildning av arbetskraften. 

12. Potentiella nya kunder och nya marknader. 

13. Tillgång till kvoter i värdlandet. 

14. Potential för export till EU. (april 2003, s. 28) 

Eftersom att textil- och klädindustrin är så pass arbetskraftsintensiv förstår man att denna 

faktor anses väldigt viktig inför ett investeringsbeslut. Denna teori är dock relativ på grund av 

att företag i många fall kan acceptera en högre arbetskraftskostnad om det vägs upp av något 

annat, exempelvis kunniga producenter eller bättre kvalitet på varorna. Vidare har politiska 

beslut som påverkar den internationella varuhandeln och investeringar en avgörande 

betydelse. Dessa knyter an till WTO:s generella spelregler om frihandel, men är inte givet i 

alla länder. Länder som Indien och andra länder i Sydasien ligger fortfarande bakom i 

utvecklingen här. Den tredje viktigaste faktorn år 2003 har med den politiska stabiliteten i 

värdlandet att göra. Denna faktor var rankad på första plats när undersökningen genomfördes 

år 2000. Denna faktor har även visat sig vara mycket viktig i andra studier (se Rosell ovan) 

och gäller inte bara för textil- och klädindustrin. Politiska beslut som påverkar arbetskraften, 

hälsa och miljö har blivit allt viktigare idag än år 2000. Denna faktor var nämligen rankad på 

åttonde plats år 2000. (juni 2003, s. 24-25) Detta skulle kunna bero på det ökade 

engagemanget från västvärlden och kontroller från regeringar och ideella organisationer för 

att säkra att en viss standard i fabrikerna efterföljs (Wolrath 2006-05-29). Tiden är väldigt 

viktig vad gäller kläd- och textilföretag. Kvaliteten av transporter och infrastrukturen i 

värdlandet är därför viktig. Varje extra transport dag kan innebära en ökning av 0,8% i 

tulltariffer, vilket slutligen kan leda till enorma kostnader för ett företag. Även kvaliteten på 

telekommunikationsinfrastrukturen anses vara en betydande faktor inför ett investeringsbeslut 

i flera undersökningar. Eftersom företagens mål är att generera en vinst är det viktigt att det 

inte finns några restriktioner på kapital och vinst transaktioner eller att sådana elimineras. 

(Spinanger, Verma juni 2003, s. 24-25) 

Dessa tre teorier ger oss en bred förståelse i inköpsprocessen för textil- och klädföretag samt 

ger oss en insikt i vilka faktorer som är viktiga i valet av inköpsland, både för företag 

generellt men också mer specifikt för klädföretag. Teorierna kommer sedan att prövas genom 

denna studies empiriska undersökningar. 
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3 Metod 

3.1 Val av angreppssätt 

För att undersöka om och hur ATC-avtalet påverkat svenska klädföretag i valet av inköpsland 

krävs en studiedesign som kan gå in på djupet i klädföretagen och skapa en förståelse för de 

val man har gjort vad gäller inköpsland. Jag har därför valt att genomföra en kvalitativ studie. 

I detta fall krävs en förståelse för bakomliggande faktorer i valet av inköpsland, tankar kring 

ATC-avtalets avskaffande och EU:s återinförda regleringar samt påverkan av handelshinder 

på branschen i sig. Styrkan i en kvalitativ studie är just att man genom exempelvis intervjuer 

skapar sig en grundlig förståelse för de bakomliggande faktorerna och därifrån genereras en 

teori, detta enligt det induktiva synsättet. Faktorerna kommer sedan att analyseras mot de 

studerade teorierna och därefter blir det möjligt för författaren att tolka hur globaliseringens 

utveckling uttryckt sig i detta fall. (Bryman 2001, s. 249-250) 

För att ta reda på globaliseringens utveckling genom att studera huruvida ATC-avtalets 

upphörande påverkat svenska klädföretag i valet av inköpsland, har jag valt att genomföra en 

fallstudie av svenska klädföretag. Studien genomfördes genom telefonintervjuer och mail. 

Detta ansågs vara det bästa tillvägagångssättet för att under en så begränsad tid kunna få fram 

så mycket och så pass djupgående information som möjligt. Denna fallstudie ämnar upptäcka 

så många betydande variabler som möjligt som är viktiga för ett klädföretag i valet av 

inköpsland, att försöka undersöka vad ATC-avtalets upphörande haft för inverkan på detta 

samt att förbättra läsarens förståelse av situationen. ”Tidigare okända förhållanden och 

variabler kan bli resultatet av en fallstudie, vilket kan leda till en ny syn på det man 

undersöker.” (Merriam 1988, s. 26-27) Detta är även målet för denna studie. Enligt Yin är 

nackdelen med fallstudier att det är svårt att dra generaliserade slutsatser eftersom det råder 

oenighet inom forskarkåren om hur fallstudier ska genomföras på bästa sätt. (1994 s. 9-10) 

Detta i kombination med att bara några få klädföretag deltagit i undersökningen gör att 

generaliserbarheten i studien kan ifrågasättas. Däremot kan den empiriska undersökningen 

mycket väl leda till upptäckten av trender och tendenser bland klädföretagen som i sin tur kan 

leda till en ökad förståelse för ATC-avtalets påverkande på inköpsstrukturen av svenska 

klädföretag. En fallstudie av detta slag leder till ”analytical generalizations” snarare än 

”statistical generalizations” (Yin 1994, s. 10). 



 - 19 - 

Genom att genomföra en kvantitativ studie hade generella slutsatser kunnat dras. Studien hade 

då kunnat utformas genom exempelvis enkätundersökningar och man hade då fått ett mer 

definitivt ”mått” på vad ATC-avtalets upphörande har inneburit för klädföretagen. Kvantitativ 

metod omfattar generellt att sätta siffror på saker, objekt och händelser efter vissa bestämda 

regler för att vidare kunna dra slutsatser samt ge kunskap om ämnet genom att göra dem 

mätbara mot varandra. (Bryman 2001, s. 77-79) Jag hävdar däremot att detta inte är det 

relevanta för den här undersökningen. Det är snarare att skapa en förståelse för klädföretagens 

agerande vad gäller inköp samt ge ett bidrag för vidare forskning av eller skapa en djupare 

förståelse för effekterna av handelshinder som ATC-avtalet och EU:s regleringar mot Kina. 

Därför blev mitt slutliga val att genomföra en kvalitativ studie med hjälp av en fallstudie. 

För att angripa problemet har en kombination av primär- och sekundärdata använts. Den 

största delen av sekundärmaterialet har samlats in från diverse databaser främst i form av 

artiklar, men en liten del kommer även från böcker. Eftersom detta är ett relativt nytt ämne ter 

det sig mest relevant att använda sig utav artiklar som är i tiden och inte böcker. De primära 

källorna som använts utgörs av intervjuer med inköps- eller produktionsansvariga på olika 

svenska klädföretag. 

3.2 Val av teori 

För att uppnå det syfte som denna uppsats ämnar studera har flera olika variabler om val av 

inköpsländer studerats. Jag har valt att studera teorier som behandlar faktorer som påverkar 

valet av inköpsland generellt samt för textil- och klädföretag specifikt. Detta för att sedan 

kunna analysera vilka faktorer som är viktiga i valet av inköpsland för de svenska 

klädföretagen samt att se om ATC-avtalets upphörande varit en avgörande faktor till 

förändringar i inköpsstrukturen. 

De främsta faktorerna som analyserats har tagits från Rosell (2001). Nackdelen med teorin är 

att den inte är direkt kopplad till textil- och klädindustrin eller till ATC-avtalets upphörande, 

men eftersom mitt syfte är att söka efter nya faktorer samt undersöka om Rosells faktorer, 

däribland handelshinder som ju faktiskt har en koppling till ATC-avtalet, spelar stor roll i 

valet av inköpsland är denna teori en bra grund ändå. Rosells faktorer ger en inblick i vad 

inköpare generellt bör tänka på när de skall köpa in från utlandet. Dessa variabler kan även 

kritiseras eftersom det inte framkommer hur han kommit fram till dem. Jag har ändå valt att 

använda dem i min uppsats eftersom Rosells variabler inte används som en regelrätt modell, 
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utan endast för att få en vägledning till vilka variabler som kan tänkas spela in vid valet av 

inköpsland. 

Av de sekundära källorna är Wilkinsons teori kring inköpsprocessen för textil- och 

klädföretag samt Dean Spinanger och Samar Vermas undersökningar av faktorer som 

påverkar valet av inköpsland för textil- och klädföretag de som är mest relaterade till detta 

ämne. Wilkinsons teori kan kanske tyckas vara uråldrig men det visar sig ändock att den är 

användbar även idag 2006. (Brech 1969) Det grundläggande i inköpsprocessen kvarstår ju 

som exempelvis kvalitet och pris medan andra variabler kanske förändras med tiden. Därför 

har denna teori kompletterats med Spinanger och Vermas undersökning om vilka de 

viktigaste variablerna var som påverkade investerings besluten för 14 olika textil- och 

klädproducenter i Hong Kong. Undersökningen genomfördes år 2000 och år 2003. I denna 

studie kommer endast resultaten från 2003 att presenteras för att den är mest relaterad till 

nutidens beslut. Spinanger och Vermas undersökning är i första hand inriktade på att förstå 

hur investerare inom tekoindustrin i Hong Kong värderar olika faktorer då de skall välja en 

ort där produktionen skall ske. Detta kan vid en första anblick verka irrelevant för ett svenskt 

företag som köper in kläder från utlandet och inte har någon egen produktion. Men, trots 

olikheten i studieobjekt, kan många av variablerna appliceras på svenska importerande företag 

eftersom målet för dessa också är produktion av textilier och kläder. Skillnaden är att de inte 

äger anläggningarna utan istället outsourcar sin produktion. Jag har valt att presentera 14 av 

de 18 variabler som Spinanger och Verma lagt fram eftersom de resterande enbart behandlar 

kinesiska intressen. Vidare anser jag att Spinanger och Vermas undersökning har god 

tillförlitlighet då de är frekvent refererade till i många studier och då de publicerats i erkända 

tidskrifter. 

Eftersom fallföretagen är få, ämnar inte studien att bilda nya teorier kring val av inköpsland 

utan det är snarare en bekräftelse på existerande teorier och kanske en början till nya teorier 

för klädföretagen år 2006 och framåt. 

3.3 Val av respondenter 

För denna studie var det av stor vikt att försöka få så många intervjuer som möjligt med 

inköps- eller produktionsansvariga på svenska klädföretag. Därför skickades mail ut och 

telefonsamtal genomfördes till 28 svenska klädföretag med syfte att boka intervjuer. I valet av 

klädföretag har det inte skett ett slumpmässigt urval eftersom jag kontaktat de klädföretagen 
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jag haft kännedom om eller namn som nämnts på diverse hemsidor, som exempelvis 

textlimportörernas hemsida (www.textileimporters.se). Urvalet har skett på grund av både 

praktiska och tidsmässiga skäl. Anledningen till att endast svenska företag valts ut är främst 

för att Sverige har en helt annan ställning till ATC-avtalets upphörande och EU:s regleringar 

än andra länder i Europa och det är därför intressant att se gemensamma tendenser bland de 

svenska klädföretagen. Att dessa sedan har samma geografiska ursprungsläge, samma 

valutavillkor, samma kultur etc. gör det också lättare att urskilja gemensamma tendenser. De 

företag som valdes ut är följande; Gant, H&M, KappAhl, Lindex, Gina Tricot, Acne, 

StenOscar design, Boomerang, Peak Performance, SOS, Tiger, Filippa K, Ellos, Haléns, 

Hejco, JC, Josefssons, Whyred, Maria Westerlind, Anna Holtblad, J Lindeberg, Hunky Dory, 

Polarn & Pyret, Rodebjer, Indiska, MQ, Brothers/Sisters och Twilfit. Dessa företag 

representerar ett stort spektrum av den svenska klädmarknaden. Bland dem finns företag med 

skilda produkt- och företagsegenskaper. Denna spridning hade bidragit till att resultaten 

kunnat analyseras på ett sätt som kunde påvisa generella trender inom branschen. Av de 

tillfrågade företagen har dock ett stort bortfall skett vilket har lett till ett avsmalnande av 

undersökningsobjekten. Därför har undersökningen inte kunnat få den bredd som initialt hade 

planerats. De företag som slutligen intervjuades är; Filippa K, Gant, Gina Tricot, Hunky 

Dory, Indiska, Maria Westerlind, SOS och Whyred. Sekundärmaterial om H&M har även 

studerats av den orsaken att en intervju med företagen inte har kunnat fås. Eftersom H&M är 

så pass stora på klädmarknaden finns det mycket sekundärmaterial om företaget kring frågor 

om inköp. Många av de intervjuade företagen anser även att det är viktigt att titta på hur ett 

företag som H&M agerar. Alla de intervjuade företagen skiljer sig åt med avseende på 

produkt- och företagsegenskaper; de har olika målgrupper och skiljer sig åt i storlek 

(omsättning). Detta bidrar också till att undersökningen får en så bred täckning som möjligt. 

3.4 Intervjusituationerna 

Innan intervjuerna, kontaktades respondenterna via mail där studiens syfte presenterades. 

Intervjuerna genomfördes sedan via telefon förutom intervjun med SOS som genomfördes via 

mail. I tid avsattes ungefär 30 minuter för telefonintervjun. På de flesta av företagen skedde 

intervjun med en inköps- eller produktionsansvarig. I annat fall med personer som är väl 

insatta i företagets inköpsstruktur. Att intervjuerna skedde via telefon beror främst på brist på 

tid hos företagen. 
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Intervjuerna var relativt strukturerade det vill säga de intervjuade fick med viss styrning tala 

fritt om ämnet. Vissa frågor var förbestämda medan andra mer ledde till fria svar. Jag valde 

denna intervjuform i hopp om att ytterligare information skulle framkomma. I och med detta 

har jag kunnat identifiera underliggande faktorer som, förutom de som företagen själva sagt, 

också är viktiga för företagen i valet av inköpsland. (Se bilaga 1 för intervjuunderlaget) 

Intervjuerna kan dock ifrågasättas av flera anledningar. För det första har jag endast intervjuat 

en person på varje företag och denna har fått representera hela företagets åsikter men detta 

kan försvaras eftersom de personer som valts ut har stor kunskap inom området inköp samt att 

alla har beslutande positioner. Man ska däremot ha i beaktning att alla de intervjuade är 

anställda på företaget i fråga och att det därför kan finnas stor risk för att de framhåller 

positiva aspekter mer än sådant som kan uppfattas som negativ publicitet. Risken för 

subjektivitet måste tas i åtanke under analysprocessen. Ett exempel på detta är svaren och 

diskussioner kring faktorn pris. En inköpare kan tänkas vilja poängtera andra viktiga 

värderingar för företaget än priset och därför kan denna variabel i mina intervjuer eventuellt 

ha fått ett värde som är lägre än vad det egentligen har. 

4 Empiri 

4.1 Filippa K 

Filippa K grundades år 1993. Målet för grundaren Filippa Knutsson och hennes partners var 

att göra modemarknaden lite mer sofistikerad och enkel. Därefter har Filippa K vuxit kraftigt 

och finns nu på flera olika marknader världen över. Filippa K affärer finns numera i hela 

Skandinavien, Nederländerna, Belgien och Tyskland. Dessutom säljs Filippa K kläder hos 

över 650 återförsäljare i Skandinavien, Europa och Nordamerika. Företaget har en ungefärlig 

års omsättning på 35 miljoner euro. Vidare har Filippa K idag ungefär 120 medarbetare. 

Filippa K är ett snabbt växande klädmärke med en distinkt design och märkesprofil som 

kännetecknas av stil, enkelhet och kvalitet. Prisnivån ligger, inom designkategorin, 

någonstans mellan till hög. (www.filippak.se) 

4.1.1 Avgörande faktorer för Filippa K i valet av inköpsland 

Det allra viktigaste för Filippa K i valet av inköpsland är leverantören och var den finns sedan 

priset och kvaliteten på varorna som leverantören kan få fram. Det är väldigt viktigt för 
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Filippa K att leverantören har förståelse för vad Filippa K innebär som koncept och vilken 

kvalitetsnivå detta kräver. Det gäller att leverantören kan hitta en bra kvalitet på hårdvaran, ha 

en kort leveranstid och en bra prisnivå. Filippa K arbetar aktivt med uppförande koder hos 

producenterna. Med detta menas att Filippa K letar efter leverantörer som vill jobba efter 

uppförande koder som rimliga arbetstider etc. och är villiga att hjälpa leverantörerna att uppnå 

dessa mål. Företaget arbetar aktivt med detta i och med att man tror på filosofin att en 

leverantör med nöjd arbetskraft presterar bättre än en som inte uppfyller detta. En leverantör 

som har en så kallad code of conduct blir därför mer aktuell än en som inte har det. Axel 

Wolrath, inköpare och produktionsutvecklare på Filippa K, påpekar dock även att detta inte 

bara kan komma ifrån väst utan värdlandet måste ju också vara intresserade att leva upp till en 

viss standard. Att arbeta efter uppförande koder blir alltmer vanligt bland klädföretagen, dels i 

och med ökad uppmärksamhet i media och dels genom arbetet av ideella organisationer som 

Rena Kläder. 

Den politiska risken är viktig att väga in i valet av inköpsland anser Wolrath. De forna Sovjet 

staterna är på uppgång nu men innebär ju också en politisk risk i form av hög kriminalitet, 

korruption osv. Detta måste man väga in när man överväger att handla med sådana länder. 

Just nu har Filippa K ingen riktig erfarenhet i handel med politiskt riskfyllda stater. 

Värdlandets ekonomiska utveckling är också av betydelse. Textilindustrin är historiskt sett 

bland de första industrierna för ett land i en industrialiseringsprocess. Detta är därför en god 

indikator för att ett land är på uppgång. Om ett klädföretag vill köpa in i större volymer för ett 

bra pris kan det därför vara intressant att titta på länder som är unga i sin textil- och 

klädproduktion. Detta är egentligen inte aktuellt i Filippa K:s fall då företaget främst tittar på 

erfarenheten av produktionen i värdlandet. Vidare är handelshinder alltid viktigt att ta hänsyn 

till när man handlar med textilier och kläder. Oftast är hindren utformade så att pris, import 

och volym ska utjämnas. Trots handelshinder är det i de flesta fall ändå billigast att handla 

med exempelvis Kina. Eftersom Filippa K inte köper in i så stora volymer från länder som har 

tullar etc. har det inte drabbat företaget så mycket. Vidare påpekar Wolrath att priset självklart 

är viktigt i valet av inköpsland men för Filippa K:s del kommer alltid kvaliteten och 

leveranstiden före. Filippa K som varumärke bygger ju på kvalitet. Naturtillgångar påverkar 

ju egentligen inte Filippa K i första led, utan snarare så gäller det att se till att man handlar 

med företag som har tillgång till råvaror som till exempel garn. På ett sätt är det ju viktigt att 

företagen man handlar med har tillgång till material på nära håll så att transport- sträckor och 

tider förkortas. Leveranstiden är även den en mycket viktig faktor för klädföretag. Den kan 
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egentligen bli hur kort man vill beroende på hur mycket man är villig att betala för frakten. 

Det är viktigt att beräkna att gods från fjärran tar längre tid då det fraktas med båt. Väljer man 

att frakta med flyg kan man ha varorna på plats på mindre än en vecka. Företaget måste 

anpassa sig till detta genom att lägga in orderna tidigare på varor som ska produceras i fjärran. 

En kort ledtid i fabriken är grundläggande. 

Filippa K har upplevt flera negativa situationer i Indien vad gäller affärskulturen i landet. 

Kulturskillnader bör därför tas med i beräkningen i valet av inköpsland, anser Wolrath. 

”Filippa K gjorde ett försök till produktion i Indien, men det visade sig att kvalitetsbegrepp 

och tidsbegrepp inte uppfattades likadant som det gör av oss” (2006-05-29). Slutligen anser 

Wolrath inte att personliga preferenser spelar någon roll i valet av inköpsland men däremot 

inköparens personliga erfarenheter kan bidraga till att man överväger ett inköpsland framför 

ett annat om man redan besitter kunskap om den ena marknaden. 

4.1.2 Filippa K:s inköpsstruktur 

ATC-avtalet har inte påverkat Filippa K i valet av inköpsland. Den befintliga produktionen i 

Kina har ökat men det har inte att göra med att avtalet avskaffades utan snarare att företaget 

utvecklat samarbetet med leverantörer på marknaden och på så sätt har produktionen ökat. 

Portugal är Filippa K:s största produktionsland, men produktionen sker även i Italien, 

Baltikum, Kina samt mindre produktionsvolymer i Rumänien och Ungern. 

Idag produceras nästan huvuddelen av Filippa K:s vävda klädkollektioner i Portugal och 

mindre delar i Italien och Estland. Även trikåproduktionen sker i Portugal och nästan allt 

stickat produceras i Kina. Vidare produceras denimkollektionerna i Italien men dessa kan 

även delvis vara producerade i Rumänien, ofta så sys kollektionerna i Rumänien men tillskärs 

och tvättas i Italien. 

Kvoter och handelshinder har inte lika stor påverkan på ett företag som Filippa K, anser Axel 

Wolrath då företagets klädvolymer inte är så enormt stora samt dess höga kvalitetsnivå. 

”Avskaffande av tullar och kvoter är positivt, såtillvida att man ger alla länder rätt till lika 

konkurrensvillkor” tycker Axel Wolrath. Vidare anser han att man inte kan strafftulla fram 

rättvisor. En del av ansvaret ligger hos leverantörerna, att alltid försöka utvecklas och 

förbättras. (2006-05-29) 
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4.2 GANT 

År 1949 utgav familjen Gant sin första klädkollektion i USA under namnet Gant. År 1980 

fick tre svenskar rättigheter att designa och marknadsföra Gant kollektionen i Sverige. Den 

svenska lanseringen blev en succé och de tre svenskarna fick rättigheter till försäljning av 

Gant produkter på andra marknader i världen. Till följd av deras framgångar köpte de tre 

svenskarna rättigheterna till märket Gant år 1999 och blev ägare av företaget. Gant är idag 

etablerade i 68 länder över hela världen. År 2005 omsatte Gant 5 600 Mkr. Gant 

kollektionerna består av både herr, dam och barn kläder och kännetecknas ofta av sportiga 

fritidskläder i starka färger samt armbandsur, skor, glasögon, herrdofter och heminredning 

som tillverkas på licens under varumärket Gant. 

Slutligen måste alla producenter av Gant- varor följa vissa uppförandekoder. Denna kod följer 

den internationella standarden och varenda producent måste garantera att arbetsvillkoren 

efterföljs och att dess underleverantörer också lever upp till villkoren. (www.gant.se) 

4.2.1 Avgörande faktorer för Gant i valet av inköpsland 

Det viktigaste för Gant i valet av produktionsländer är att få balans i produktionen, vad gäller 

valutor och olika textilier. Det är med andra ord viktigt att inte lägga alla ägg i samma korg. 

Priset i sig av ett plagg eller textilier är inte det viktigaste utan hur produktionen sker och 

kvaliteten av varorna. För att få fram en hög kvalitetsprodukt krävs det att både textilier och 

produktionssätt är av högsta kvalitet. Får man fram ett bra kvalitetsplagg någonstans i Europa 

väljer man det, trots att något är ungefär likadant fast billigare utanför Europa. Kina kan idag 

få fram en hög kvalitet men man har kommit längre med produktutvecklingen i Europa. Så 

kallade ”top of the line” tyger finns till exempel inte i Kina. Gant jobbar mycket tillsammans 

med sina leverantörer och byter inte gärna leverantör just för att de befintliga leverantörerna 

redan är specialister på deras varor samt kan säkra logistiken. Valet av leverantör är alltså en 

viktig del för att ett klädföretag ska lyckas. 

Med anledning av den politiska risken i många textil- och klädproducerande länder är just 

Kina ett bra alternativ. När det gäller landets ekonomi är det allra viktigaste att titta på 

valutan. En revalvering av kinesiska yuan skulle påverka valutan mot dollarn som i sin tur 

skulle påverka klädföretagen. Vidare är handelshinder en faktor som måste vägas in när man 

handlar med andra länder. När förändringar av kvoter skedde förra sommaren var Gant 

tvungna att hitta andra lösningar så till vida att man var tvungen att skeppa leveranserna via 
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Hongkong, som är en tullfri zon. Vatten är inte en obegränsad naturtillgång i alla länder. I 

Kina kan till exempel staten gå in och stänga en fabrik om för mycket vattenföroreningar sker 

ifrån den. Detta gör det viktigt för ett företag som Gant att se till så att fabriken man handlar 

med når upp till statens krav. I annat fall om exempelvis bomull inte finns i ett land är det 

bara att importera från något annat land. Ett lands naturtillgångar stoppar inte ett klädföretag 

från att importera därifrån. För Gant är leveranstiden vanligtvis längre på produkter som 

tillverkats i Europa än i länder längre bort, trots att leveranstiden på produkter från länder i 

Asien tar ca 5 veckor längre i frakt tid. Detta på grund av att det tar längre tid att få fram de 

speciella tygerna som används vid produktionen i Europa. Länder i Asien är oftast väldigt 

snabba i starten av en produktion. Alla dessa aspekter måste man naturligtvis ta hänsyn till när 

man lägger in beställningar från respektive länder. 

4.2.2 Gant:s inköpsstruktur 

Valet av inköpsland efter ATC-avtalets upphörande har inte förändrats för Gant, enligt 

produktionsansvarige Henrik Fisher. Till viss del har man kanske valt att producera i Europa, 

på grund av de kvoter som återinfördes med inverkan av EU och USA förra sommaren. 

Vidare har Gant valt att lägga produktionen i Hongkong istället för att undvika problemet och 

extra kostnader som kvoterna innebär. 

Idag producerar Gant 50% av sina plagg i Europa, framför allt i Turkiet men även i Italien. 

Resterande 50% av produktionen sker i Kina, Indien, Hongkong och Thailand. Dessa länder 

står för produktionen av basplagg, som till exempel t-shirts och piké tröjor som ska 

produceras i större kvantiteter. Detta på grund av att minimum priset i dessa länder är mycket 

lägre för sådana typer av textilier i stora kvantiteter, jämfört med om man skulle välja att 

handla med Portugal till exempel. Vissa speciella textilier som till exempel cashmere köps 

däremot för det mesta i Europa och då sker produktionen av plagget även där. Jeans är också 

ett typ av plagg som görs i Europa, närmare bestämt i Italien på grund av att man där är bra på 

de olika tvättarna, kvaliteten är bäst där samt att Italien ligger längst fram vad gäller designen 

på jeansen. 

Fisher tror inte på kvoter som handelsbegränsning: ”Det är ju inte så att Gant väljer att 

tillverka pikétröjor i Portugal på grund av kvoterna i Kina utan då väljer man ju ett annat land 

där stora kvantiteter kan tillverkas till ett lägre pris.” (2006-05-04) Detta får ju allra främst 
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negativa följder för ett land som Kina som då förlorar produktionen av kläder och textilier till 

andra länder. (Fisher 2006-05-04) 

4.3 Gina Tricot 

Gina Tricot grundades år 1997 och är ett utav de snabbast växande modeföretagen i Sverige 

med 60 butiker i hela landet. Företaget strävar efter att erbjuda sina kunder mode för lite 

pengar och att ha ett brett utbud av varor med nyheter varje vecka. Priserna är låga för att nå 

så många kunder som möjligt. (www.ginatricot.se) Därav är också målgruppen stor, nämligen 

kvinnor i alla åldrar. (Svantesson 2006-05-04) Under 2005 omsatte Gina Tricot 625 Mkr och i 

år kommer företaget att omsätta ca 800 Mkr. (www.ginatricot.se)  

4.3.1 Avgörande faktorer för Gina Tricot i valet av inköpsland 

Gina Tricots inköpsansvarige, Suzanne Svantesson menar att de allra viktigaste faktorerna för 

Gina Tricot i valet av inköpsland är priset och kvaliteten som man erhåller för det. Vidare 

menar hon att den politiska risken i ett land naturligtvis måste övervägas. I dagsläget kanske 

man undviker att bedriva handel med just Pakistan för att läget där är instabilt. Vidare är 

landets ekonomiska utveckling en avgörandefaktor. Det är exempelvis fördelaktigt att handla 

med Kina för att det är ett så pass lågavlönat land, samtidigt som Kina besitter stor kunskap 

inom området textilier och kläder. Kinas ekonomiska utveckling bidrar alltså till att man 

förlägger sin produktion där, men den allra viktigaste faktorn är att de även besitter den 

kunskap som behövs för produktion av textilier och kläder. Många kläder från Kina är idag 

fortfarande kvotbelagda, vilket innebär att när man exempelvis handlar stickat och byxor 

därifrån, måste jobba med leverantörer som har tillgång till kvoter. Denna process är väldigt 

korrupt och det är bara de allra största leverantörer som har tillgång till kvoter. År 2005 när 

alla kvoter avskaffades var det väldigt fördelaktigt att köpa t-shirts från Kina men detta höll 

bara i ett år, därefter blev t-shirts kvotbelagt igen. Innebörden av detta var att man var tvungen 

att fördela produktionen av t-shirts på flera länder eller rentav man kunde få tag på billigare t-

shirts i tullfria länder som Bangladesh. Detta är ett bra exempel på hur handelshinder kan 

styra valet av produktionsland. Det negativa med att förlägga produktionen i länder i Asien är, 

enligt Suzanne Svantesson, leveranstiden. Fortfarande så väger priset man kan få av 

leverantörer där, än på närmare håll, tyngre vilket gör att Gina Tricot ändå väljer att förlägga 

sin produktion i Asien. Idag fraktas även varorna alltmer med flyg istället för båt och på så 

sätt kan leveranstiden förkortas. Vidare menar Svantesson att kulturskillnader inte avskräcker 
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en från att handla med länder som har en annan kultur men det gäller att ta med i beräkningen 

när man bedriver handel med till exempel muslimska länder. Där går allting långsammare 

under vissa perioder på grund av de många högtiderna. Detta är väldigt viktigt att ha med i 

planeringen. 

4.3.2 Gina Tricots inköpsstruktur 

Eftersom man bara känt av upphörandet av ATC-avtalet under ett år så har inte Gina Tricot 

ändrat några rutiner i valet av inköpsland. Svantesson anser att de nyinförda kvoterna 

sommaren 2005 ställde till med mycket besvär för flera företag inom klädbranschen och att 

företaget idag känner av kvoterna mer än när ATC-avtalet fortfarande gällde. Målet är att 

kvoterna helt ska vara borta 2008, men Svantesson tror speciellt inte att USA kommer att vilja 

släppa Kina fri från kvoter. Detta kommer i sin tur även att påverkar EU:s agerande i frågan 

om kvoter. ATC-avtalet och EU:s regleringar har däremot varit positivt för andra 

textiltillverkande länder som Vietnam, Kambodja och Bangladesh, då klädföretagen kanske 

valt att förlägga produktionen där istället eftersom de ej påverkas av tullar. 

Gina Tricots största importland är idag Turkiet, på grund av landets geografiska närhet, bra 

produktionskvalitet och priset men företaget handlar även med Kina, Indien, Bangladesh och 

Baltikum. För Gina Tricot är det idag mest fördelaktigt att köpa t-shirts från Turkiet och 

stickat från Bangladesh och Kina. Suzanne Svantesson påpekar att det är viktigt att sprida 

riskerna i flera länder. Den stora frågan i dagsläget är enligt Svantesson vad som kommer att 

hända 2008 inom textil- och klädbranschen? (2006-05-04) 

4.4 Hennes & Mauritz 

H&M har idag nästan 1200 butiker i 22 länder. Företagets grundare, Erling Persson öppnade 

sin första butik i Västerås år 1947. H&M säljer även kosmetikaprodukter under eget 

varumärke. Företagets affärsidé är ”mode och kvalitet till bästa pris”. År 2005 uppgick 

H&M:s årsomsättning till 71 885,8 Mkr. 

4.4.1 Avgörande faktorer för H&M  i valet av inköpsland 

För att kunna erbjuda det senaste modet har H&M en egen design och inköpsavdelning som 

skapar alla kollektioner. För att kläderna ska vara av bästa kvalitet genomförs ständiga 

kvalitetskontroller. Bästa pris kan H&M få genom att ha få mellanhänder, köpa i stora 
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volymer, ha ett djupt kunnande inom design, mode och textil, att köpa rätt vara från rätt 

marknad, att vara kostnadsmedvetna i alla led samt att ha en effektiv distribution. Modeåret 

består av två huvudsäsonger; vår/sommar samt höst/vinter. Inköpen anpassas löpande efter 

marknadsförutsättningarna och efter signaler från H&M butikerna om vad som säljer bra. För 

att varorna ska vara som bäst anpassade till de olika marknaderna sker inköpen löpande under 

året. H&M har 22 produktionskontor; nio i Europa, elva i Asien och ett i Centralamerika 

respektive Afrika. Man har kontakt med ca 700 olika leverantörer. Från kontoren kontrollerar 

man att inköpen görs hos rätt leverantör, att varan tillverkas till rätt pris, är av god kvalitet 

samt att tillverkningen sker under goda arbetsförhållanden. Ledtiden av en vara varierar från 

två veckor upp till sex månader. Att ledtiderna är olika beror på att varornas karaktärer är 

olika. Det är inte alltid viktigast att ledtiden är kort utan det är ett övervägande mellan pris, tid 

och kvalitet. När det gäller basmodeplagg och barnkläder som ska köpas i stora volymer kan 

ordern läggas in långt i förväg medan trendplaggen som ska tillverkas i mindre volymer 

behöver betydligt kortare ledtider. Kompletterande beställningar måste däremot kunna 

komma ut i butik inom bara några veckor. Ytterliggare en faktor som är viktig för H&M är 

logistiken. Snabba och effektiva flöden är avgörande både när det gäller leverans av varor från 

fabrik till butik och för butikernas försäljningsinformation tillbaka till inköpsavdelningarna. 

Detta kräver ett välfungerande distributionssystem. En annan viktig faktor som är en 

förutsättning för att logistiken ska fungera är IT-stödet. 

4.4.2 H&M:s inköpsstruktur 

Efter det att kvoterna avskaffades 2005 spreds en osäkerhet inför vad som skulle komma att 

ske på klädmarknaden. H&M har påverkats ytterst lite av detta på grund av att man är van att 

arbeta med kvotsystem sedan många år. Företaget var även aktsamt med att flytta 

produktionen till Kina i början av 2005 eftersom både EU och USA diskuterade ett 

återinförande av regleringar om importvolymerna från Kina ökade dramatiskt. 

(www.hm.com) Innan kvoterna avskaffades menade Karl-Gunnar Fagerlind, inköpschef på 

H&M, att H&M redan importerade mycket från Kina och därmed både företaget och 

kunderna skulle komma att gynnas när kvoterna togs bort, men ett klädföretag kan ändå inte 

placera alla order där det är billigast. Bland annat är ledtiden oerhört viktig för mode. 

Fagerlind menar att en fraktbåt från Kina kan ta hela 24 dagar. Det är dessutom väldigt 

riskfyllt att förlägga större delen av produktionen av en viss vara i enbart ett land. Även när 

kvoterna försvinner helt kommer Europaproduktionen att behövas. Det Europa har är just den 
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geografiska närheten vilket oftast även betyder att leveranstiden här är kortare. (”Enorma 

konsekvenser när textilkvoter tas bort”) I och med att kvoterna avskaffades beräknade flera att 

inköpspriserna skulle sjunka och detta skulle i sin tur leda till att det blev lägre prisnivåer i 

butikerna men enligt Carl-Henric Enhörning, IR-chef på H&M, skulle de lägre inköpspriserna 

snarare bidraga till att H&M skulle kunna hålla en högre materialkvalitet i form av att köpa in 

bättre tyger. 

Vid årsskiftet 2004/2005 skedde ungefär 60% av H&M:s inköp i Asien och resterande 40% i 

Europa. Kina utgör hälften av Asiendelen, resterande 50% av inköpen sker i länder som 

Indien, Sydkorea och Bangladesh. Vid denna tidpunkt hade H&M inga planer på att förändra 

denna fördelning utan bara planer på att testa Centralamerika som ny inköpsmarknad. Om 

inköpen från Centralamerika skulle börja ta fart menar Enhörning att detta kommer att ske på 

bekostnad av Asiendelen. Dels för att den delen är störst och dels för att man vill behålla 

Europaproduktionen och dess korta ledtider. 

Slutligen var H&M mycket medvetna om EU:s planer att återinföra restriktionerna mot Kina 

och gjorde därför inga större förändringar när kvoterna togs bort. ”Att vara närvarande på ett 

stort antal marknader för att ha en flexibilitet” är det absolut viktigaste, anser Carl-Henric 

Enhörning. (Torgander 2004-12-09) 

4.5 Hunky Dory AB 

Hunky Dory grundades år 1996 av Ulrika och Christopher Bjercke. Idag finns företaget 

närvarande på tio marknader i hela världen; Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien, Italien, 

Frankrike, Luxemburg, Island, Tyskland och Ryssland. Framtidsutsikten är etableringar i 

USA och Japan. Hunky Dorys målgrupp är kvinnor mellan 20-30 som letar efter ett alternativ 

till de ”vanliga” klädmärkena. Företaget började sälja stickade plagg men kan idag erbjuda 

kunderna kollektioner i flera olika material. Utanför Hunky Dory kollektionen har Ulrika och 

Christopher Bjercke även designat SAS uniformerna. Hunky Dory omsatte år 2005 ca 13 

Mkr. (www.hunkydory.se) 

4.5.1 Avgörande faktorer för Hunky Dory i valet av inköpsland 

För Hunky Dory är det allra viktigaste att hitta en leverantör i ett land som kan ta fram det 

plagget företaget är ute efter. Det allra viktigaste är att kvaliteten på textilierna håller måttet. 

Det är plagget som bestämmer i vilket land kläderna ska produceras i. Om Hunky Dory 
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exempelvis ska producera något plagg i jersey material, väjer man att göra detta i Portugal 

eller Kina eftersom man i dessa länder är väldigt bra på tillverkningen av jersey. 

Produktionschefen, Renee Hansen menar att priset kombinerat med kvaliteten av det slutliga 

klädesplagget är det viktigaste när det kommer till val av inköpsland. Leveranstiden är viktig 

så till vida att man måste planera för att det tar längre tid att producera vissa plagg samt att 

frakttiden för de plagg som ska fraktas från andra världsdelar måste tas med i beräkningen. 

Vidare måste man helt klart väga in faktorer som politisk risk, den ekonomiska utvecklingen i 

värdlandet, naturtillgångar och handelshinder men dessa är grundläggande faktorer som man 

måste ta med i beräkningen i ett tidigt stadium. 

4.5.2 Hunky Dorys inköpsstruktur 

Hunky Dory har inte påverkats av ATC-avtalets upphörande och har inte heller lagt om 

produktionen. De handlar med ungefär samma länder idag som innan avtalet upphörde. De 

enda förändringar som gjorts är att företaget valt att handla med leverantörer som man vet haft 

tillgång till kvoter. Detta har dock inte upplevts som ett problem för företaget. 

Idag producerar Hunky Dory sina kläder främst i Sri Lanka, Indien och Kina men också i 

Europa, närmare bestämt i Portugal och till viss del också i Turkiet. 

Renee Hansen anser att det från ett företagsperspektiv var väldigt positivt när alla kvoter 

försvann. Detta innebar ju mer lönsamhet för alla inblandade i tillverkningen av textilier och 

kläder. Hon ser dock problemet som vissa länder i Europa har känt för avtalets upphörande i 

form utav minskad textil- och klädproduktion och därav arbetslöshet. Att EU förhandlade sig 

fram till ett nyinförskaffande av regleringar tror Hansen dock inte har lett till att klädföretagen 

valt att handla med länder i Europa. Det är helt enkelt i de flesta fall alltför kostsamt att 

tillverka något inom EU. Exempelvis kostar det fem gånger så mycket att tillverka ett par 

byxor i Italien mot vad det gör om man skulle tillverka dem i ett land i Asien. (2006-05-08) 

4.6 Indiska 

Indiskas historia sträcker sig så långt som till början av 1900-talet då grevinnan Hamilton 

reste till Indien och Kina och köpte med sig varor som hon sedan började sälja i sin butik i 

Stockholm. På 1970-talet har företaget växt och Indiska blev en rikstäckande butikskedja med 

butiker i de flesta mellanstora städer. Idag år 2006 har Indiska 70 butiker i Norden; en i 

Danmark, fyra i Norge och nio i Finland. Indiskas affärsidé bygger på att påverka kunderna 
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med indisk och orientalisk kultur samt att sälja ett modernt och prisvärt sortiment av kläder, 

accessoarer, heminredning och bruksartiklar. Vidare arbetar företaget med skriftliga 

inköpsvillkor där uppförandekoder och ECO- garanti är viktiga delar av villkoren. Alla 

leverantörer förbinder sig att följa vissa föreskrifter om arbetsmiljö och övriga förhållanden. 

Detta kontrolleras sedan och uppföljs genom regelbundna besök av ansvariga från Stockholm 

och Mumbai. År 2005 hade företaget en årsomsättning på 700 Mkr. (www.indiska.se) 

4.6.1 Avgörande faktorer för Indiska i valet av inköpsland 

För Indiska är den avgörande faktorn i valet av inköpsland företagets affärsidé och 

inspirationen av Indien. Detta gör att valet av inköpsland blir främst Indien. Det är i Indien 

som man hittar kvaliteterna som går hand i hand med företagets affärsidé. Den politiska 

risken i värdlandet samt den ekonomiska utvecklingen av värdlandets ekonomi är med som 

avgörande faktorer i valet av inköpsland för Indiska. Inköpschefen, Sofie Gunolf menar att 

man någonstans som företag är med och påverkar den ekonomiska utvecklingen av länderna 

man producerar sina varor i och att man som klädföretag aldrig skulle handla med länder där 

man inte kunde påverka något. Det skulle vara väldigt svårt att bedriva handel med länder 

som har ”diktator styre”. Det enda som Indiskas inköpschef ser som handelshinder är just den 

nyinförskaffade kvoterna mot Kina. Detta måste man naturligtvis ta med i beräkningen när 

man handlar med Kina. Det är viktigt att man diskuterar med leverantörer innan ordern 

skickas dit så att man vet att den har tillgång till kvoter och verkligen kan få tag i den textilen 

man är ute efter. Man måste som klädföretag vara väldigt förutseende så att det inte sker 

problem i slutet av säsongerna för det är just då som det finns risk att leverantörer redan 

förbrukat sina kvoter. Eftersom Indiska redan skapat goda relationer med leverantörer i 

inköpsländerna är egentligen inte priset relevant i valet av inköpsland. Det viktiga är att ens 

leverantörer kan producera det man vill ha i en bra kvalitet i kombination med pris. 

Leveranstiden är mycket viktig eftersom det sker så mycket snabba förändringar på 

modemarknaden. Detta kräver ett gemensamt arbete med leverantörer och att man 

tillsammans jobbar med leverantören för att utveckla produktionen och därmed bli snabbare 

på att producera kläderna. Valet av leverantör är med detta också en mycket viktig faktor för 

Indiska. Företaget har ungefär 70 stycken leverantörer. Företaget har bedrivit ett samarbete 

med 30 av dem i redan 15-20 år. Man skulle kunna säga att Indiska har vuxit tillsammans med 

dessa leverantörer. Något som även är viktigt i valet av leverantör är att de följer 

uppförandekoderna. Detta kontrolleras regelbundet av Indiska. 
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4.6.2 Indiskas inköpsstruktur 

Det som hände efter ATC- avtalets upphörande var att flera nya leverantörer uppkom i 

exempelvis Indien och alla kunde exportera varor. Detta gjorde att man inte hade koll på 

kvaliteten, produktionen samt uppförandekoder. Dessa nyuppkomna leverantörer slogs dock 

ut ganska snabbt. Vidare anser inte Sofie Gunolf att ATC- avtalets upphörande påverkat 

Indiska i valet av inköpsland eftersom företaget har så pass stor produktion i Indien. Det enda 

som rörde till det lite var när EU återinförde kvoterna mot Kina i juni förra sommaren. Detta 

kom som en chock för de flesta klädföretagen och många blev tvungna att annullera varorna 

från Kina. Indiska drabbades så till vida att produktionen på vissa varor lades ned och det var 

väldigt oklart vad som skulle ske. Man fick ca två veckor på sig att hämta hem produktionen 

och båtar blev fast i hamnar med leveranser som i och med detta inte kunde levereras i tid. 

Situationen har blivit mycket bättre idag för att man nu har förutsättningarna vilket man inte 

hade förra sommaren. 

Indiska handlade till en början, då avtalet upphörde lite mer ifrån Kina, men efter EU:s 

regleringar har företaget valt att förlägga en liten del av den produktionen i Korea. Indiska 

handlar till exempel inte längre trikåplagg från Kina eftersom det är kvotabelagt vilket 

verkligen har gynnat Indien då trikåplaggen idag tillverkas där. Ungefär 80% av Indiskas 

klädproduktion sker i Indien. (2006-05-11) Företaget har inga egna fabriker utan köper från 

leverantörer som i sin tur kan ha underleverantörer. (www.indiska.se) Stickat producerar man 

i Kina och en liten del av produktionen sker även i Korea, Turkiet och Grekland. 

Slutligen anser Indiskas inköpschef att ATC- avtalets upphörande är mycket positivt från ett 

företagsperspektiv samt för kläd- och textilbranschen i sig. Frihandel ökar ju möjligheterna 

för företagen att köpa in från det landet i världen där det plagget bäst kan produceras till lägsta 

pris vilket i sin tur leder till högre förtjänst för företagen. (Gunolf 2006-05-11) 

4.7 Maria Westerlind 

Maria Westerlind är ett relativt nystartat företag. År 2003 grundades företaget som leds av 

grundarna Maria och Pär Westerlind. Företaget har växt på den svenska marknaden och finns 

representerade i affärer världen över. Märket inriktar sig på att kombinera jeans med chica 

överdelar för att få en slags vardaglig elegant stil. Kvaliteten av kläderna är väldigt viktig för 

företaget och man använder sig främst av textilier från Italien, Frankrike och andra europeiska 
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länder. (www.mariawesterlind.com) 2004/2005 var Maria Westerlinds omsättning ca 10 Mkr. 

(Westerlind 2006-05-29) 

4.7.1 Avgörande faktorer för Maria Westerlind i valet av inköpsland 

Pär Westerlind, VD för Maria Westerlind, menar att det absolut viktigaste för företaget i valet 

av inköpsland är kvalitet kontra pris istället för pris kontra kvalitet. Det absolut viktigaste är 

att hitta den rätta kvaliteten sedan vägs detta naturligtvis mot priset för en vara. 

På grund av att företaget inte idag handlar med några högrisk länder upplever man inte den 

politiska risken som en viktig faktor, men den här faktorn skulle betyda mycket om det blev 

aktuell att flytta produktionen till sådana länder. Handelshinder påverkar definitivt företaget i 

valet av inköpsland. Maria Westerlind undviker att handla med Turkiet på grund av att landet 

är så byråkratiskt. Ett misstag som ett litet stavfel i så kallade letter of credits kan leda till att 

transporten uppehålls och därför inte kommer fram i tid. Dessutom har Turkiet mycket 

krångliga tullar. Vidare är leveranstiden en mycket viktig faktor för Mara Westerlind. 

Företaget har inte ”råd” att bli försenade i tre veckor, som exemplet ovan påvisar. Det är 

väldigt viktigt för alla leden i värdekedjan att leveranstiden håller tidsschemat. Slutligen anser 

VD Pär Westerlind att inköparens personliga preferenser spelar roll i valet av inköpsland i den 

mån inköparen känner till marknaden man planerar att handla med. Det kan vara väldigt 

osäkert att göra sina inköp på marknader man inte känner till. Det är ett stort steg att handla 

med nya marknader. Om inköparen däremot redan känner till marknaden man ska handla med 

underlättar det väsentligt för inköpen. 

4.7.2 Maria Westerlinds inköpsstruktur 

Maria Westerlind har påverkats av ATC-avtalets upphörande i form av försenade 

leveranstider och förhöjda priser. De varor som blev billiga när ATC-avtalet avskaffades och 

innan EU införde sina regleringar blev helt plötsligt ännu dyrare. När EU:s regleringar skulle 

återinföras utbröt en hets bland klädföretagen att få ut sina varor från Kina vilket ledde till 

stora förseningar av leveranserna. Eftersom Maria Westerlind inte förändrat inköpsstrukturen 

när ATC-avtalet avskaffades påverkades företaget bara till viss del av detta. Pär Westerlind 

menar att diskussionerna kring regleringar och Kina snarare har gjort att företaget vänt sig om 

och tittat efter andra bra och billiga produktionsländer som Bangladesh. 
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Idag producerar Maria Westerlind ca 25% i Hongkong och 75% i Tunisien. Det är främst trikå 

och stickat som köps in från Hongkong och vävt från Tunisien. Ibland sker även en liten del 

av produktionen i Italien. Finare tyger köps in i Italien, Frankrike och Schweiz och 

transporteras sedan till Tunisien för produktion. Maria Westerlind har egna transporter till och 

från Tunisien eftersom större delen av företagets produktion äger rum där. 

Pär Westerlind tror att ATC-avtalets upphörande och ett avskaffande av regleringar bara 

skulle vara positiva. Han anser att klädmarknaden är dynamisk och anpassar sig själv. ”I och 

med regleringar stryper man istället kläd- och textilmarknaden”, anser Per Westerlind. Det är 

ohållbart att fiktivt hålla kvar klädproduktionen inom EU. Exempelvis Italien måste också 

anpassa sig till nya produktionsförhållanden för att hänga med i utvecklingen. (2006-05-29) 

4.8 SOS 

SOS, Swedish Outdoor Sportswear, startade år 1982 och säljer framför allt skidkläder, men 

även accessoarer och casual kollektioner. SOS-kläder finns idag, förutom i Sverige, till 

försäljning i åtta andra länder i Europa samt i Japan. Företaget omsatte år 2005 ca 60 Mkr. 

(www.sos-sportswear.com: Bjarnadottir 2006-05-03) 

4.8.1 Avgörande faktorer för SOS i valet av inköpsland 

Eftersom SOS är ett litet företag är de viktigaste faktorerna att det är lätt att kommunicera 

med leverantörer i värdlandet samt att följa upp orderna. Detta på grund av att SOS gör dyra 

och tekniskt avancerade plagg med tyger från hela världen samt egna attiraljer vilket gör att 

det är väldigt viktigt att kunna lita på att leverantörer förstår kvalitetsnivån samt att de är 

flexibla. Margret Bjarnadottir, inköps- och produktionsansvarig för SOS, menar att Kina är 

det klart bästa alternativet för företag med begränsade resurser. Där är de kunniga, noggranna 

och har ofta vanan inne att handla med väst. Vidare är det goda förbindelser dit och en stabil 

infrastruktur. Dessa egenskaper besitter inte länder som Vietnam, Sri Lanka och Pakistan 

vilka kräver konstant övervakning och är alldeles för opålitliga då det handlar om den typen 

av svår produktion som SOS-kläderna kräver. I SOS fall upplevs Rosells faktorer som mycket 

viktiga men Margret Bjarnadottir menar att det allra viktigaste är att hitta en balans mellan 

pris och riskfaktorer; Ju större risk desto billigare men i slutändan kan det visa sig att vara 

mycket dyrt att handla billigt. 
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4.8.2 SOS inköpsstruktur 

Av de textilier och kläder som SOS använder sig av är endast vävda jackor, byxor och 

accessoarer fria från kvoter från Kina. Allt annat faller under kategorier som inte är fria från 

kvoter. Bjarnadottir menar att ATC-avtalet är ett politiskt spel som höll på att driva flera 

europeiska företag till ekonomisk katastrof förra året. Kvoter är en färskvara som man aldrig 

kan räkna ut exakt vad den kommer att kosta om till exempel ett halvår. Därför är det många 

leverantörer som erbjuder att möjligheten att ”fiffla” med ursprungslandsdokumenten. Detta 

betyder till exempel att produktion som gjordes i Kina skeppas till Taiwan eller Hongkong, 

som är en kvotafri zon, och att etiketter byts ut och nya ursprungsdokument utfärdas. Detta är 

svårt att komma åt och trots att det är olagligt är det inte ovanligt förekommande. 

SOS producerar idag större delen av sina kläder i Kina men har även jersey produktion i 

Turkiet på grund av deras tekniska kunnande. (2006-05-03) 

4.9 Whyred 

Whyred startades våren 1998 med målet att skapa ett nytänkande och oberoende 

klädvarumärke. Whyred positionerar sig som ett oberoende och innovativt designervarumärke 

med global inriktning. Designen står för enkelhet med en utmanande kombination av 

funktionalism och hög modenivå. Materialen är ofta innovativa. Prisnivån ligger inom 

designkategorin mellan till hög. Vidare finns Whyred etablerade på tio marknader inklusive 

Sverige. (www.whyred.com) representerade i utvalda butiker i Sverige, Danmark, Finland, 

England, Schweiz, Holland, Italien, USA, Canada och Japan. Den största marknaden är 

Sverige där Whyred säljs i ca 50 butiker. Därefter kommer Japan med ca 40 butiker. Till en 

början låg produktionen främst i Italien och Portugal. (Whyred 2006-05-29) 

Eftersom Whyred är ett relativt nyuppstartat företag och ganska litet jobbar företaget med små 

kvantiteter vilket innebär att företaget inte påverkas så mycket av handelshinder. Företaget är 

så litet att det inte riktigt har möjlighet att välja leverantör ännu, men i och med detta har 

Whyred det även lättare att byta leverantör och inköpsland. (Berhe 2006-05-24) Omsättningen 

2005 var ca 13 Mkr men antar en fördubbling av den siffran i år. (Whyred 2006-05-29) 
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4.9.1 Avgörande faktorer för Whyred i valet av inköpsland 

De viktigaste faktorerna för Whyred i valet av inköpsland är, i rangordning, kvantitet, kvalitet 

och slutligen pris. Med kvantitet menar Whyreds produktionsansvarige, Asmeret Berhe, att 

företaget måste hitta bra leverantörer som är villiga och kan tillverka i små kvantiteter. 

Whyred jobbar mest med leverantörer som man fått rekommenderade av andra företag inom 

branschen. Därtill är det även viktigt att man kan få tag på bästa möjliga kvalitet tillsammans 

med ett bra pris. Den politiska risken i värdlandet upplevs som en väldigt viktig faktor. 

Eftersom Whyred producerar ganska mycket i Sydamerika är det viktigt att ta politiska 

svängningar med i beräkningen. Det är många faktorer som gör att handeln med 

Sydamerikanska länder kan vara ganska riskfyllt. Det är därför viktigt att man sprider riskerna 

och inte bara satsar på produktion i ett land. Whyred producerar till exempel kläder i 

Argentina och då är det viktigt att inflationsrisken tas med i beräkningen. Asmeret Berhe 

menar att det egentligen inte är naturtillgångarna som är viktiga i valet av inköpsland utan 

mer vad landet är vana att tillverka. Italien är ju exempelvis experter på flera områden vad 

gäller klädtillverkning. Vidare är det egentligen inte det geografiska avståndet som är 

avgörande när man ska planera leveranstiden utan det kan vara så att länder längre bort har 

snabbare arbetskraft och kanske mer avancerade tillverkningsmöjligheter vilket gör att 

produktionstiden och därmed också leveranstiden blir kortare än om man skulle producera i 

länder som ligger geografiskt nära. Av den orsaken att man dagligen kommunicerar med 

leverantörer är språket en viktig faktor. Nuförtiden pratar ju de flesta engelska så det är 

egentligen inte språket som är den viktiga faktorn utan att kommunikationen funkar med 

leverantörer. 

4.9.2 Whyreds inköpsstruktur 

ATC- avtalets upphörande har inte påverkad Whyred något. Detta tror Whyreds 

produktionsansvarige beror på att företaget aldrig handlar i så stora kvantiteter och därför 

knappt påverkas alls av handelshinder överhuvudtaget. Företaget har även valt att sprida 

riskerna när det gäller inköpsländer just på grund av de ovan nämnda riskerna. 

Idag handlar Whyred med Argentina, Kina, Turkiet, Portugal och Italien. I Italien, Portugal 

och Turkiet producerar man exempelvis jeans. Valet av produktionsland beror på vilken 

kvalitet man vill ha på jeansen. Whyred producerar jackor i Kina. (Berhe 2006-05-24) 
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5 Analys 

5.1 Faktorer som är viktiga i valet av inköpsland 

De huvudsakliga faktorerna i valet av inköpsland för de intervjuade klädföretagen är följande; 

kvalitet, pris, den politiska risken i värdlandet, landets ekonomiska utveckling, handelshinder, 

leveranstiden samt valet av leverantör. (Se Bilaga 2 och 3 för en översikt) 

Många av Rosells, Spinanger och Vermas samt Wilkinsons faktorer som påverkar valet av 

inköpsland har nämnts som avgörande även i denna studie. Det har emellertid även kommit 

upp faktorer som inte kan härledas i någon av teorierna. Nedan följer en analys av de faktorer 

som upplevts som viktigast. 

Enligt Wilkinson är det allra viktigaste för ett klädföretag i inköpsprocessen att väga kvalitet 

mot pris. Detta betyder inte alltid att man ska hitta den billigaste varan till bästa kvalitet utan 

väga dessa mot varandra. (Brech 1969 s. 262). Synen på kvalitet och pris är olika företagen 

emellan. Detta beroende på vilken typ av klädföretag det rör sig om eller snarare vilket 

koncept företaget har och vilken målgrupp det främst riktar sig till. I valet av inköpsland anser 

alla de intervjuade företagen att kvaliteten på plagget är en avgörande faktor, oftast i samspel 

med priset av varan. Det är essentiellt att hitta den bästa kvaliteten och sedan väga in 

kostnaden av kvalitet. Synen på kvalitet kontra pris eller pris kontra kvalitet skiljer sig 

däremot företagen emellan vilket inte är så konstigt på grund av ett antal faktorer. Exempelvis 

är prisnivåerna lite annorlunda och vissa varumärken bygger på plaggets kvalitet eller 

speciella design. Priset av en vara anges i alla ovan nämnda teorier som en viktig faktor i valet 

av inköpsland. I Spinanger och Vermas teori kan priset återfinnas i variabeln kostnad för 

arbetskraft. Vidare är detta en väldigt uppenbar faktor för alla typer av företag. Men som SOS 

inköps och produktionsansvarige, Margret Bjarnadottir sa ”Det kan visa sig vara mycket dyrt 

att handla billigt”. (2006-05-03) Det är därför viktigt att en sådan faktor som pris analyseras i 

balans med riskfaktorer. Den politiska risken i värdlandet, värdlandets ekonomiska utveckling 

och handelshinder har alla upplevts som mycket viktiga i denna studie inför valet av 

inköpsland. Dessa återfinns i både Rosells samt Spinanger och Vermas teorier. Vad gäller 

handelshinder anser alla de intervjuade företagen att de har en möjlighet att påverka valet av 

inköpsland. Det kan tilläggas att det företag som upplever det som mindre viktigt producerar 

kläder i mycket små kvantiteter vilket innebär att det inte berörs så mycket av en sådan faktor. 

När Spinanger och Verma genomförde sin studie år 2000, låg variabeln politiska beslut som 
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påverkar den internationella varuhandeln och investeringar på femte plats. När 

undersökningen genomfördes igen år 2003 hamnade samma variabel på andra plats. (april 

2003, s. 28). Detta tror jag kan bero på osäkerheten i och med ATC-avtalet upphörande. En 

närmare utveckling av handelshinder kommer att ske i samband med analysen av ATC-

avtalets upphörande i nästa avsnitt. 

Leveranstid är också en faktor som återfinns i alla ovan nämnda teorier som avgörande och 

även denna studie styrker dessa teorier. Alla de tillfrågade företagen upplevde leveranstiden 

som mycket viktig. I denna faktor har jag även inkluderat Spinanger och Vermas faktor om 

kvaliteten av transporter och infrastrukturen i värdlandet. En väl fungerande infrastruktur och 

en säker logistik är ju som flera företag även nämnt mycket viktig. Uteblivna leveranser eller 

försenade leveranser kan innebära stora förluster för klädföretagen. Leveranstiden kan idag i 

stort sett bli så kort som ett företag vill beroende på hur mycket man är villig att betala för 

frakten. Att frakta kläder till Sverige med flyg är det absolut snabbaste sättet, men också det 

allra dyraste. Igen måste man väga variabeln pris mot en annan, i detta fall leveranstid. 

Av de faktorer som inte nämnts i någon av teorierna var det valet av leverantör som upplevdes 

som viktigast. Många mindre klädföretag ser till att välja samma leverantör som andra företag 

i branschen. Detta är ju en sorts säkerhet för dem i och med att de leverantörerna redan är 

beprövade och har ett gott rykte. För Filippa K är valet av leverantör den allra viktigaste 

faktorn i valet av inköpsland. Det är många aspekter som ligger bakom valet av leverantör. 

Några av de allra viktigaste är kvaliteten på varorna som produceras samt tillgången en 

leverantör har till bra textilier. När det gäller Kina påpekade även flera företag vikten av att 

handla med erfarna leverantörer som har tillgång till kvoter på de varor som är kvotbelagda. 

Vidare är det även viktigt att leverantörerna förstår klädföretagens affärsidé för att 

slutprodukten ska passa in med klädföretagets huvudsakliga koncept. De flesta klädföretag 

har en väldigt nära relation till leverantören, det vill säga samarbetet dem emellan är väldigt 

djupt. Detta gör det svårare för klädföretag att snabbt byta leverantör och därmed kanske 

också inköpsland i och med att man redan har arbetat upp en god relation med existerande 

leverantörer. Ett klädföretags leverantörer blir specialister på ens produkter samt kan säkra 

logistiken. Stort som litet företag, företag som säljer lågpriskläder samt märkesklädföretag 

verkar vara av samma mening att leverantören spelar en viktig roll i ett klädföretags 

värdekedja. Utsikterna för företagen är däremot olika. Till exempel ett storföretag som H&M, 

som har kontakt med ca 700 olika leverantörer, har styrka att påverka leverantörerna mer 
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medan ett företag som Whyred menar att man helt enkelt måste hitta en leverantör i ett land 

som är villigt samt har möjlighet att tillverka i små kvantiteter. På olika sätt påverkar 

leverantörerna företagen väldigt mycket och vice versa. Hand i hand med valet av leverantör 

går uppförandekoder som några av de intervjuade klädföretagen anser vara viktigt i valet av 

leverantör. Uppförandekoderna skulle kunna härledas i Spinanger och Vermas faktor, 

Politiska beslut som påverkar arbetskraften, hälsa och miljö. Denna faktor har visat sig få en 

ökad i betydelse mellan åren 2000 och 2003 (april 2003, s. 28). Jag anser att detta är något 

som idag är väldigt i ropet både på grund av medias uppmärksammande kring ämnet men 

också på grund av att västvärlden och framför allt företagen i västvärlden vill vara med och 

förändra och utveckla förhållandena i u-länderna. I och med detta har även klädföretagen fått 

press på sig att leva upp till de bättre arbetsvillkoren för leverantörernas anställda. Att 

storföretag som Gant och H&M engagerar sig i detta anser jag vara självklart eftersom jag 

tror att sådana stora företag verkligen skulle kunna vara med och bidraga till att 

levnadsstandarden för flera människor jorden över höjs. Jag tror emellertid att alla 

klädföretagen har något att lära av dessa exempel. Företagen är ju med och bidrar till 

utveckling i det landet man producerar i och därmed anser jag även att man har en viss 

skyldighet att även se till så att produktionen sker under goda förhållanden. 

I valet av inköpsland nämnde fyra av de intervjuade företagen värdlandets kunskap som en 

viktig faktor. Man skulle kunna anta att denna faktor kunde ligga bakom Spinanger och 

Vermas faktor; utbildning av arbetskraften men denna faktor har inte blivit så högt rankad i 

deras undersökning. Framför allt Kina nämns som ett land som besitter mycket goda 

kunskaper inom området textil och kläder och anses också vara det bästa alternativet för 

företag med begränsade resurser. Vidare är arbetskraften där mycket kunnig och har redan 

vanan inne att handla med väst. Att värdlandet har mycket god kunskap om klädproduktion 

samt är duktiga på en speciell textil är en självklarhet för att man ska få fram det bästa 

plagget. 

Naturtillgångarna i värdlandet påverkar inte direkt klädföretaget men några av de intervjuade 

företagen har även nämnt denna faktor som indirekt viktig. Det är ju snarare viktigt att man 

kan få tag på råvaror som behövs för att producera ett plagg som till exempel bomull. Det 

torde kunna vara mer fördelaktigt om detta finns i produktionslandet eller finns att hämta på 

nära håll. 
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Kulturskillnader återfinns som variabler i både Rosells och Spinanger och Vermas teorier. 

Detta har dock inte varit en faktor som företagen lagt så stor vikt vid i valet av inköpsland. 

Alla av de elva första faktorerna, utom potential för export till USA, som påverkar valet av 

investeringsland i Spinanger och Vermas teori har även ansetts vara viktiga för klädföretagen 

i den här undersökningen. Utifrån Wilkinsons teorier har inte lager av textilier, 

marknadsundersökningar eller förhandsberäkningar nämnts under intervjuerna. 

Marknadsundersökning och förhandsberäkning är två processer som måste genomföras när ett 

företag väljer inköpsland. Att inte dessa nämnts kan bero på intervjufrågornas formulering. 

Dessa två faktorer är grundläggande för alla typer av företag. 

Av Rosells faktorer ansågs inte klimatet, personliga preferenser och språket ha någon 

påverkan på valet av inköpsland. Språket i sig är idag inte problemet då de flesta talar 

engelska. God kommunikation däremot är essentiellt för alla led i värdekedjan. 

Ingen faktor står egentligen för sig utan när man väljer inköpsland måste man väga dessa 

faktorer och sedan hitta någon sorts balans i det inköpsland man till slut väljer. Företagen 

poängterar även hur viktigt det är att sprida riskerna så att man inte koncentrerar produktionen 

till bara ett land. 

De faktorer som uppkommit i denna studie och som inte återfunnits i de valda teorierna är 

följande; ledtid, valet av leverantör, tidigare erfarenhet av marknaden, uppförande koder, 

balans i produktionen, logistik/infrastruktur, affärsidé, värdlandets kunskap samt spridning av 

risker. Dessa skulle kunna bidra till nya teorier för klädföretag i valet av inköpsland, men 

denna studie är alltför begränsad för att kunna bilda en ny teori, den kan bara styrka 

existerande teorier samt ge rekommendationer. 

5.2 ATC-avtalets påverkan i inköpsstrukturen på svenska klädföretag 

Alla de intervjuade företagen handlar med länder i Europa och Kina. Inget företag köper 

endast från en region utan inköpen är utspridda på flera länder. Detta har att göra med att 

klädföretagen vill sprida riskerna. Det kan visa sig vara mycket farligt och kostsamt att lägga 

alla ägg i samma korg och genom att fördela inköpen på olika länder kan man säkra en 

stabilitet i produktion och leverans. Ofta sker även produktionen och inköp av textilier på 

olika marknader. Till exempel Maria Westerlind, producerar mycket av klädkollektionen i 

Tunisien, men tygerna kommer oftast från Italien, Frankrike eller Schweiz. I valet av 
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inköpsland kan man se en tydlig skillnad mellan märkesklädföretagen och de företag som 

producerar kläder med lägre kvalitet och därmed i en lägre prisklass. När ett klädföretag 

behöver få tag på mer speciella textilier som cashmere hittas detta oftast på den europeiska 

marknaden. Jeans är också en typ av plagg som görs bäst i Europa, närmare bestämt i Italien 

som har den bästa designen och tillgång till de bästa tvättarna av denimen. Basplagg som till 

exempel t-shirts och pikétröjor kan göras både av god kvalitet och till ett bra pris i mer 

lågavlönade länder som Kina och Turkiet. Denna inköpsfördelning blir egentligen bara aktuell 

för märkesklädföretagen. 

Inget av de intervjuade klädföretagen hävdar att de lagt om inköpen i och med ATC-avtalets 

upphörande. Filippa K har ökat den befintliga produktionen i Kina idag men detta beror på att 

man utvecklat kontakten med leverantörer på marknaden och inte på att avtalet upphörde att 

gälla. Andra företag som Gant har till viss del valt att producera mer i Europa på grund av de 

kvoter som återinfördes mot Kina förra sommaren. Flera av företagen har även förlagt 

slutproduktionen i Hongkong, som är en tullfri zon för att undkomma problemen och extra 

kostnaderna som kvoterna innebär. Några av företagen har också påpekat att det viktiga efter 

sommarens återinförda kvoter var att hitta leverantörer på den kinesiska marknaden som hade 

tillgång till kvoter. Det är därför ett spel leverantörerna emellan att försöka få tag på 

tillgången till kvoter. 

Om man tittar på textil- och klädbranschens värdekedja samt ser till resultaten av denna studie 

inser man att byta inköpsland för ett klädföretag är en väldigt komplex process. Det är en lång 

process att hitta leverantörer som erbjuder klädföretagen det de söker och det tar lång tid att 

bygga upp relationer med leverantörer på en marknad. I och med de goda relationerna blir 

leverantörerna på något sätt experter på klädföretagens varor och denna relation är mycket 

svår att bygga upp och är inte lätt att bryta tvärt. Detta anser jag vara den allra största 

anledningen till att de flesta av företagen inte förändrade valet av inköpsland då ATC-avtalet 

upphörde. Dessutom var ju alla klädföretag förberedda på att USA och EU tillsammans skulle 

trycka på för ett nyinförande av regleringarna som sedan också drevs igenom bara några 

månader efter det att ATC-avtalet upphört att gälla. Jag tror även att den prissänkning som 

avskaffandet av avtalet innebar, inte vägde upp mot de andra faktorerna som exempelvis 

risken av återinförandet av kvoterna och valet av leverantör. Faktum är att i stort sett alla de 

ovan nämnda faktorerna påverkar ett klädföretag i valet av inköpsland. Detta bekräftar ännu 
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en gång teorin att ingen faktor kan för sig leda till ett val av inköpsland utan det sker i balans 

med flera olika faktorer. 

Inget av företagen upplever att de blivit direkt påverkat av ATC-avtalet i valet av inköpsland. 

Klädföretagen har däremot känt effekterna av kvoterna som EU införde förra sommaren. 

Detta kom lite som en chock för klädföretagen och många fick försenade leveranser och 

drabbades av prishöjningar från den ena dagen till den andra. 

Vilka positiva och negativa effekter har då detta fört med sig för klädföretagen, branschen i 

sig och de textil- och klädproducerande länderna? ATC-avtalets upphörande och de nya 

regleringarna mot Kina som EU infört har både fört med sig negativa och positiva effekter 

beroende på vilken sida man står på. Inga av de intervjuade företagen tror på kvoter som en 

form av handelsbegränsning. Avskaffandet av kvoter är mycket positivt ur ett 

företagsperspektiv samt för kläd- och textilmarknaden i sig. Frihandel gör det möjligt för 

företagen att köpa in från det land i världen där plagget bäst kan produceras till lägsta pris. Pär 

Westerlind  anser: ”I och med regleringar stryper man textil- och klädmarknaden” (2006-05-

29). Kvoter och handelshinder har sannolikt inte lika stor påverkan på mindre företag eller 

företag som håller en högre kvalitetsnivå. Mindre företag köper aldrig in i så stora kvantiteter 

och märkesvaruimportörer är främst intresserade av högre kvaliteter, vilket oftast inte går att 

finna i fjärran. Avskaffandet av EU:s återinförda kvoter skulle allra främst innebära mer 

lönsamhet för hela branschen det vill säga alla inblandade i tillverkningen av textilier och 

kläder. 

Handelshinder är ett fiktivt verktyg som stoppar länder från att konkurrera under lika 

förutsättningar när de i själva verket borde ha möjligheten att konkurrera på lika villkor. 

Länder som Vietnam, Kambodja, Bangladesh, Korea och Indien har troligtvis gynnats efter 

återinförandet av regleringarna mot Kina, av den orsaken att dessa länder antagligen fått ta en 

del av Kinas produktion. Europaproduktionen har troligtvis inte gått upp utan det är snarare 

andra lågavlönade länder som ”vunnit” Kinas produktion. Det är idag mycket kostsamt att 

tillverka något inom EU och det är just produktionskostnaden, främst i form av lågavlönad 

arbetskraft som är länder som Kinas konkurrensfördel och som exempelvis Italien och 

Portugal aldrig kommer att kunna uppnå igen. 

Baksidan av avskaffandet av regleringar, och EU:s tyngsta argument när kvoterna återinfördes 

på vissa varor i juni 2005, var den minskade produktionen i Europa. Minskad produktion 
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leder till arbetslöshet och får enorma konsekvenser för länderna i fråga. Efter denna studie kan 

man ändå dra slutsatsen att Europa produktionen är mycket viktig för de svenska 

klädföretagen. Detta på grund av den expertis på olika textilier och klädesplagg som finns 

inom EU samt det geografiska läget. Att Europa däremot skulle kunna återta produktionen av 

basplagg, som t-shirts, från de lågavlönade länderna är ganska otroligt. Det är idag bara 

Turkiet och möjligtvis Baltikum som kan hålla samma låga produktionskostnad som länderna 

i fjärran. 

Sammanfattningsvis har ATC-avtalets upphörande inte lett till förändringar i inköpsstrukturen 

bland företagen i denna studie. Avtalet har dessutom inte påverkat företagen i valet av 

inköpsland. Däremot har EU:s återinförda regleringar mot Kina ställt till det för företagen i 

form av försenade eller rentav uteblivna leveranser samt snabba prisförändringar. 

6 Slutsats och slutord 

6.1 Slutsats 

Innan ATC-avtalet avskaffades förväntade man en boom av textil- och klädföretag som skulle 

komma att förflytta inköpen av varor samt produktionen till mer lågavlönade länder, och då 

framför allt till Kina. EU och USA planerade på varsitt håll hur man skulle kunna stoppa 

detta. Boomen, om den nu hade kommit, hann aldrig ta fart bland de svenska företagen som 

intervjuats i denna studie, troligtvis på grund av att EU återinförde regleringar inom ett halvår 

efter det att avtalet upphört. Att de intervjuade företagen inte förändrat inköpsstrukturen anser 

jag även till stor del bero på att textil- och klädföretag har en så pass komplex värdekedja så 

att en förändring i inköpen skulle komma att ge konsekvenser till alla led i värdekedjan och 

innebär därför en mycket lång process. Att det blir billigare att handla varor med länder som 

inte är kvotbelagda är uppenbart, men denna faktor allena styr inte valet av inköpsland. Därtill 

måste faktorer som kvaliteten på varorna, val av leverantör och leveranstid vägas in för att 

sedan ett beslut om förflyttning av inköpen ska kunna tas. De allra viktigaste variablerna inför 

valet av inköpsland ser dock lite annorlunda ut bland de intervjuade företagen. Givetvis för att 

dessa har olika företagsegenskaper som storlek (omsättning), målgrupp, märkesimage etc. 

Trots detta samtycker de flesta av företagen att flera av faktorerna är mycket viktiga i valet av 

inköpsland. 



 - 45 - 

Vi lever i en värld där länder och ekonomier världen över flätas samman i ett kretslopp; 

människor kan jobba i vilket land de vill, pengatransaktioner går att genomföra utan några 

större hinder mellan länder, varuhandel ska flöda fritt etc. Men detta är egentligen inte hela 

sanningen. Genom handelshinder, som EU och USA infört mot textil- och klädimporten från 

Kina, håller man påtvingat kvar produktionen inom EU. Frågan är hur länge detta är hållbart? 

Genom att skydda och därmed gynna den egna produktionen missgynnas en annan. Men i 

detta fall är inte ens den hela sanningen. EU:s återinförande av regleringar mot Kina har om 

man får tro resultaten av denna undersökning inte lett till att inköpen gjorts i Europa utan 

klädföretagen har snarare sökt sig till andra länder som är unga i sin textil- och 

klädproduktion. ATC-avtalets upphörande har inte påverkat svenska klädföretag i valet av 

inköpsland i så stor utsträckning som man kunnat befara. Att sedan EU:s reglering mot Kina 

har inneburit vissa konsekvenser för valet av inköpsland har kunnat konstaterats genom min 

studie. 

Det är fastställt att industrialiseringsprocessen för utvecklingsländer ofta börjar med textil- 

och klädindustrier. Genom handelshinder mot dessa länder stoppar man även utvecklingen 

mot bättre levnadsstandarder för dem. EU har i och med regleringarna mot Kina hotat den 

globala välståndsutvecklingen. Rädslan för att förlora all produktion till Kina var det som fick 

EU att driva igenom ett återinförande av kvoter, helt enkelt för att skydda hemindustrierna. 

”Alla jobb kommer inte att flyttas till Kina snarare har globaliseringen bidragit med nya 

möjligheter för länder som Kina då ökad produktion lett till ökade inkomster och 

levnadsstandarder för människorna där” Anser Ekholm och Calmfors (Hedström 2006) 

Så vilka blir då vinnarna och vilka blir förlorarna i detta politiska spel? Europa hade 

antagligen inte räknat med de utfall de återinförda regleringarna hade, utan trodde antagligen 

att en större del av kläd- och textilproduktionen skulle ”flytta hem”. Detta blev icke fallet. 

Vinnarna på kuppen blev andra lågavlönade länder som Kambodja, Bangladesh och Indien.. 

Dessa länder ligger dock fortfarande långt bakom vad gäller kunskap, uppförande koder etc. 

vilket kan skapa problem för företagen. 

6.2 Slutord 

I de empiriska studierna som genomförts i samband med denna undersökning har jag upptäckt 

att flera faktorer inför valet av inköpsland, som inte finns med i de studerade teorierna, 

angivits. Det förekommer dessutom några faktorer som inte ett enda företag nämnt som 
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viktigt. Därav kan konstateras att dessa teorier antingen inte har varit lämpliga för den här 

studien eller borde revideras. 

Om EU:s syfte med regleringarna mot Kina var att öka produktionen i Europa anser jag ändå 

att man misslyckats något. Min slutsats visar istället att produktionen i andra lågavlönade 

länder har ökat. Huruvida detta är på bekostnad av EU:s produktion, kräver vidare 

undersökning i ämnet. För vidare forskning vore det dessutom intressant att undersöka vad 

som kommer att ske när EU:s regleringar avskaffas. Blir Kina då ett hot? Det får framtiden 

utvisa.
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuunderlag 

• Vilka faktorer är viktiga i valet av inköpsland? 

• Upplevs Rosells faktorer som viktiga? Politisk risk i värdlandet, landets ekonomiska 

utveckling, handelshinder, pris, naturtillgångar, leveranstid, klimat, språk, 

kulturskillnader och personliga preferenser. 

• Har ATC-avtalets upphörande påverkat er i valet av inköpsland? 

• Köper ni in i andra länder idag än innan avtalet upphörde? 

• Hur ser fördelningen ut av vilka länder företaget handlar med idag? Vilka kläder/textilier 

köper ni in från de olika länderna? 

• Vilka positiva och negativa effekter tror ni att ATC-avtalets upphörande har haft på; 

Företaget? Företag inom samma segment? Klädbranschen/textilbranschen i allmänhet.
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Bilaga 2: Sammanställning av de intervjuade företagens svar på huruvida Rosells faktorer 

(2001) påverkar valet av inköpsland 

  
Filippa 

K 
GANT 

Gina 
Tricot 

Hunky 
Dory 

Indiska
Maria 

Westerlind 
SOS 

Why 
red 

Politisk risk X X X X X X X X 

Ekonomisk utveckling X X X X X   X X 

Handelshinder X X X X X X X   

Pris X X X X X X X X 

Naturtillgångar X X   X     X   

Leveranstid X X X X X X X X 

Klimat             X   

Språk             X X 

Kulturskillnader X   X       X   

Personliga preferenser             X   

         

X= Viktig faktor i valet av 

inköpsland         
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Bilaga 3: Faktorer som påverkar valet av inköpsland 

  
Filippa 

K 
GANT

Gina 
Tricot

H&M
Hunky 
Dory 

Indiska
Maria 

Westerlind 
SOS 

Why 
red 

Ledtid X     X           

Kvalitet X X X X X X X X X 

Val av leverantör X X   X X X   X X 

Tidigare erfarenhet av 
marknaden 

X           X     

Uppförande kod X X   X   X       

Balans i produktionen   X   X           

Logistik, infrastruktur   X   X       X   

Affärsidé, koncept X       X X       

Värdlandets kunskap 
om klädproduktion 

    X   X     X X 

          

X= Viktig faktor i valet 

av inköpsland          

 


