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Förord 
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Titel: Hur värderas en trend? Lagerredovisning i konfektionsbranschen.  

Bakgrund: Varulagret är en av de stora tillgångsposterna i balansräkningen för 

konfektionsföretag. Det är därför viktigt att värderingen av det blir rättvisande och ger korrekt 

information till företagets intressenter. Eftersom trender idag rör sig allt snabbare riskerar 

företagets varulager att utsättas för större inkurans än tidigare, vilket gör det svårare att 

värdera. Detta göra att företag i sin strävan efter legitim lagerredovisning behöver förhålla sig 

till sitt sociala kontext. Det blir grunden till studiens problemformulering och syfte som därför 

ämnar identifiera det sociala kontext som ligger till grund för varulagersredovisning i 

konfektionsföretag.  

Syfte: Studien avser att ge en förståelse för hur det sociala kontextet formar redovisningen av 

varulager i konfektionsbranschen. Syftet är att komplettera kunskapen om hur 

konfektionsföretag bemöter utmaningarna och osäkerhetsfaktorerna vid lagerredovisning.     

Metod: Utifrån befintlig litteratur har ett socialt kontext tagits fram, vilket företag behöver 

förhålla sin lagerredovisning till. Uppsatsen består sedan av en kvalitativ intervjustudie med 

företag i konfektionsbranschen. Intervjuernas syfte är också att identifiera ytterligare faktorer 

som kan påverka hur företag formas gällande lagerredovisning.   

Resultat/Slutsatser: Uppsatsens resultat visar att företag idag är medvetna om problematiken 

med de snabbrörliga trenderna men det är inget som de tar större hänsyn till i sin 

lagerredovisning. Den belyser också att lagerredovisning i branschen i dagsläget är 

standardiserad.  
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Title: How is a trend valued? Inventory accounting in the clothing industry. 

Background: Inventory is one of the major asset items in the balance sheet for clothing 

companies. It is therefore important that the valuation of it becomes fair and provides accurate 

information to the company's stakeholders. As trends today are moving faster, companies' 

inventories are subjected to greater obsolescence than before, making it harder to value. This 

means that companies in their pursuit of legitimate inventory accounting need to relate to their 

social context. This will be the basis for the study's problem and purpose, which therefore 

aims to identify the social factors that underlie inventory reporting in clothing companies. 

Purpose: The study intends to provide an understanding of how the social context shapes the 

accounting of inventories in the clothing industry. The purpose is to supplement the 

knowledge of how clothing companies responds to the challenges and uncertainties in 

inventory accounting. 

Method: Based on existing literature, a social context has been drawn up, to which 

companies need to relate its inventory report. The thesis then consists of a qualitative 

interview study with companies in the clothing industry. The purpose of the interviews is also 

to identify additional factors that may affect how companies inventory accounting shapes. 

Results / Conclusions: The results of the survey shows that companies today are aware of the 

problems with fast-paced trends, but that's nothing they take into major account in their 

inventory accounting. It also appears that the inventory valuation in the industry today is 

standardized. 
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1. Inledning - Kommer plagget slå igenom 

eller blir det liggandes på lagret? 

 det inledande kapitlet introduceras den trendkänslighet och snabbrörlighet som 

karakteriserar konfektionsbranschen. Detta visas främst via säsongsvariationer och 

svårigheten i att möta kundernas förväntningar. Vidare i problemdiskussionen berörs de 

svårigheter som finns gällande att värdera trender i lagret. Denna diskussion leder fram till 

studiens syfte, att ge en förståelse för hur det sociala kontextet formar redovisningen av 

varulager i konfektionsbranschen.   

 

Modevarornas materiella och symboliska värde bygger på den kortvariga skillnaden mellan 

”det moderna” och ”det omoderna”. Att vara på modet innebär att vara på senaste modet, 

detta gör att modets produkter definitionsmässigt är dömda till snabb värdeminskning.  

 

- Bourdieu 1986 

 

Under hösten 2007 floppade höstkollektionen hos JC och företagets VD lämnade företaget 

några månader senare. Inte heller vårkollektionen för efterföljande år gick hem hos kunderna, 

vilket ledde till att företaget gjorde en nedskrivning av lagret på 55 miljoner kronor (Vilenius 

2008). Efter dessa kollektionsmissar hade kedjan en reakampanj för att göra sig av med det 

stora lagret och göra plats för nya varor. Detta är dock en kampanj som företaget enligt 

Cecilia Lannebo, IR-chef, inte önskar att göra igen. Hon säger också att det inte är marknaden 

som är problemet, utan deras egna misstag. Kollektionsmissarna påverkade JC negativt med 

sammanlagt 127 miljoner kronor (Nyhetsbyrån Direkt 2008). Gina Tricot hade liknande 

problem då de under 2015 gjorde många stora förändringar efter att året tidigare fått en ny 

huvudägare, Nordic Capital. Detta ledde till ett förlustår för kedjan. Dåvarande VD Per Johan 

Swartling anser att ett av de stora problemen under året var att siktet var för högt inställt och 

stora inköp gjordes. Under 2015 försökte de än mer rikta in sig på modeintresserade kvinnor 

och definiera dessa mer exakt. Detta ledde till att utbudet blev för snävt. Sortimentet träffade 
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inte rätt vilket ledde till att allt för många varor låg kvar i lager.  2016 inleddes därför med 

stora reor. Per Johan Swartling är också tydlig med att det viktigaste för att få ett plagg sålt är 

att det ligger rätt i modebilden och säljs till rätt pris (Hofbauer 2016). 
 

Ytterligare utmaningar som klädföretagen har är väderförändringar. Den varma hösten 2011 

ledde till att H&M, KappAhl, Lindex och de andra klädjättarna började rea ut sina lager av 

ytterkläder i början av november för att undvika att bli sittande med osäljbara lager senare 

under vintern (Lundell 2011). Även den långa sommaren 2016 som i augusti slog globalt 

värmerekord skapade orosmoment hos klädföretagen då höstkläderna samlades på hög i de 

växande lagren. Att det är försent att köpa nya sommarkläder och för varmt för att köpa 

höstkläder skapar problem för butikerna. Dessa svängningar i modesektorn leder till en risk då 

de stora lagren kan vara omoderna nästa år. När H&M under hösten 2016 släppte sin relativt 

svaga försäljningssiffra uppgav de värmen som en orsak till inbromsningen (Blomgren 2016). 

Under sommaren 2015 hade butikerna istället motsatt problem, sommarvärmen kom först i 

augusti när badkläderna redan var utreade och stickade höstnyheter fyllde istället butikerna. 

Enligt Jonas Arnberg, chefsekonom på Svensk Handel har lönsamheten i handeln aldrig varit 

lägre än idag, många faktorer har orsakat det. Men han anser att det är dags att sluta rea och 

att det faktiskt är rimligt att ha sommarkläder i butiken när det är sommar (Eirefelt 2015). 

Mellandagsrean är dock viktig framförallt för mode- och skohandeln, liksom sportbutikerna. 

Det handlar om att de får chans att sälja ut lager och utgående sortiment samt göra plats för 

vårens nyheter som vid den här tiden redan är på väg ut i butikerna (Lindblad 2014). 
 

I dagsläget befinner sig H&M i en kris då de inte har kunnat möta konkurrensen i näthandeln. 

Anita Radon universitetslektor i företagsekonomi på högskolan i Borås anser att problemet 

dock är större än så. Hon menar att ytterligare en orsak är att H&M brottas med stora lager, 

detta bekräftas även i Årsredovisningen för 2016, vilket resulterar i stora reor. Anledningen 

till dessa lager bedömer Anita Radon är både modegraden och felaktiga inköpsnivåer. 

Konkurrenten Zara har klarat de bistra tiderna i modehandeln betydligt bättre med sin strategi 

att kläderna inte ska hänga på galgen i mer än några veckor.  Hon menar att detta leder till att 

Zara’s kunder får en känsla av att de måste handla idag eller imorgon, om de väntar en månad 

är varan slut. H&M’s kunder har istället fastnat i tankemönstret att de kan vänta till rean, 

vilket resulterar i stora lager. Tidigare hade H&M en stämpel av hög status med en hög 

modegrad och låga priser. Idag förknippas de istället med att vara ett billigt reaföretag och 

kunderna får negativa associationer till var de har sin tillverkning (Hofbauer 2017). 
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På övriga marknaden syns däremot tecken på att klädförsäljarna har fått bättre kontroll på sina 

lagernivåer jämfört med hur det såg ut för några år sedan. Stora förändringar har gjorts vilket 

innebär att det finns mindre reavaror jämfört med tidigare. Detta ökar bruttovinsten för 

företagen, vilket är positivt. Däremot är det troligt att omsättningen minskar. Tidigare köpte 

de under en tid in alldeles för mycket varor och eftersom branschen har långa ledtider fick det 

negativa konsekvenser (Hofbauer 2014). Detta är ytterligare ett problem för H&M då deras 

ledtider är betydligt långsammare än Zara’s vars produktion ligger närmare deras 

huvudkontor. Zara äger också sina egna fabriker vilket har skapat deras signum med korta 

produktionscykler. Ett exempel på det är då de producerade en nydesignad jacka efter 

kundernas önskemål och skeppade till butikerna inom loppet av 25 dagar. H&M’s ledtider är 

betydligt långsammare (Hofbauer 2017). 

 

Ovanstående inledning belyser den praktiska problematik som konfektionsföretag står inför 

gällande att ha rätt inköpsvolym och lagernivå. Det finns olika sätt att agera gällande 

inköpsvolym och lagernivåer. Företag kan göra ett stort inköp av varor till en hel säsong. Ett 

sådant inköp gör att en stor mängd varor förvaras på lager i väntan på att försäljningen ska 

starta. Alternativt köper de in så mycket som 20 kollektioner per år och går från idé till färdig 

produkt på två veckor. Beräkningen ska då vara så precis att varorna aldrig hamnar på lager. 

Säljer företagen dock inte den kvantiteten de har köpt in, till kunderna, hamnar varorna på 

lager. Oavsett om placeringen på lagret är planerad eller oplanerad behöver företaget göra en 

värdering av lagret inför varje bokslut. Eftersom lagret är en av de stora tillgångsposterna i 

balansräkningen för konfektionsföretag är det viktigt att värderingen av det blir rättvisande 

och ger korrekt information till företagets intressenter (Westermark 1996). För att ge korrekt 

informationen är det viktigt att varulagret värderas med försiktighetsprincipen (SFS  

1995:1554). Westermark (1996) menar dock att det är svårt att enas om en värderingsprincip 

som på ett rättvisande sätt tar hänsyn till både resultat- och balansräkning. 
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1.1.  Problemdiskussion  

1.1.1. Val av redovisningsmetod  

1.1.1.1 Den klassiska utgångspunkten för val av redovisningsmetod 

Enligt Fields, Lys och Vincent (2001) är ett redovisningsvals huvudsakliga syfte att påverka, 

antingen formatet eller innehållet, i den redovisning som ges ut av företag inom utrymmet av 

tillåtna lagar. Fields et. al (2001) menar att i en perfekt värld skulle det inte finnas ett behov 

av redovisning och regelverk. Dock är världen inte perfekt och därför är det viktigt att känna 

till dessa faktorer och dess påverkan på̊ ledningens beslut. Falkman (2000) menar att 

redovisningens viktigaste uppgift är att värdera ett företags verkliga förmögenhet samt 

avspegla förändringar i den. Företag tvingas dagligen att göra olika redovisningsval som 

påverkar deras resultat. En teori som vanligen används för att förklara företags 

redovisningsval vid varulagervärdering är Positive Accounting Theory, (nedan benämnt; 

PAT). Watts och Zimmerman (1978) menar att PAT handlar om att förstå ledningens motiv 

gällande de redovisningsval de gör. Utgångspunkten är att individerna nyttomaximerar för att 

främja sina egna intressen.  
 

Tidigare forskning om lagerredovisningen har utgått från PAT och fokuserat på hur valet av 

flödesmetod, det vill säga en modell för att bestämma vilka priser som ska användas för att 

värdera varorna som ligger i lager, påverkat lagerredovisningen. Detta har fångat forskarnas 

intresse då valet får direkt effekt på företagets kassaflöde och förmodligen även på företagets 

värde (Hughes & Schwartz 1988). Värdet på lagret kan variera vid användning av 

anskaffningsvärde, beroende på om värdet på den första eller sista inköpta varan används. 

Lagrets värde påverkar sedan resultatet. Vidare bestäms skattekostnaden genom en 

procentsats av resultatet och därmed kan valet av flödesmetod vid lagerredovisning direkt 

påverka företagets skattekostnad. Enligt Dopunch och Pincus (1988) är den kanske 

populäraste förklaringen gällande företags redovisningsval att företag använder den metod 

som ger det lägsta förväntade värdet på lagret, vilket omvänt betyder den högsta kostnaden 

för företaget. Detta för att kunna minska den framtida skattekostnaden, då den beräknas 

utifrån företagets resultat. Hughes & Schwartz (1988) anser att redovisningsbeslut vid 

lagervärdering snarare är ett skatteplaneringsbeslut än ett val av en redovisningsmetod. 
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Watts och Zimmerman kritiserar dock PAT, i sin artikel Positive Accounting Theory: A ten 

year perspective från 1990. De menar att även om PAT identifierat en empirisk 

regelbundenhet och förklaring, är det tydligt att det finns många forskningsmöjligheter som är 

tillgängliga utöver de som idag utnyttjas. Testerna inom PAT utgör en väldigt begränsad 

utforskning. Enligt Watts och Zimmerman (1990) kommer de stora genombrotten sannolikt 

att komma från forskning gällande valet av organisation, uppdragsgivning och finansiell 

struktur. Ett sådant genombrott kommer att vara svårt att uppnå, men viktiga fundament kan 

läggas genom att betona kopplingen mellan teorin och empiriska tester samt genom att 

undersöka variationer i redovisningsmetoder och andra organisatoriska val. 

 

Resonemang likt det som Watts och Zimmerman (1990) för väcker ett intresse för att se om 

det finns någon betydelse av organisationsform, strategi och finansiell struktur vid val av 

redovisningsmetod. Watts och Zimmerman menar säkerligen att antaganden som egenintresse 

ska fortsätta användas men att det ska appliceras i nya kontext. Vi tycker dock att det skulle 

vara än mer spännande att överge grundantaganden inom PAT såsom egenintresse och istället 

utgå från teorier som har haft stor betydelse vid organisationsutformning, som främst 

institutionell teori.  
 

1.1.1.2 En alternativ utgångspunkt för val av redovisningsmetod 

Baserat på PAT och verkliga händelser argumenterar Bowen, DuCharme och Shores (1995) 

för att de relationer som finns mellan företag och dess kunder, leverantörer, anställda och 

kreditgivare skapar incitament för ledningen att välja de redovisningsmetoder som ger dem 

det bästa anseendet, för att skapa en legitimitet gentemot dessa. De menar att dessa 

intressenter sannolikt kommer att använda redovisningsrapporter för att bedöma företagets 

status. Det är även sannolikt att vissa företag justerar sina rapporterade siffror med hjälp av 

skillnader i olika redovisningsmetoder. Incitamenten till att göra det varierar med i vilken 

utsträckning företaget är beroende av vad intressenterna har att erbjuda. De argument Bowen 

et. al. (1995) lyfter visar att redovisningsrapporter kan användas för att påverka flera beslut 

och inte bara de mer ekonomiskt rationella, likt de om egenmaximering som PAT till stor del 

utgår ifrån. Istället lyfter de möjligheterna att genom olika redovisningsval påverka och skapa 

legitimitet mot flertalet intressenter till företaget. 
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Vidare fokuserar Collin, Tagesson, Andersson, Cato och Hansson (2009) på den 

institutionella teorin. Enligt dem och Falkman (2000) existerar både formella och informella 

institutioner. De formella institutionerna är faktiskt identifierbara medan de informella 

institutionerna baseras på̊ normer och beteenden. Då redovisningen kännetecknas av regler 

och lagar kan deras ramverk fungera som en formell institution. Den institutionella 

ekonomiska teorin betonar vikten av att ett samhälle består av institutioner. En ekonomi 

fungerar inte om människans egenintresse får styra marknaden, då människan hela tiden 

strävar efter att maximera sin egen vinning (Mähönen 2006). Hedlund (2007) håller med om 

detta och menar att människors nyttomaximering är ett stort problem för samhället. Att 

människors egenintresse och strävan efter att alltid nyttomaximera kan vara ett stort problem 

för samhället, likt ovanstående författare menar betyder dock inte att dessa tendenser inte 

finns. Dock är det av betydelse att se till de olika förklaringar som finns gällande ett samhälle 

och företags uppbyggnad och konstruktion. I den förståelsen ger inte PAT en helhetsbild även 

om det kan vara en del av förklaringen.  

 

Även DiMaggio och Powell (1983) har forskat inom institutionell teori. De menar att 

organisationsförändringar är viktiga, inte enbart för att företag ska bli mer effektiva utan för 

att de vill efterlikna varandra. Anledningen till att företag vill efterliknar varandra är för att 

konkurrensen inom samma bransch med producenter, kunder och myndigheter tvingar företag 

att agera på ett visst sätt. En anledning till att det inom affärsvärlden råder stor homogenitet 

bland företag är att det inte finns speciellt många legitima variationer att välja ifrån och därför 

blir effekten att företag indirekt imiterar varandra. (DiMaggio & Powell 1983).  

 

Tidigare studier om vad som påverkar vilka lagerredovisningsval företag gör har som ovan 

nämnts till största del utgått från PAT och dess teorier om att egenintresset styr hur företagen 

väljer att redovisa. Utifrån ovanstående diskussion finns dock en del kritik mot PAT. Vissa 

forskare menar att det istället är mer sociala aspekter som påverkar redovisningsval. Därför 

vill vi istället utgå från legitimitet- och institutionell teori när vi tittar på vilka redovisningsval 

företagen gör. 
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1.1.2. Att avgöra värden 

Oavsett vad som påverkar vilka val som görs vid lagervärdering finns ändå samma 

grundläggande problematik för alla, nämligen att komma fram till och bestämma vad något är 

värt. Bourdieu (1994) diskuterade just dessa svårigheter med att sätta ett värde. Han menade 

att ett värde inte alltid behöver sättas i pengar, istället introducerade han begreppet kapital. 

Förenklat är kapital materiella och symboliska tillgångar, för att beskriva vad som påverkar 

individer och organisationers handlingar. Kapitalet är värdefulla resurser i sociala 

sammanhang då man visar sin tillhörighet med kläder, stil, intressen, med mera. Bourdieu har 

gjort en uppdelning mellan olika arter av kapital där de mest använda är ekonomiskt kapital, 

kulturellt kapital och socialt kapital. Bourdieu presenterade även mer speciella kapitalarter 

såsom utbildningskapital och vetenskapligt kapital (Bourdieu 1986). I vårt fall skulle 

trendkapital kunna vara en lämplig kapitalart för att beskriva de sociala sammanhang som vi 

studerar. Alla företag har olika trendkapital, främst i form av varumärkets status. Dock 

behöver det inte betyda att dessa företag automatiskt säljer mer av sina varor. Det kan vara så 

att företag med ett stort trendkapital influerar andra företag att efterlikna dem och deras varor, 

vilket är väldigt vanligt just i den trendkänsliga klädbranschen. Ett företags trendkapital borde 

kunna påverka dess lagervärdering då ett företag med ett större trendkapital borde kunna sälja 

sina varor till ett högre pris då de är mer eftertraktade hos kunder, vilket då påverkar 

företagets resonemang gällande sin lagervärdering.  
  
I ytterligare en studie av Bourdieu (1986) visas just att olika modehus har olika mängd 

kapital, generellt. Klassiska modehus som Dior och Balmain, med prestige och traditioner, har 

ett legitimitetskapital. Detta kapital symboliseras av deras namn och kan med tiden 

omvandlas till ekonomiskt kapital. Dåtidens nykomlingar som Paco Rabanne och Ungaro, 

identifierades av en strategi att bryta vissa konventioner, de grundades utav personer som 

tidigare varit anställda vid ett stort modehus. Från de stora anrika modehusen har grundarna 

fått ett auktoritetskapital som de inte kan förvärva på ett annat sätt än genom relationen till 

dessa anrika modehus. Auktoritetskapitalet omvandlas ändå till ett form av värde, främst i 

form av varumärket. Det finns vissa varumärken som är mer populära än andra. Vissa är 

populära under en enstaka säsong medan vissa håller i flera decennier. Här finns självklart en 

rad olika strategier bland företagen om hur de vill förvalta det värde som de både har 

förvärvat men även skapat. Företagets helhetsvärde kommer även påverka värdet på varje 

enskild del inom företaget. En identisk vara från exempelvis Filippa K kan säljas dyrare i 
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deras egna butik, då de där erbjuder en helhetsupplevelse i shoppingen. Samma vara kan 

sedan köpas till ett något lägre pris från exempelvis ett E-handelsföretag. Detta beror på att 

företagen har olika kapital vilket de har uppnått genom skilda affärsstrategier. Även här är 

alltså ytterligare ett exempel på att de olika kapital som ett företag har borde påverka 

lagervärderingen. Beroende på vilket pris en vara kan säljas till, vilket kan variera beroende 

på företagets kapital kan varans värde vid varulagersvärderingen variera. 

 

En annan klassisk diskussion om vad som avgör värdet är Churchmans (1971) exemplifiering 

som uppstod i samband med planeringen av en storflygplats i London. Där en landningsbana 

skulle ligga fanns en kyrka från 1100-talet som skulle behöva rivas. När värderingen av 

positiva och negativa effekter av olika lokaliseringsalternativ av flygplatsen skulle värderas, 

värderades kyrkan till brandförsäkringsvärdet. Den värderingen gjorde att kyrkan blev en 

nästan försumbar post i sammanhanget. Vissa opponerade sig mot den här värderingen och 

föreslog att kyrkan istället skulle värderas till det belopp som investerades i kyrkan 1182, dvs. 

byggkostnaden på uppskattningsvis 100 pund. Skulle kyrkans värde fastställas utifrån vad de 

100 punden skulle ha varit värda idag i fall de år 1182 istället hade satts in på en bank och fått 

ränta på dem, blir det uppskattade beloppet en etta följt av 33 nollor. Vilket visar på vilken 

enorm värdeskillnad som kan uppstå beroende på värderingsmetod. Churchman själv anser 

dock att det bästa sättet att värdera kyrkan är att försöka beräkna dess värde för framtiden. 

Om tidshorisonten är oändlig kommer detta beräkningssätt att leda till ett svårbestämt belopp. 

 

1.1.3. Värderingsmetoder för varulager 

Ovanstående resonemang gällande svårigheten att avgöra vad något är värt betonar den 

problematik som lagerredovisningen står inför. För att praktiskt kunna genomföra 

lagerredovisningen behöver företag uppskatta hur många varor som finns på lagret och vilket 

värde de har. Enligt Årsredovisningslagen 4 kap. 9 § ska varulagrets tas upp till det lägsta av 

anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde på balansdagen. En problematik vid värdering 

av varulager till anskaffningsvärde är svårigheten att beräkna värdet vid många separata inköp 

då priset kan skilja sig åt (Westermark 1996). En annan nackdel med anskaffningsvärdet är att 

det i första hand bygger på historisk data. Dock är anskaffningsvärde mer lättbegripligt 

eftersom det bygger på ett pris som alltid är känt. Enligt Johansson, Johansson och Sandell 

(2008) gör felaktigheter vid värdering det svårt för företag att fastställa 
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nettoförsäljningsvärdet. Nettoförsäljningsvärdet bygger på nuvarande och framtida 

förändringar och kan därmed kopplas till nackdelen volatilitet, som har att göra med att 

nettoförsäljningsvärdet anpassas efter marknaden och därmed förändras ofta.  Värderingen 

ska avspegla priset av en marknadstransaktion vid värderingstidpunkten. Det måste då finnas 

en marknad och en efterfrågan. Om så inte är fallet utgår företag från egna bedömningar, 

vilket medför att tillförlitligheten i värderingen minskar (Kaur 2013).  

 

Även Jaijairam (2013) och Oncioio, Oncioio, och Nensciu (2012) har diskuterat 

problematiken kring valet av värderingsmetod och vilken metod som ger ”rätt” bild.  Detta 

gäller särskilt i situationer då ett värde utgörs av ett pris som företaget betalat, till skillnad 

från verkligt värde (Meunier 2012). Sjunker värdet på varulagret görs en nedskrivning av det. 

I så fall måste varulagrets nettoförsäljningvärde uppskattas för de varor som finns kvar i 

lagret. När en nedskrivning görs påverkar detta resultaträkningen i form av en kostnad 

(Marton, Lumsden, Lundqvist & Pettersson 2013).  

 

Vidare tar en studie av Singh och Sandborn (2006) upp inkurans för tekniska produkter, 

särskilt elektroniska komponenter, som började bli ett problem redan på 1980-talet (Hamilton 

& Chin 2001). Singh och Sandborn (2006) påtalar att mobiltelefoner utsätts för en kort 

produktlivscykel på grund av den snabba tekniska utvecklingen. Marton et. al. (2013) menar 

att varulager är en tillgång som omsätts förhållandevis snabbt, vilket gör att det kan uppstå 

problem vid värderingen. Det är därför viktigt att följa teknikens utveckling och anpassa sig 

efter efterfrågan (Singh & Sandborn 2006). Konfektionsföretag styrs dessutom av trender 

vilket gör dem än mer känsliga vid värdering av sitt varulager. Det är inte bara lagernivåerna, 

hur mycket företagen har sålt, som påverkas av trenderna. Det finns även svårigheter att sätta 

ett värde på själva varan beroende på vilka trender som finns vid värderingstillfället. Trender 

gör att varornas livslängd inte är speciellt lång (Murray & Silver 1966).  

 

1.1.4. Lagerredovisning i ett socialt kontext 

Ovanstående diskussion har problematiserat de utmaningar som finns gällande 

lagerredovisning. Den har även belyst möjligheten för företag att tänka över sina 

redovisningsval för att kunna hitta det alternativ som passar dem bäst (Fields, Lys & Vincent 

2001; Hedlund 2007). Diskussionen har även belyst de förenklingar som regelverket har gjort.  
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Vi menar att företagen idag befinner sig i ett socialt kontext där de påverkas av många yttre 

faktorer. Även dessa faktorer kan ses som enskilda kontext som varje företag behöver förhålla 

sig till. Det tydligaste kontextet som identifierats ovan är ett trendkontext. Konfektionsföretag 

verkar i en väldigt trendkänslig bransch där en varas popularitet svänger fort vilket sätter stor 

press på inköpsprocessen i företaget, att denna ska beställa in rätt kvantitet till rätt pris för att 

sedan kunna sälja det. Att värdera dessa varor blir än svårare om varorna sen inte lyckas bli 

sålda och hamnar på lagret. Kommer varan då bli populär igen och säljas nästa säsong eller är 

den föremål för inkurans. Den här typen av lagervärdering borde företagen ha bäst kunskap 

om, dock måste de förhålla sig till revisorn som kan ha ett mer konservativt och försiktigt 

angreppssätt gällande värderingen (Öhman 2004). Företagen behöver här förhålla sig till vad 

vi kallar för revisionskontextet. Vidare finns det en rad olika organisationsformer där 

företagen påverkas av om de är en stor kedja eller en liten enskild butik, detta kan påverka 

lagerredovisningen och företaget måste därför förhålla sig till sitt organisatoriska kontext. 

Likt nämnt ovan finns företag som tar in så mycket som 20 kollektioner per år och vars hela 

affärsidé går ut på att ha de senaste trenderna i butik men aldrig något på lager. Detta gör 

självklart att deras tankar kring lagervärdering borde se annorlunda ut än ett företag som 

köper in två gånger per år, en till varje säsong, vilket kommer diskuteras i logistikkontextet. 

Slutligen behöver lagret även förhållas till ett ekonomiskt kontext, vilket påverkar företagets 

lönsamhet och därmed överlevnad. Den alternativa utgångspunkten för val av 

redovisningsmetod som presenterades ovan, vilken menar att företag kan välja 

redovisningsmetoder för att skapa legitimitet gentemot sina intressenter kan appliceras på 

tankarna om att företag befinner sig i ett socialt kontext med flertalet underkontexter att 

förhålla sin lagerredovisning till. Att välja sina redovisningsmetoder utefter att skapa 

legitimitet gentemot sina intressenter gör att företag i de sociala kontexten kan tendera att 

efterlikna varandra.  

 

Utifrån detta har vi som avsikt att undersöka hur konfektionsföretags lagerredovisning formas 

av det sociala kontextet de befinner sig i. Att lagerredovisning i ett socialt kontext är 

outforskat öppnar här upp för en explorativ undersökning. En explorativ undersökning kan 

med fördel användas vid insamlandet av ny information och inte vid bekräftande av tidigare 

genomförd forskning. Denna typ av undersökning har även som mål att förklara 

händelseförlopp och relationer mellan fenomen samt ta reda på orsakssamband och nå så 

mycket kunskap som möjligt inom ett bestämt område. Tanken är inte att bidra med ett 
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resultat som kan generaliseras utan snarare sammanställa en bild över hur företags 

lagerredovisning formas utifrån sitt sociala kontext. Genom att sammanställa den här bilden 

får vi en bättre förståelse för hur lagerredovisningen i den trendkänsliga konfektionsbranschen 

formas av sitt sociala kontext. Vilket kan ge företag i branschen kunskap att ta hänsyn till vid 

utformning av lagerredovisningen. Utifrån ovanstående problemdiskussion har följande fråga 

formulerats; 

 

Formas konfektionsföretagens lagerredovisning av deras sociala kontext? 
 

1.2. Syfte 

Studien avser att ge en förståelse för hur det sociala kontextet formar redovisningen av 

varulager i konfektionsbranschen. Syftet är att komplettera kunskapen om hur 

konfektionsföretag bemöter utmaningarna och osäkerhetsfaktorerna vid lagerredovisning.  

 

1.3. Disposition 

 

Kapitel 1 – Inledning, Kommer plagget slå igenom eller blir det liggandes på lagret? 

I det inledande kapitlet introduceras läsaren för konfektionsbranschens snabbrörliga trender. 

Vilket fortsätter med en problemdiskussion om hur detta kan påverka företagens 

lagerredovisning. Denna diskussion leder fram till studiens syfte. 

 

Kapitel 2 – Lagerredovisningens regler 

I detta kapitel görs en redogörelse över de regelverk som styr lagerredovisningen. 

Utgångspunkterna är K2- och K3-regelverken, samt de internationella standarderna i IFRS. 

Läsaren får på så vis förståelse för vilket ramverk företagen måste förhålla sig till när de 

värderar sitt lager. 
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Kapitel 3 – Teoretisk utgångspunkt 

Uppsatsens tredje kapitel presenterar studiens teoretiska utgångspunkt i form av valda teorier: 

legitimitetsteorin och nyinstitutionell teori. Utifrån dessa introduceras läsaren för vad som styr 

vilka redovisningsval företagen i konfektionsbranschen gör när de värderar sitt lager. 

 

Kapitel 4 – Sociala kontexter 

I detta kapitel skapas en figur med sociala kontexter som kan komma att påverka 

konfektionsföretags val vid lagerredovisningen. Dessa kontexter är: Organisatoriskt kontext, 

Logistikkontext, Ekonomiskt kontext, Revisionskontext samt Trendkontext. 

 

Kapitel 5 – Empirisk metod 

I metodkapitlet diskuteras uppsatsens upplägg och forskningsansats. Där presenteras en 

kvalitativ intervjuserie som undersökningsmetod. Den består av tolv intervjuer med 

representanter från företag i konfektionsbranschen. Frågorna som utgör studiens 

intervjuguide, vilken legat till grund för de genomförda intervjuerna, beskrivs innan 

databearbetningen av insamlad information presenteras. Kapitlet går även igenom studiens 

etiska överväganden och tillförlitlighet. 

 

Kapitel 6 – Empirisk analys 

I detta kapitel analyseras och diskuteras resultaten från de genomförda intervjuerna. Denna 

diskussion leder fram till ett resonemang om hur företagens lagerredovisning formas av dess 

olika kontexter. 

 

Kapitel 7 – Slutsats 

Slutligen sammanfattas studiens resultat av hur lagerredovisningen i konfektionsbranschen ser 

ut. Studiens praktiska och teoretiska bidrag beskrivs innan förslag på̊ fortsatt forskning för att 

utveckla kunskapen om lagerredovisning i konfektionsbranschen ges. 
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2. Lagerredovisningens regler 

 detta kapitel görs en redogörelse över de regelverk som styr lagerredovisningen. 

Utgångspunkterna är K2- och K3-regelverken, samt de internationella standarderna i 

IFRS. På så vis ges en förståelse för vilket ramverk företagen måste förhålla sig till när de 

värderar sitt lager. 

 

Tillgångar delas vanligtvis in i anläggnings- och omsättningstillgångar. Anläggningstillgångar 

definieras som tillgångar avsedda att stadigvarande brukas i verksamheten. 

Omsättningstillgångar är resterande tillgångar som inte definieras som anläggningstillgångar, 

det vill säga tillgångar som inte är avsedda att innehas för stadigvarande bruk. Varulager är en 

omsättningstillgång som är avsedd att säljas i den löpande verksamheten (SFS 1995:1554). 

 

Reglerna för varulagersredovisningen som beskrivs nedan kommer utgå från K3-regelverket 

om inget annat nämns. K3-regleverket gäller för större företag. Till större företag räknas 

företag vars andelar är upptagna för handel på en reglerad marknad eller företag som 

uppfyller mer än ett av följande villkor; medelantalet anställda har under var och ett av de två 

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50, företagets redovisade balansomslutning har 

under var och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor och 

företagets redovisade nettoomsättning har under var och ett av de två senaste räkenskapsåren 

uppgått till mer än 80 miljoner kronor. Dessa regler skiljer sig inte märkbart från varken 

IFRS, som är de internationella standarderna eller K2-regelverket, som används av små 

företag.  

 

Den grundläggande lagervärderingsregeln för omsättningstillgångar är lägsta värdets princip 

(nedan benämnt; LVP). LVP innebär att dessa tillgångar ska värderas till det lägsta av 

anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Anskaffningsvärdet beräknas 

genom en sammanslagning av alla kostnader som är direkt förknippade med tillgångens 

förvärv eller tillverkning, vilket utöver inköpspris ex. är tull och frakt. Nettoförsäljningsvärdet 

är det uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten efter avdrag av nödvändiga 

försäljningskostnader.  Företag får lägst ta upp varulagret till 97 procent av lagertillgångarnas 

sammanlagda anskaffningsvärde under förutsättning att detta värde inte är högre än det värde 

I 
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som en värdering enligt LVP ger. Denna alternativregel gäller dock bara företag som 

redovisar enligt K2-regelverket. LVP grundas på försiktighetsprincipen som innebär att 

bedömningar som görs under osäkerhet ska göras med rimlig försiktighet. Syftet är att 

undvika överskattade värden på tillgångar och intäkter och underskattade värden på skulder 

och kostnader, i den finansiella rapporten (SFS 1995:1554). I sammanhanget tillämpas 

försiktighetsprincipen i stor utsträckning till skillnad från andra delar i regelverket. Orsaken 

till det är att det finns åtskilliga exempel där företag medvetet övervärderat varulagret för att 

försköna resultaten (Sundgren, Nilsson & Nilsson 2007), vilket vi kommer att återkomma till 

i avsnittet Ekonomiskt kontext.  
 

Om varorna är inkuranta leder det normalt till att nettoförsäljningsvärdet tillämpas. Inkurans 

innebär att varornas värde har minskat. Detta kan ha skett till följd av att de har skadats, blivit 

omoderna eller är övertaliga. Försäljningsvärdet på inkuranta varor ska beräknas till det 

nedsatta försäljningspriset som varorna bedöms kunna säljas för (BFNAR 2012). Bedömning 

av eventuell inkurans är särskilt viktig i modebetonade branscher samt vid handel av varor 

med begränsad hållbarhet. Risken finns att dessa bedömningar tenderar att bli subjektiva och i 

vissa fall används på ett oegentligt sätt för att påverka resultatet. Därför är revisorns uppgift 

viktig då denne ska bedöma om lagervärdet är korrekt redovisat. Ofta används 

schablonmässiga metoder som underlag för inkuransbedömning exempelvis i form av en 

inkuranstrappa. För att en sådan schablonmässig metod ska kunna användas krävs ett 

tillförlitligt underlag för inkuransbedömningen. Det innebär att det ska finnas underlag som 

styrker att inkuranstrappan ger en rimlig värdering i det specifika företaget. Tillämpningen av 

inkuranstrappan ska vara konsekvent och antas ge ungefär samma värde som vid individuell 

bedömning av försäljningsvärdet. En inkuranstrappa som är utformad för en koncern eller 

bransch måste även bedömas utifrån förhållandena i det specifika företaget innan den väljs att 

implementeras. Inkuranstrappan ska också utvärderas med jämna mellanrum för att 

säkerställa av den avspeglar faktisk inkurans. Även andra schablonmässiga metoder kan 

användas om underlaget är tillförlitligt, t.ex. om det är baserat på försäljnings- och 

lagerstatistik eller försäljningsplaner. Om det finns särskilda skäl, får återanskaffningsvärdet, i 

förekommande fall med avdrag för inkurans, användas istället för nettoförsäljningsvärdet 

(BFNAR 2012). 
 

Görs lagervärderingen utifrån anskaffningsvärde uppstår problemet att bestämma vilket 

anskaffningsvärde som gäller om samma vara har köpts in vid flera tidpunkter och med olika 



 

 15 

inköpspris (Gröjer 2002). Detta anskaffningsvärde för varulager av likartade tillgångar kan 

fastställas med flera olika flödesmetoder. I Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) är två 

modeller godkända; först in först ut (nedan benämnt; FIFU) och vägda genomsnittsmetoden. 

Sist in först ut (nedan benämnt; SIFU) är ytterligare en metod, där värderas kostnaden för 

sålda varor och det utgående lagret som om de varor som köptes sist, såldes först. Denna 

metod är dock inte tillåten att användas enligt de svenska regelverken (Smith, Brännström & 

Jansson 2015). 
  

FIFU-metoden innebär att företaget vid försäljningstillfället säljer de äldsta varorna i lager, i 

praktiken kan det dock vara svårt att avgöra vilka dessa varor är. Dock är detta den vanligaste 

metoden som svenska företag använder sig utav. Att använda FIFU ger effekten att det 

utgående lagret kommer att värderas till de mest aktuella priserna, vilket leder till att 

balansräkningen ger en aktuell bild av företagets lagertillgångar. Däremot får det en 

konsekvens på resultaträkningen, som visar en mindre aktuell bild av kostnad sålda varor och 

detta får givetvis inverkan på det totala resultatet. Detta kan summeras till att så länge priserna 

är stigande kommer denna metod att resultera i relativt höga lagervärden i balansräkningen 

och relativt låga värden för kostnad sålda varor, KSV, i resultaträkningen (Smith, Brännström 

& Jansson 2015). 
  

Den vägda genomsnittsmetoden används genom att anskaffningskostnaden beräknas på ett 

genomsnitt för de varor som anskaffats under perioden. Valet mellan metoderna påverkar 

kostnaden för sålda varor och därmed det redovisade resultatet (Sundgren, Nilsson & Nilsson 

2007). Jämförs de olika metoderna framgår det, liksom ovan, att FIFU ger aktuella värden i 

balansräkningen, men inaktuella värden i resultaträkningen. SIFU ger vanligtvis det omvända 

förhållandet och genomsnittsmetoden ger värden i balans- och resultaträkningen som ligger 

däremellan, förutsatt att priserna är stigande (Smith, Brännström & Jansson 2015). 
 

Ett företag kan under vissa förutsättningar även använda andra schablonmetoder för att 

beräkna anskaffningsvärdet. Detta kan göras genom tillämpning av metoder som baseras på 

försäljningspriset om det ger en god approximation av anskaffningsvärdet. I handelsföretag 

kan anskaffningsvärdet fastställas genom försäljningspriset med avdrag för beräknad 

bruttomarginal (SFS 1995:1554). Denna metod kallas även för Retail method.  
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Företag ska från ett räkenskapsår till ett annat tillämpa samma principer för värdering av 

poster och delposter i sin balansräkning. Detta är särskilt viktigt vid lagervärdering eftersom 

relativt lika förutsättningar annars kan ge olika resultat. Därför ska varulagrets 

anskaffningsvärde beräknas på samma sätt varje år om inte företagets verksamhet, 

inköpsrutiner eller annat har förändrats (SFS 1995:1554). 

 
FIGUR	  1.	  REGELVAL	  I	  LAGERREDOVISNINGEN.	  	  
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3. Teoretisk utgångspunkt 

ppsatsens tredje kapitel avser att utreda lagerredovisningen i konfektionsföretag 

utifrån de valda teorierna; legitimitetsteori och nyinstitutionell teori. Legitimitetsteorin 

hjälper oss att förstå hur företagen genom sin lagerredovisning kan uppnå legitimitet. Vidare 

ger nyinstitutionell teori förklaring till varför företag i konfektionsbranschen tenderar att 

efterlikna varandra. Utifrån dessa teorier introduceras begreppet legitim lagerredovisning.  

 

Utgångspunkten i den här studien kommer vara legitimitets- och nyinstitutionell teori, då vi 

kommer lägga fokus på de sociala aspekternas påverkan vid lagerredovisning.  Likt Watts och 

Zimmerman i Positive Accounting: A Ten Year Perspective, hävdar DiMaggio och Powell 

(1983) att organisationer inte alltid agerar ekonomiskt rationellt och efter egenintresse. 

Företags agerande bygger snarare på ambitionen att skapa legitimitet för sin verksamhet och 

erhålla respekt från andra aktörer på det fält eller den marknad de verkar på. Företag och 

organisationer tenderar enligt DiMaggio och Powell (1983) att härma varandras 

organisationsformer med effekten att de skapar organisationsstrukturer och strategier som 

liknar varandra. Enligt Hines (1989) kan detta visas genom att personer som anses ha en 

högre kunskap och position i samhället, även har större socialt inflytande över dess 

utformning. Detta perspektiv hävdar inte att egenintresse och ekonomiskt rationella kalkyler, 

som PAT belyser, är helt frånvarande på marknader och i företagsvärlden. Däremot betonas 

att även sådana förhållningssätt är institutionellt formade, och att marknader också är sociala 

institutioner.   

 

Företag behöver förhålla sig till mycket i sin omgivning. Vad det är kan variera beroende på 

vilken omgivning de har placerat sig i och i vissa fall även skapat. Institutionell teori förklarar 

hur företag agerar beroende på vilken omgivning de befinner sig i. Den omgivningen 

företagen befinner sig i beror bland annat på vilken organisationsform de har. För klädföretag 

kan organisationsformen även ses i deras strategi, exempelvis dyrare märkesbutiker eller 

billigare lågpriskoncept. Är företaget en kedja kan de använda sig av centrallager och en 

modernare teknik än om det är fristående butiker, då det kanske inte har samma ekonomiska 

möjligheter att köpa in modern teknik till sin lagerhantering. Även logistiken har stor 

betydelse för konfektionsbranschen då det är viktigt att få trendkänsliga produkter redo för 

U 
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försäljning när efterfrågan finns hos kunderna, vilket påverkar lagret. Självklart kan även 

företagens finansiella resultat påverka lagerredovisningen. Detta då ett sämre finansiellt 

resultat kan ge företaget incitament att få lagret att verka så stort som möjligt och därmed få 

resultatet att verka bättre. Går företaget däremot bra, kanske till och med oväntat bra vill 

företaget istället få ner lagervärdet, då detta påverkar resultatet och därmed skattekostnaden 

för företaget.  

 

Ett sätt att se det på är att företaget agerar olika gällande lager utifrån olika kontext. Lagret 

kan redovisas på ett visst sätt beroende av de olika kontexterna företaget befinner sig i. Hur 

lagerredovisningen genomförs i dessa kontexter kan förklaras utifrån institutionell teori som 

likt ovan beskrivet fokuserar på hur företag förhåller sig till varandra och sin omgivning. 

Företaget måste med sin lagerredovisning förhålla sig till alla dessa kontexter samtidigt för att 

skapa en legitimitet i det sociala kontextet. Det sociala kontextet innefattar alla 

“underkontext” och om företaget inte lyckas skapa den här legitimiteten tappar de i förtroende 

gentemot sina intressenter.   

 

3.1. Legitimitetsteori 

3.1.1. Det sociala systemet 

Om PAT ger uttryck för en föreställning om ekonomiskt egenintresserade och ekonomiskt 

rationella aktörer kan legitimitetsteorin ses som en reaktion mot den strikt ekonomiskt 

rationella synen på organisering. Legitimitetsteorin handlar om att organisationer strävar efter 

att uppfattas som att de agerar inom specifika normer och gränser som eftersträvas i deras 

sociala omgivning (Deegan & Unerman 2011). Tanken är att få ett moraliskt berättigande från 

omvärlden, som innebär ett mandat att verka (licence to operate) i samhället. Beroende på 

vilken organisationsformen är påverkar det företagets mandat men även förväntningarna de 

har på sig, samt deras möjlighet att agera och förhandla i olika situationer.  Enligt Dowling & 

Pfeffer (1975) är legitimitet en viktig aspekt att beakta då relationer mellan organisationer och 

dess omgivning analyseras. Därför tas legitimitet i beaktande även i vår studie gällande 

lagerredovisningens utformning beroende på det sociala kontextet. Dowling & Pfeffer (1975) 

menar att organisationer upprättar likheter i sina sociala värderingar som direkt eller indirekt 
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avspeglar deras aktiviteter. Organisationer är därmed legitima i den utsträckning som deras 

handlingar och aktiviteter överensstämmer med det överordnade systemets mål. 

Legitimitetsteorin betonar just legitimiteten som en resurs som företag behöver för att kunna 

få tillgång till andra resurser (Pfeffer & Salanick 1978). Enligt detta synsätt är alltså företaget 

strikt beroende av omgivningen och dess resurser för att kunna bedriva sin verksamhet. 

Legitimitet blir således en resurs i sig och ett medel för att erhålla andra resurser.  

 

Legala, ekonomiska eller andra former av sociala påtryckningar kan påverka den 

organisatoriska legitimiteten. Detta resonemang förde även Parsons (1960) som menar att 

eftersom organisationer är verksamma i större sociala system och använder resurser som 

annars skulle användas på andra sätt, måste just den aktuella organisationens användning av 

resurserna vara accepterade som legitima sett från det större sociala systemet.  

 

3.1.2. Legitimitetskapital 

Dessa tankar delas med Bourdieu (1986). Han är inte en utav förespråkarna för 

legitimitetsteorin men i hans studie av modehus fann han det han kom att kalla för 

legitimitetskapital, vilket vi anser ger en intressant vinkel på legitimitetsbegreppet.  Bourdieu 

(1986) menar att den positionen som grundarna till de stora modehusen hade, byggdes på 

legitimitetskapital. Bourdieu visade hur anställda på dessa företag kunde dra nytta av detta 

kapital för att själva grunda ett modehus. Legitimitetskapitalet tror vi påverkar företag i 

konfektionsbranschen även idag vilket sätter dem i olika positioner på marknaden som i olika 

utsträckning har verkan på vilken makt de har att påverka i branschen. Detta agerande öppnar 

upp för en strategisk aspekt inom legitimitetsteorin. Legitimitet kan ses som en strategisk 

resurs som personer eller företag genom att agera och förstå sin omgivning kan få tillgång till 

(Suchman 1995). Tanken är att organisationer gynnas av att ses som legitima och att de därför 

eftersträvar legitimitet av olika slag, ett exempel är de allt mer omfattande årsredovisningar 

som företagen lämnar. H&Ms årsredovisning för 2016 var på hela 106 sidor. En orsak till en 

sådan omfattande årsredovisning skulle enligt legitimitetsteorin vara att företag gynnas av att 

visa sig som legitima och att de når den här legitimiteten genom att visa upp sig som ett 

transparent företag som inte döljer något och gladeligen delger all typ av information. Detta är 

ett exempel på legitimitet av moralisk karaktär, vilket Suchman (1995) tar upp, och följer av 

att organisationens verksamhet ses som överensstämmande med omgivningens normer och 
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värderingar. Legitimitet kan vila på det faktum att omgivningen gynnas av organisationens 

verksamhet eller ser den som förståelig och meningsfull. 

 

Strävan efter legitimitetskapital menar Meyer och Scott (1983) skapar kognitiva aspekter av 

legitimitet, vilket leder till att alla tänker lika, eller snarare att det är svårt att tänka olika. De 

menar att det är tydligare när legitimitet saknas än när det finns. När legitimitet inte finns hos 

organisationer kommer det ifrågasättas. Vidare menar Eriksson-Zetterquist (2009) att till 

skillnad från rykte och status, som också är begrepp som fokuserar på organisationens sociala 

anseende, behöver legitimiteten främst vara tillfredsställd. Detta motsäger dock Bourdieus 

tankar om att företagen kan ha olika stort legitimitetskapital.  

 

3.2. Nyinstitutionell teori 

3.2.1. Samhällets spelregler 

Den nyinstitutionella teorin belyser hur organisationers handlande styrs av det som tas för 

givet, hur organisationer påverkas av sin omgivning och hur de kommer följa såväl formella 

som informella regler, istället för att välja ekonomiskt rationella sätt att handla vilket är 

utgångspunkten i PAT (Eriksson-Zetterquist 2009). Nyinstitutionell teori är en sociologisk 

teori som används för att förklara stabilitet och förändring i ett samhälle (Jansson, Jonnergård 

& Larsson-Olaison 2013). I redovisningssammanhang kan nyinstitutionell teori ge svar på 

frågor om varför redovisning kommer att utformas på ett visst sätt och varför vissa 

redovisningsval görs. Den kan även förklara varför vissa former av redovisning tenderar att 

anammas medan andra inte gör det, och även varför olika aktörer agerar som de gör i 

redovisningssammanhang (Frostenson 2015).   

 

Enligt nyinstitutionell teori är institutioner allt som tas för givet och inte funderas över i 

vardagen, det vill säga vanor, rutiner och strukturer av olika slag. Institutioner har människor 

konstruerat för att förenkla tillvaron (Jansson, et. al. 2013). North (1990) definierar 

institutioner som av människor skapade begränsningar som bestämmer interaktionen mellan 

människor. Mindre formellt kan det uttryckas som samhällets spelregler. Då detta ger 

människan en roll som skapare till institutioner bidrar det till att skapa struktur i den 
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omgivande miljön och förenkla beslutsfattandet vilket kommer spara kostnader genom att 

reducera osäkerhet. Exempelvis finns det regelverk för lagerredovisning. Hade inte dessa 

regler funnits hade ytterligare en rad alternativ varit möjliga. Även om det fortfarande finns 

flera alternativ, exempelvis vid värdering av varulager av likartade tillgångar som tas upp i 

Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) och anger att valet kan göras mellan principerna FIFU 

och vägda genomsnittspriset. Begränsningarna identifieras oftast i de formella regelverken 

dock är det bara en liten del utav vårt dagliga beteende som styrs av dessa regler.  

 

3.2.2. De osynliga reglerna 

Det som verkligen bestämmer hur vi ska uppträda är en väv av osynliga regler. Bourdieu 

(1994), som inte anses vara en utav förespråkarna av institutionell teori, beskriver hur dessa 

osynliga regler uppstår genom begreppet habitus. Habitus visar på hur historien skapar 

individuella och kollektiva vanor i det sociala systemen, som leder till de sociala positionerna. 

Ett exempel på detta inom konfektionsbranschen är att vissa företag kan agera som 

trendsättare och andra som trendföljare. H&M med sin storlek och status har en större 

möjlighet att “sätta” trender medan ett mindre företag med endast någon enstaka butik i en 

stad till större del måste följa trender för att kunna överleva och har inte samma sociala 

möjlighet att påverka. På grund av habitus vet individer och företag hur de ska agera inom sitt 

sociala fält, då det påverkar individers tycke och smak för exempelvis olika typer av mat, 

politik, idrott, konst och musik, vilket skapar skillnader mellan de olika habitusgruppernas 

konsumtionsbeteende. En viktig del av habitus är även avsmak för en annan grupps smak. 

Detta skapar gemensamma sätt att se på omvärlden och sig själv samt ett medel för att 

avgränsa sig från andra grupper. Habitus kan även öka en individs kapital, då dessa 

livsstilsval kan leda till högre språkkapital, utbildningskapital och trendkapital. När individer 

lever under homogena förhållanden skapas normer och homogeniserad objektivitet i gruppen. 

Möts individer från olika grupper kommer deras olika habitus påverka mötet (Moberg 2012).  

 

3.2.3. Isomorfism 

Ett annat grundantagande inom nyinstitutionell teori är att överlevnad och framgång hänger 

på en organisations förmåga att anpassa sig till och bli legitimerad av de omgivande 
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institutionerna. Grupper av organisationer tenderar att påverkas av lagar och normer och 

dessutom reagerar de på osäkerhet genom att organisera sig på liknande sätt som andra gör 

(Meyer & Rowan 1977). Sådan påverkan på organisationer kallas vanligtvis för isomorfism 

och genom detta kan reformer och innovationer sprids även om de inte är de ekonomiskt mest 

rationella eller effektiva. Isomorfism beskrivs som den process som förmår en enhet i en 

population att efterlikna andra enheter som står inför samma omgivande förutsättningar för att 

överleva. Detta kan förklara varför organisationer agerar som de gör utifrån omgivningen. 

DiMaggio och Powell (1983) särskiljer de isomorfa krafterna som tvingande, mimetiska och 

normativa. Tvingande isomorfism innebär att organisationer ändrar sin institutionaliserade 

verksamhet utifrån viktiga intressenters påtryckningar. Mimetisk isomorfism menar istället att 

organisationers förändringar görs för att förbättra sig genom att efterlikna mer framgångsrika 

organisationer. Slutligen innebär den normativa isomorfismen att man förändrar den 

institutionaliserade verksamheten utifrån normer inom branschen. Dessa grundar sig på en 

professionalisering kring hur verksamheten skall bedrivas.  

 

Ytterligare en utgångspunkt inom nyinstitutionell teori är att det inte räcker med enbart 

effektivitet för att ett företag ska överleva. Det måste också ses som legitimt. Om ett företag 

är effektivt men till exempel upplevs som djupt omoraliskt har det svårt att överleva. Detta 

kan leda till att företagen reflekterar mer gällande vad som är god redovisningssed för 

lagerredovisning. Företag kan på så sätt tendera att imitera stora företag då 

redovisningsprofessionella på dessa företag har en annan redovisningskunskap och därmed 

kan tendera att tänka annorlunda än enskilda butiker. Detta borde leda till att företagen i 

strävan efter legitim lagerredovisning redovisar på ett sätt som liknar de stora företagens 

lagerredovisning. På så sätt uppstår isomorfism som leder till att institutionellt formade 

företag liknar varandra.  

 

3.2.4. Decoupling 

Nyinstitutionell teori fyller här funktionen att den ger en förklaring till varför företaget 

redovisar som det gör och menar att legitimitet är företagets motiv. Behovet att framstå som 

legitimt för ett företag kan enligt Meyer och Rowan (1977) också leda till begreppet 

decoupling, särkoppling. Detta kan visa sig då företag har ett sådant starkt behov att påvisa att 

de följer samhällets normer och institutioner, att de utåt sett exempelvis anger att de är en 
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form av “trendsättare”, som skapar trender och påverkar vad som kommer vara modernt under 

kommande säsonger. Allt detta för att skapa en image av nyskapande, trovärdighet och 

legitimitet i konfektionsbranschen. Dock är de på grund av finansiella eller logistiska skäl 

istället en form av “trendföljare” som tittar efter vilka trender “trendsättarna” har bestämt och 

gör sina inköp utifrån detta. Med andra ord kan företagen formellt skapa en image, men i 

praktiken fortsätta som vanligt och kopiera sina konkurrenter. Exempel på detta är klock- och 

smyckeskedjan Ur & Penn som med sitt varumärke William Gregor har sålt klockor väldigt 

lika klockföretaget Daniel Wellingtons. Daniel Wellington har nu stämt Ur & Penn för intrång 

i deras upphovsrätt (Holmberg 2018). Ur & Penn har tidigare förlorat en tvist mot E-

handelsföretaget Tom Hope. Den konflikten gällde att Ur & Penn sålde armband som liknade 

de som Tom Hope säljer (Aronsson 2017).  

 

3.3. Legitim lagerredovisning  

Utifrån ovanstående teorier presenterar vi begreppet legitim lagerredovisning, som studien 

kommer bygga vidare på. Lindblom (1993) och Dowling och Pfeffer (1975) anser att företag 

styr den information de lämnar ut till allmänheten i exempelvis årsredovisningar för att 

upprätta legitimitet. Legitim lagerredovisning handlar på så sätt om att företag strävar efter att 

redovisa sitt lager på ett sätt som är accepterat hos diverse intressenter. Detta kan vara att 

uppfylla förväntningar hos kunder, leverantörer, revisorn eller andra som har intresse för 

företagets redovisning. Vi definierar legitim lagerredovisning som företagens strävan efter en 

redovisning som följer lagar och regler, men som samtidigt inte accepterar alla förenklingar 

utan har stor medvetenhet inför att upprätta en lagerredovisning som ger en rättvisande bild av 

verkligheten. En rättvisande bild handlar i detta sammanhang om att det värde som kläderna i 

lagret bedöms ha på pappret, motsvarar det värde de har i verkligheten. För att uppnå det är 

inkuransbedömningen en avgörande process, där företaget måste ha en trovärdig grund för sitt 

agerande. Vår definition av legitim lagerredovisning är baserad på den kunskap vi har i 

dagsläget och den kan komma att förändras under arbetets gång. Vidare kommer detta 

begrepp diskuteras i respektive kontext för att förstå hur företagen strävan efter legitimitet 

formas av positionen i de olika kontexterna.   
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4. Socialt kontext 

är skapas en figur utifrån ett socialt kontext, vilka kan komma att forma 

konfektionsföretagens val vid lagerredovisningen. Dessa kontext är: Organisatoriskt 

kontext, Logistikkontext, Ekonomiskt kontext, Revisionskontext samt Trendkontext. Samtliga 

kontext får en utförlig presentation kopplad till ovanstående teorier och det exemplifieras 

även hur de kan komma att forma företagens strävan efter en legitim lagerredovisning.  

 

Utifrån nyinstitutionell- och legitimitetsteorin har vi identifierat fem olika sociala kontext som 

kan forma klädföretags lagerredovisning. Tanken är att kontexten ska skapa en helhetsbild 

och förståelse för hur klädföretag resonerar gällande varulagersvärdering. Utgångspunkten är 

att alla företag befinner sig i sitt unika sociala kontext. Detta beror på företagens koncept, 

ägarstruktur, geografiska läge och kundgrupp med mera. För att strukturera det sociala 

kontextet har underkontexterna, trend-, organisation-, logistik-, ekonomi- och 

revisionskontext skapats. Dessa underkontexter, till det sociala kontextet, kommer presenteras 

utförligare nedan, med avsikten att skapa en förståelse för hur företag förhåller sig och 

resonerar gällande varulagersvärdering. Utgångspunkten är att deras resonemang skiljer sig åt, 

beroende på hur de kontexter som företagen förhåller sig till, skiljer sig åt. Dessa kan skilja 

sig efter hur deras organisation ser ut, vilken affärsstrategi de har, hur inkurans beräknas samt 

hur de förhåller sig till trender. Det sociala kontextet presenteras i Figur 2.  

  

H 
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	  	  	  	  	  	  	  	  FIGUR	  2.	  SOCIALT	  KONTEXT	  

	  

4.1. Organisatorisk kontext 

4.1.1. Organisationsformer 

Inom konfektionsbranschen har en strukturomvandling skett, butiker och marknadsplatser har 

blivit allt större. En av de tydligaste effekterna är att ett allt mindre antal av handelsföretagen 

har en allt större andel av försäljningen i detaljhandeln. Ägarkoncentrationen inom 

detaljhandeln har ökat under det senaste decenniet, och detaljhandeln karakteriseras idag av 

ett stort antal mångfilialföretag, i vardagligt tal kallat för kedjor. Strategin bland dessa kedjor 

har varit att i stor utsträckning etablera nya butiker i externa handelsområden och i 

köpcentrum. Stordriftsfördelar, marknadskrafter och internationaliseringen är viktiga orsaker 

till att ägarkoncentrationen inom handeln har ökat (Bergström & Fölster 2009). De stora 

företagen har genom institutionaliseringen kunnat göra omfattande samordningsvinster. 

Exempel är gemensamma centrallager, som kan minska den totala lagerkvantiteten och 

därmed även posten för lager i balansräkningen. Stora företag som bedriver sin verksamhet 

SOCIALT KONTEXT 
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utifrån ett centrallager kan lättare säkerställa att de varor kunder efterfrågar finns till 

försäljning, då ett centrallager är mycket större än lagret som finns i enskilda butiker.  

 

Konfektion säljs idag genom ett flertal olika organisationsformer. En variant på detta är 

mångfilialföretag. Mångfilialföretag är företag som består av många butiker som ibland också 

har integrerat grossistfunktionerna i företaget, exempel på denna typ av företag är H&M. 

Genom att ett företag kontrollerar ett stort antal butiker och även grossistfunktionerna kan 

stordriftsfördelar likt de som nämnts ovan utnyttjas (Bergström & Fölster 2009). Möjligheten 

för en stor aktör att även till exempel ha lokal eller kulturell förankring minskar däremot, 

vilket kan skapa ett större marknadsutrymme för enskilda mindre aktörer (Bergström & 

Fölster 2009). Även om de stora företagen ofta sägs ha ett starkt varumärke kan de mindre 

ägarledda butikerna ha en starkare lokal förankring vilket i sig kan ge dem ett starkt 

varumärke på den ort där de verkar.  

 

Motsatsen till ett mångfilialföretag är en fristående butik. Denna ägs och drivs enskilt av en 

eller flera personer, utan att ha någon kedja eller liknande som står bakom (Lundén & 

Svensson 2006). Utveckling mot ökad ägarkoncentration som nämnts ovan syns inte i samma 

utsträckning bland företag som erbjuder en högre servicegrad. På grund av den 

arbetsintensitet som denna servicegrad kräver måste även bruttomarginalerna vara högre. 

Detta leder till att det finns många fristående butiker med en lägre omsättning trots allt kan 

drivas lönsamt (Bergström & Fölster 2009). 

 

Förutom mångfilialföretag och fristående butiker finns även en rad andra sätt. Ett av dem är 

franchising som enligt Svenska Franchiseföreningen innebär att, “någon som har ett 

framgångsrikt affärskoncept för marknadsföring av varor och tjänster upplåter åt andra att mot 

en avgift få använda det för sin egen verksamhet.” Genom ett kontrakt regleras produkter, 

skyltning, marknadsföring, med mera. Detta gör att för konsumenten framstår alla enheter 

som om de vore ett och samma företag, trots att det egentligen rör sig om flera olika ägare. 

Att de olika enheterna framstår som ett och samma företag är också ett av syftena med 

franchising (Bergström & Fölster 2009). Att en del av friheten som finns för de fristående 

butikerna försvinner gör att det finns risk för en större mängd inkuranta varor i lagret då de 

själva inte alltid styr inköpen, utan är begränsade till ett visst koncept, vilket gör att 

flexibiliteten gentemot den lokala marknaden kan minska. 
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Ett annat exempel på organisationsform där företag försöker dra nytta av stordrifts- och 

samordningsfördelar är E-handel. Genom den här organisationsformen kan företag hoppa 

över delar av distributionsledet. Exempel på företag som framgångsrikt har lyckats med det är 

Zalando och Amazon. Försäljningskanalen internet bidrar till att företagen inte begränsas till 

geografiska hinder, något som bidrar till mycket stora försäljningsvolymer. Med stora 

försäljningsvolymer blir inköpsvolymerna stora, vilket bidrar till att Zalando och Amazon 

vänder sig direkt till producenterna och kan hoppa över grossisterna i distributionsledet 

(Bergström & Fölster 2009). Dessa E-handelsföretag möter precis som kedjor utmaningar 

med att oftast värdera väldigt stora lager. Deras fördel är dock att de inte behöver ha varor ute 

i specifika butiker, som alla kedjor behöver, utan E-handelsföretag har ett stort centrallager 

där de lätt kan skicka ut varor till enskilda butikers lager. De har enbart ett lager, vilket gör 

det enklare att hålla koll på lagernivåer samt omsättningshastighet och försäljning av enskilda 

produkter, vilket underlättar vid värdering. E-handelsföretagen behöver heller inte ta hänsyn 

till stöld, då deras konsumenter inte får tillgång till varan förrän efter köpet.  

 

Mångfilialföretagen kan på grund av sin storlek ha en bättre förhandlingsposition för att 

pressa inköpspriserna och köpa in sina produkter till ett lägre anskaffningspris. Om 

lagervärdet då bestäms utifrån anskaffningsvärde leder det till att samma vara som köps av ett 

mångfilialföretag och en fristående butik får olika lagervärde. Stordriftsfördelarna kan sedan i 

sig innebära att flexibiliteten bland mångfilialföretag minskar. Detta skulle kunna ses i en mer 

standardiserad lagerredovisning, exempelvis genom användning av en inkuranstrappa. 

Storleken behöver dock inte enbart vara en nackdel vid inventering och värdering, det kan 

även förenkla processen. Företag med stora centrallager kan ha personal enbart anställda för 

lagerhanteringen. De kan även ha en mer avancerad ekonomifunktion, vilken kan ha utvecklat 

bättre modeller och arbetssätt för inventering och värdering av lager. Självklart behöver större 

företag även dessa mer utvecklade tillvägagångssätt, då de har större lager och det i sig är en 

osäkerhetsfaktor som måste tas hänsyn till.  

 

Ovanstående jämförelse mellan mångfilialföretag och fristående butiker visar att det 

organisatoriska kontextet företag befinner sig i formar deras lager och ger olika 

förutsättningar för lagerredovisning. Den institutionella teorins antagande om att företag över 

tid tenderar att efterlikna varandra styrks av Bergström och Fölster (2009). De menar att det 

har skett en förändring i branschen och idag tar större kedjor marknadsandelar på bekostnad 

av mindre enskilda butiker. Dock är konfektionsbranschen fortfarande en bransch där flera 



 

 28 

olika organisationsformer finns, likt beskrivet ovan. Branschen är även i ständig förändring 

och nya organisationsformer utvecklas, exempel på det är E-handelns framväxt. Den här 

ständiga förändringen leder till att vad som anses vara en legitim och rättvisande 

lagerredovisning påverkas och förändras på grund av förändringar i det organisatoriska 

kontextet. Utifrån det organisatoriska kontextet som varulagret ska värderas utifrån finns olika 

osäkerhetsfaktorer att ta hänsyn till just för att skapa en legitim lagerredovisning för det 

enskilda företaget.   

 

4.1.2. Omvärldsanalyser och konkurrensstrategier 

Ovanstående beskrivning av organisationsformer gör det enklare att kategorisera företagen 

inom konfektionsbranschen. Dock är alla företag olika och det är av stor vikt för företag, 

inom alla branscher, att göra omvärldsanalyser för att kunna avge rapporter som är legitima 

och stämmer så väl överens med verkligheten som möjligt. Just att alla företag är olika är 

något som säger emot den institutionella teorin och då främst isomorfismen, vars 

utgångspunkt är att organisationer tenderar att efterlikna varandra. Vår tanke är att 

organisationer kan tendera att efterlikna varandra inom sin organisationsform men att de ändå 

behöver differentiera sig för att få genomslag på den konkurrensutsatta marknaden. Denna 

differentiering kan ske genom val av konkurrensstrategi. Intressant blir även sedan att se om 

företagens val av konkurrensstrategi påverkar hur företagen kan tänkas nå en legitim 

lagerredovisning.  

 

Genom Porters (1980) femkraftsmodell kan konfektionsbranschen analyseras. Centralt för 

modellen är intensiteten av rivalitet mellan konkurrenterna. I mitten av modellen anses 

företagen i branschen konkurrera om sina positioner, påverkade av de fyra externa krafterna; 

risken att nya företag etablerar sig på marknaden, uppkomst av substitutprodukter samt 

förhandlingsstyrka gentemot konsumenter och förhandlingsstyrka gentemot leverantörer. När 

dessa externa krafter är starka blir industrins prestation svag, men om krafterna är milda kan 

detta leda till ett bättre presterande för branschen i stort (Jobber 2010). Det modellen bidrar 

till är möjligheten för en företagare att bedöma potentialen att komma in på en ny marknad 

eller för att analysera en befintlig. Vissa branscher har höga hinder för inträde, men som en 

del av den omfattande servicebranschen har konfektionsbranschen ofta låga hinder för 

marknadsinträde, i jämförelse med tunga industrier. Detta då det inte krävs lika stora 
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finansiella investeringar och även om stordriftsfördelarna finns så är inte lika många för en 

klädbutik som för ett datormärke. Inträdeshinder är dock höga på en marknad där det finns ett 

unikt element av design eller tillverkning (Goworek & McGoldrick 2015), så som haute 

couture och lyxiga modehus.  

 

Utöver att analysera sin position i branschen kan företag skaffa sig konkurrensfördelar 

framför konkurrerande företag. Detta kan uppnås genom att anta en av tre strategier; 

differentiering, kostnadsledning eller fokusering (Porter 1980). Företag som syftar till att 

skilja sig från konkurrenterna lägger tonvikten på en eller flera av dessa strategier för att nå 

den önskade kundgruppen. För att uppnå differentiering satsar företag på högkvalitativ eller 

unik design i sina produkter, exempelvis de exklusiva modehusen. Företag som använder sig 

av kostnadsledarskap antar en lågprissättningsstrategi. Malin Sundström, docent på 

Högskolan i Borås, menar att kedjor i konfektionsbranschen genom alla tider har haft 

strategin av att köpa billigt och sälja dyrt. Detta fungerar dock inte längre, utan 

handelsföretagen måste tänka om. Hon menar att företagen kanske ska köpa in dyrt och 

utveckla det till något som blir ännu mer värdefullt, tillsammans med kunderna (Hofbauer 

2018a). Fokusering innebär att koncentrera sig på ett specifikt produkt- eller tjänsteutbud och 

att rikta sig till ett tydligt marknadssegment eller nischproduktområde (Porter 1980). 

Exempelvis underklädeskedjan Victoria's Secret, som har ett smalt produktområde och även 

ett väldigt tydligt varumärke med återkommande koncept. Det finns emellertid en fara i att 

begränsa sig till en så specifik marknad och produkttyp då konkurrenter kan rikta in sig på 

samma typer av produkter samt det kanske än mer svårhanterliga, att konsumenttrender 

förändras (Porter 1980).  

 

Porters teorier om hur företag måste tänka gällande sin position på marknaden gentemot 

konkurrenternas visar mängden aspekter som behövs i beräkningen av ens konkurrenskraft 

och även vad som kan påverkar en legitim lagerredovisning. Utifrån detta kan antaganden 

göras om att de företag som satsar på differentiering genom försäljning av 

premiumvarumärken inte behöver göra lika stora nedskrivningar för att upprätta en legitim 

lagerredovisning. Detta eftersom deras varor inte bär lika stor risk för att bli inkuranta då 

premiumvarumärken bär ett legitimitetskapital, som Bourdieu (1986) belyste ovan. Vidare 

anser vi att den mest riskfyllda av ovan nämnda konkurrensstrategier är fokusering. Att ha en 

nischad strategi likt exemplet med Victoria’s Secret ovan kan bli väldigt framgångsrikt om 

företaget identifierar en efterfrågan hos konsumenterna och erbjuder dem det. Dock är det 
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svårt att uppnå den bredd som exempelvis ett kostnadsledningsföretag, med en 

prispressarstrategi, kan göra. Därmed finns det stora risker att det smala koncept som 

nischföretag har inte går hem hos konkurrenterna eller minskar om konsumtionstrender 

förändras. Detta borde leda till större utmaningar gällande att upprätta en legitim 

lagerredovisning eftersom risken att varorna inte efterfrågas ändå anses större då företagen 

inte riktar sig till en lika bred kundgrupp, vilket gör att varorna då blir inkuranta om de inte 

efterfrågas. Teorierna stärker även den problematik som har lyfts ovan om den osäkerhet som 

kan visa sig när företag använder sig av allt för generaliserande och standardiserade metoder 

för att bedöma och utvärdera sin verksamhet, då inget företag är ett annat likt även om de ofta 

tenderar att försöka efterlikna varandra i konfektionsbranschen.  

 

Som ovan beskrivet menar Porter (1980) att företag måste analysera sin position på 

marknaden och även ha utmärkande konkurrensfördelar och alltså inte följa den institutionella 

teorins tankar om att organisationer efterliknar varandra för att överleva. Istället menar då 

Porter att företag överlever genom att hitta sin unika plats på marknaden. Detta är något som 

Daniel Wellington har lyckats med, genom fokusering. De har med ett smalt produktområde 

och ett tydligt varumärke lyckats rikta sig till ett tydligt marknadssegment. De stora 

internetbaserade kedjorna positionerar sig istället genom kostnadsledning, då deras fokus 

ligger på att erbjuda ett brett utbud till lågt pris. Eftersom olika företag i 

konfektionsbranschen positionerar sig på olika sätt, borde lagerredovisningen därför inte 

kunna göras på samma sätt i KappAhl, ett mångfilialföretag, som i Nelly, ett E-

handelsföretag. För att kunna genomföra sin konkurrensstrategi behöver vissa företag ha ett 

större lager av varor i förhållande till sin omsättning. Samtidigt påverkar positioneringen även 

lageromsättningshastigheten då vissa företag som positionerat sig mer mot vissa 

nischprodukter eller produkter som inte säljs lika ofta inte får samma omsättningshastighet på 

lagret. Detta är två exempel på faktorer som påverkar lagret och därmed börs ta hänsyn till vid 

värderingen av det.  
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4.2 Logistikkontext 

4.2.1. Korta livscykler och snabba transporter 

I takt med att kunders beteende, behov och förväntningar förändras tvingas också 

logistiksystemen i detaljhandeln till förändring. De har gått från uppdelade system för 

materialförsörjning och fysisk distribution till en väl integrerad Supply chain, där hela varans 

process innefattas. De viktigaste nyckelpunkterna för att detaljhandelns logistiksystem ska 

kunna svara på kundernas förändrade beteende är hastighet, tillgänglighet och information. 

Hastighet innebär att företagens ledtider ska vara korta. Klädföretagen måste vara snabba på 

att utveckla, tillverka och leverera sina produkter. Att varorna finns tillgängliga i butikerna är 

nödvändigt för att möta kundernas förväntningar. I butikerna läggs också mycket fokus på att 

flytta runt varorna, eftersom kunderna efterfrågar att produkterna finns tillgängliga precis 

framför ögonen. Information innebär att företagen genom datainsamlingar har lättare att 

kontrollera logistikflödet, ett exempel på viktig data är varunivåer. Denna information hjälper 

företagen att förbättra både ledtider och varornas tillgänglighet. Vilket skapar förutsättningar 

för att bättre svara på kundernas efterfrågan (Fernie & Sparks 2013).  

 

Typiska egenskaper som karaktäriserar konfektionsbranschen är korta livscykler där 

produkten går från idé till färdigt plagg på bara några månader eller till och med veckor. 

Branschen förknippas också med hög volatilitet där efterfrågan snabbt förändras och påverkas 

av bland annat influencers, väder och TV-serier. Detta gör att branschen är svår att förutse, 

vilket också är något som karaktäriserar den. Slutligen karaktäriseras branschen till hög grad 

av impulsinköp hos kunderna. Med andra ord är det otroligt viktigt att produkten är tillgänglig 

i rätt färg, storlek, med mera (Fernie & Sparks 2013). Varornas tillgänglighet är den svåra 

utmaningen i detaljhandeln. Att erbjuda rätt sak på rätt plats vid rätt tid är inte en enkel 

uppgift. Enligt Cristopher och Peck (2003) måste tre olika tidsdimensioner i logistikkedjan 

fungera effektivt för att företaget ska kunna svara på förändringarna på marknaden. Den första 

är time to market, som innebär tiden det tar att lansera en idé på marknaden. Den andra är 

time to serve som behandlar hur fort företaget kan möta en kunds order. Den sista, time to 

react står för hur snabbt företaget kan svara på snabbföränderlig efterfrågan. Att kunna 

erbjuda plagg i sin butik är inget svårt, utmaningen är att kunna erbjuda den modell, färg och 

storlek som kunden som kommer in i butiken efterfrågar.  
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Supply chain är ett nätverk av oberoende företag som är involverade i produktionen och 

marknadsföringen av olika produkter och tjänster. Detta nätverk av värdekedjor används för 

att tillfredsställa kunderna. Vilket skiljer sig från den traditionella värdekedjan som används 

för att öka företagets lönsamhet (McGee & Johnson 1987).  Detta gör att företagens Supply 

chain kan användas som konkurrensstrategi mellan företagen i konfektionsbranschen, vilket 

Zara, i exemplet nedan, lyckats bra med. Klädindustrin är ett institutionellt system där 

företags marknadsorienterade aktiviteter ofta visar på en tydlig homogenisering (Azuma & 

Fernie 2003). Att företag organiserar sig på liknande sätt beror inte enbart på att de strävar 

efter de mest effektiva systemen utan också för att de söker legitimitet hos sina kunder. Detta 

gör att företag inte enbart kan välja de logistiksystem som är smidigast och mest lönsamma, 

utan även måste ta hänsyn till kundernas värderingar. Det handlar ofta om att kunna garantera 

att plagget tillverkats under goda arbetsförhållanden och på ett miljövänligt sätt. Detta är en 

form av tvingande isomorfism där företagen på grund av påtryckningar från deras kunder allt 

mer skapar liknande logistiksystem för att svara på deras förväntningar och upprätta den 

legitimitet som de på så sätt får av kunderna.  

 

4.2.2. Zaras logistikprocess 

Det finns delar i varukedjan som är dyra, en sådan är att hålla varor i lager. Risken är stor för 

att varor som finns i lager och som har ett värde inte kommer efterfrågas och därmed blir 

inkuranta (Fernie & Sparks 2013). För att förstå hur ett företags logistikkontext kan forma 

lagerredovisningen kommer butikskoncernen Zara exemplifieras. Anledningen till att Zara är 

ett bra exempel är för att deras strategi skiljer sig mycket från deras konkurrenters. Zara är ett 

framgångsrikt företag som växer fort i en bransch där konkurrensen är mycket hård. Deras 

grundtanke är att arbeta utan lager och snabbt svara på marknadens efterfrågan, vilket tycks 

vara ett bra framgångsrecept. Detta gör att de lyckas vara mer effektiva än deras hyllade 

konkurrenter. Zara’s process från idé till färdig vara i butik börjar med att multifunktionella 

team arbetar tillsammans med designavdelningen på huvudkontoret i La Coruña, Spanien. 

Teamet analyserar olika trender och får inspiration genom att besöka olika modemässor, 

konkurrenters butiker, universitetscampus, krogar, caféer och andra mötesplatser och event 

där deras målgrupp rör sig. Teamets förståelse för riktade modetrender påverkas också av 

regelbunden EPOS data, vilket är information från företagets butiker och hemsidor världen 
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över. När en föreslagen design är godkänd börjar en commercial specialist förhandlas det med 

leverantörerna för att komma överens om inköpspris, analysera kostnader och marginaler för 

varorna. Vid denna tidpunkt fattas även beslut om tillverkningskvantitet och lanseringsdatum. 

Zara’s inköpsavdelningar i Storbritannien, Nederländerna och Kina använder en bred 

leverantörsbas, vilket ger största möjliga urval av tekniker och tyger samtidigt som risken för 

beroendet av någon enskild resurs eller leverantör minskar. Ungefär 40 procent av varorna 

tillverkas och importeras som färdiga varor från lågkostnadsfabriker i Asien. Resterande varor 

tillverkas vid snabb respons i Zara’s egna högteknologiska fabriker med nätverk till mindre 

leverantörer. Endast sådana processer som genom skalfördelar är kostnadseffektivast, utförs 

internt. Dessa är exempelvis färgning, skärning, märkning och paketering. Alla andra 

tillverkningsaktiviteter, inklusive de arbetskrävande slutstadierna, kompletteras med nätverk 

av mer än 300 mindre underleverantörer, som alla är specialiserade på en viss typ av plagg 

eller en viss del i produktionsprocessen. Systemet är tillräckligt flexibelt för att klara plötsliga 

förändringar i efterfrågan, men produktionen hålls alltid på en nivå som ligger under den 

förväntade försäljningen, för att uppnå en hög omsättningshastighet i lagret och undvika 

inkuranta varor. De färdiga varorna prismärks och paketeras på företagets distributionscenter i 

La Coruña. Därifrån transporteras de med tredjepartsleverantörer till sin näst sista destination. 

Vidare transporteras varorna till sin slutliga destination, butikerna, vilket sker flera gånger 

varje vecka (Burt, Dawson & Larke 2006; Christopher 1998; Retail Week 2003).  

 

Hela denna produktionscykel tar endast två veckor, vilket skiljer sig från industrin i stort vars 

ledtider ofta är flera månader. Varje år tillverkar Zara cirka 10 000 olika plagg. Nya plagg 

testas i utvalda butiker innan den slutliga produktionen startar, detta har lett till att reducera 

misslyckandegraden till 1 procent vilket kan jämföras med genomsnittet i branschen som 

ligger på cirka 10 procent (Fernie & Sparks 2013). Enligt nyinstitutionell teori borde allt fler 

företag gå mot affärssystem som efterliknar Zara’s därför att det är ett effektivt system för att 

företaget ska kunna hänga med i de snabbföränderliga trenderna. Gina Tricot har redan gjort 

det. Även de har lagt fokus på korta ledtider och deras kollektioner kan finnas på 

butikshyllorna så snabbt som två veckor efter att designern skapat dem. För att lyckas med det 

är en fungerande logistik viktigt och liksom Zara producerar de kläderna såväl i Europa som i 

Asien (Gina Tricot 2018). Att ett företag som Gina Tricot efterliknar Zara’s framgångssaga är 

vad DiMaggio och Powell (1983) kallar mimetisk isomorfism. Det innebär att företag 

efterliknar mer framgångsrika företags arbetssätt, vilket sker i detta fall. 
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4.2.3. Logistikens påverkan på lagerredovisningen 

Företagens olika logistiksystem kan forma lagerredovisningen på många olika plan. För H&M 

och andra företag med långa ledtider finns en större risk för att det under tillverknings- och 

leveranstiden sker förändringar. Det kan gälla förändringar i trenderna men också andra 

förändringar i omgivningen, exempel en ekonomisk kris, som gör att företaget kan få svårt att 

sälja de varor som de har beställt. För att skapa legitimitet borde företagen därför genomföra 

en mer försiktig lagerredovisning, genom att göra högre inkuransavdrag för att kompensera 

för de osäkerhetsfaktorer som finns. Företag med längre ledtider har vanligtvis också större 

lager, för att de ska kunna ha rätt varor tillgängliga eftersom de inte kan göra snabba 

beställningar. De har vanligtvis också långa transporter som leder till högre lagernivåer. Även 

detta innebär att företaget kan legitimera sig genom att göra större inkuransavdrag i sin 

lagerredovisning, eftersom stora kvantiteter kan innebära en större risk för att varorna blir 

liggandes på lager. Dessa stora lager innebär att det är stora belopp det handlar om, en 

felvärdering får på sätt stora konsekvenser för företaget och dess intressenter, vilket är viktigt 

att undvika.  

 

På motsatt sätt anser vi att Zara och andra företag som jobbar utifrån samma logistikupplägg 

inte behöver göra lika stora inkuransavdrag som H&M och företag med liknande 

logistikupplägg. De behöver inte på samma sätt legitimera sig genom att utföra en försiktig 

lagerredovisning. Orsaken är att lagerredovisningen kan ses som legitim utan de mer 

försiktiga metoderna eftersom företagets lager inte står inför samma risk och 

osäkerhetsfaktorer. Detta då de gör beställningar bara veckor innan kläderna finns i butik, 

vilket innebär att risken för stora att förändringar kommer ske minskar avsevärt. Zara´s 

ledtider påverkar också värderingen genom att företaget inte behöver hålla stora lager utan 

kan agera snabbt när de känner av efterfrågan från deras kunder. Detta leder också till att 

varor kan beställas när de faktiskt är trendiga, istället för att företagen ska beställa flera 

månader i förväg och hoppas på att de blir trendiga. Företag med kortare ledtider har därför 

lättare att upprätta en legitim lagerredovisning, eftersom kläderna till största del är kuranta 

vilket underlättar i företagets bedömningar av dess värde så att bedömningen motsvarar det 

faktiska värdet. Zaras logistikstrategi leder också till att deras lager är förhållandevis litet, 

vilket gör att en felvärdering inte får lika stora konsekvenser som felbedömningar av företag 

med större lager, likt H&M ovan. 
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Även hur väl företaget utför trendanalyser och likt Zara testar plaggets efterfrågan i utvalda 

butiker innan det tillverkas, borde minska risken för att varorna inte efterfrågas och därmed 

blir inkuranta. Företag som inte gör noggranna trendanalyser kan därför söka legitimitet 

genom att upprätta en mer försiktig lagerredovisning med högre inkuransavdrag, likt den som 

företag med långa ledtider kan eftersträva.  

 

Vi anser att lagerredovisningen utifrån ovanstående diskussion borde formas av företagets 

Supply chain, genom storleken på varulagret, hur genomtänkt deras inköpsprocess är samt 

vilka ledtider de måste ta hänsyn till. Eftersom dessa faktorer påverkar deras osäkerhet inför 

trendförändringar och andra omständigheter, vilket inverkar på kundernas efterfrågan. Därför 

anser vi att företagens olika sätt att arbeta med Supply chain, ger dem olika förutsättningar i 

företagets strävan efter en lagerredovisning som ger legitimitet. 

 

4.3. Ekonomiskt kontext 

Lönsamhet är nyckeln till ett företags överlevnad och det finns olika egenskaper som påverkar 

ett handelsföretags lönsamhet. Exempel på dessa egenskaper är storskalighet, geografisk läge 

och utbud. I många branscher är större butiker lönsammare än mindre. Orsaken är de 

stordriftsfördelar som de större butikerna kan dra nytta av. Enligt SCB är den genomsnittliga 

nettomarginalen för en butik med minst 20 anställda och en omsättning på 87 000 tkr, 2,8 

procent. Vilket skiljer från en nettomarginal på 1,1 procent för butiker med 1-4 anställda med 

en omsättning på 10 000 tkr. Även butikens utseende och hur väl den uppfyller kundens 

förväntningar påverkar lönsamheten. En vanlig erfarenhet är att kundtillströmningarna ökar 

kraftigt direkt efter en ombyggnad och sedan gradvis avtar fram till nästa ombyggnad. Många 

butiker hänger också om kläderna varje dag för att ge kunderna en ny känsla (Bergström & 

Fölster 2009). 

 

De senaste åren har visat på hur klädeskedjorna kämpar med lönsamheten. Förra året gick 

både Boomerang och Dea Axelsson i konkurs. Indiska har rekonstruerats två gånger och 

Wescs rekonstruktion pågår fortfarande. I början av 2018 lämnade Marc O´Polo den svenska 

marknaden när den sista butiken försattes i konkurs. Samtidigt vinstvarnar både KappAhl och 

Stockmann (Lindex moderbolag).  Ett stort problem för handeln och som i allra högsta grad 
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påverkar lönsamheten negativt är att marginalerna krymper samtidigt som lokalhyrorna blir 

allt högre. Åhléns, Lindex och Indiska har tvingats stänga sina butiker på många orter. Enligt 

Handelns utredningsinstituts (HUI) prognos är detta bara början. Fram till 2023 beräknar de 

att 10 000 butiker i detaljhandeln kommer stängas. Samtidigt som företag försvinner syns 

också nya företag i handeln växa fram. Förutom Boozt, Zalando, Nelly och deras gelikar som 

säljer andras varumärken på nätet, har även nya nischaktörer dykt upp. De säljer sina egna 

varumärken online direkt till kunden, vilket Daniel Wellington som säljer klockor är ett 

exempel på. Detta visar att branschen inte är död, men att det sker stora förändringar i den, 

vilket skapar stora lönsamhetsproblem för vissa aktörer (Hofbauer 2018b).  

 

Något som företagen ogärna pratar om, men som inte sällan sker är att lönsamheten 

upprätthålls genom resultatmanipulering. I en studie utförd 1999 av The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), konstaterades att 

manipulerade tillgångsvärderingar stod för drygt 60 procent av bedrägerifallen i de publika 

företagens årsredovisningar i USA (Beasley, Carcello, Hermanson & Neal 2010). 

Tillämpning av redovisningsstandarder kräver professionella och subjektiva bedömningar, 

detta kan ledningen använda för att skapa en bild av företagets ekonomi som inte speglar 

verkligheten (Vladu 2013). Just lagerredovisning har förekommit i många 

redovisningsskandaler som exempelvis har rört inventeringen av varulager där själva utgiften 

för inköpet inte bokförts, underlåtenhet att beakta inkurans, fiktiva transaktioner och erhållna 

returer utan att kreditnota sänts (Elliott & Elliott 2006). Företag upprätthåller på så sätt 

lönsamhet genom att med hjälp av lagerredovisningen manipulera resultatet. Orsaken till att 

företag säger att de redovisar på ett visst sätt är deras strävan efter legitimitet. Enligt Meyer 

och Rowan (1977) kan företagets behov av att framstå som legitimt på så sätt leda till 

decoupling, särkoppling. Detta sker genom att företag har ett sådant starkt behov att påvisa att 

de följer samhällets normer och institutioner, att de utåt sett anger att de gör det, men i 

verkligheten agerar de ett på annat sätt.  

 

Incitamenten bakom resultatmanipulering handlar om ekonomisk press från olika aktörer. 

Några av de vanliga orsakerna är att uppfylla långivares avtal (Lev 2003), att överträffa 

aktiemarknadens förväntningar (Bartov, Givoly & Hayn 2002), skatteplanering (Keating & 

Zimmerman 2000) och företagsledningar som bedriver resultatmanipulering med syfte att 

maximera sin bonus (Healy 1985). Företag påverkar sina resultat för att upprätthålla 

lönsamheten gentemot intressenterna och de agerar också genom att ta hänsyn till de 
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skattemässiga effekterna. Det sker i många företag, men utåt sett agerar de som att de inte tar 

hänsyn till detta för att upprätthålla företagets legitimitet och på så sätt uppstår decoupling 

mellan deras ord och handling. Detta gör revisorns kontroller viktiga, framförallt i företag 

med stor lagerpost (Wells 2001). Lagret är dock svårkontrollerat, vilket är en utav 

utmaningarna med lagerredovisning då det kan ge upphov till frestelse för företaget att göra 

resultatjusteringar (Westermark 1996). 

 

Många företag i konfektionsbranschen har de senaste åren kämpat med sin lönsamhet. Detta 

kan leda till att företagen frestas av att manipulera resultatet genom att exempelvis undvika att 

erkänna inkurans i varulagret. Syftet är att de strävar efter legitimitet, vilket i detta fall anses 

vara ett lönsamt företag. Vi tror också att även om företagen på ett ärligt vis eftersträvar att 

göra en lagerredovisning som på ett rättvisande sätt speglar verkligheten, är det svårare att 

genomföra i ett olönsamt företag. Orsaken är att de med största sannolikhet har större andel 

gamla varor som är svåra att uppskatta försäljningsvärdet på. Är företaget istället lönsamt är 

vår uppfattning att deras varor rör sig med högre omsättningshastighet och att de därför har ett 

kurantare lager som är lättare att göra en värdering, som anses vara legitim, av.  Detta gör att 

vi anser att lönsamhet, som en del av det ekonomiska kontextet, är en omständighet som kan 

påverka legitimiteten av företagets lagerredovisning.  

 

4.4. Revisionskontext 

Revisionen har en betydelsefull funktion på kapitalmarknaden som garant för kvaliteten i 

företagens finansiella information. Revisorn ska se till så att lagerredovisningen sker enligt 

gällande lagar och regler. Dessa kan ses som formella institutioner (Falkman 2000). 

Revisorernas uppgift är att skapa förtroende för den finansiella informationen (Catasús, 

Hellman & Humphrey 2013). Ansvaret för räkenskaperna, förvaltningen och för att upprätta 

en årsredovisning i enlighet med lagen ligger på styrelse och VD. Revisorns ansvar är att 

granska företagets årsredovisning och bokföring samt företagsledningens förvaltning. 

Revisorn har även en skyldighet att rapportera om de misstänker viss brottslighet såsom 

förskingring, bokföringsbrott, mutbrott eller skattebrott (Revisors Nämnden u.å).  
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Enligt Pentland (1993) kan revision tolkas som en ritual vilken omvandlar finansiella 

uttalanden från företagsledningen från ett opålitligt stadie till en form som allmänheten kan 

vara bekväm med. Tolkningen av revision som en ritual drar uppmärksamheten till den 

sociala kontexten av arbetet, processen för arbetet, betydelsen som deltagare och andra ger 

arbetet och den emotionella meningen. De här tolkningarna har en viktig innebörd för att 

förstå revisorernas omdöme och formandet av revisorns åsikter. 

 

I Öhmans (2004) studie pekar resultatet på att revisorerna har en konservativ uppfattning om 

granskningen och bedömningen av redovisningsinformation. Vilket i så fall innebär att denne 

inte vill ta hänsyn till nytänkande som värdering utifrån trender med mera. Revisorerna har 

behov av att följa riktlinjer för att känna sig trygga i sitt arbete och kunna legitimera sina 

handlingar. Överlag är de mer fokuserade på sig själva än på de redovisningsberättigade 

intressenter som de har till uppgift att företräda och skydda. Den konservativa hållningen gör 

att revisorerna inte reflekterar över ifall de kan göra arbetet på ett annat sätt då de inte är 

särskilt förändringsbenägna. Detta beteende tenderar att leda till att revisorerna använder 

fyrkantiga mallar för att göra lagervärdering på denna branschs svårbedömda varor. Troligtvis 

har detta även en påverkan på företagets egen bedömning av varulagret, trots att de sannolikt 

har bäst kunskap om kommande och passerade trender. Detta är en form av normativ 

isomorfism som innebär att organisationer likformas efter de standardiserade förhållningssätt 

som revisorernas professionella kunskap orsakar. Därför påverkas företagen av revisorns 

förväntningar, då det blir det legitima sättet att utföra lagervärderingen på. Företagen tenderar 

själva att använda konservativa riktlinjer och metoder för att få revisorns godkännande på sin 

lagervärdering. Detta leder till att företagens sätt att värdera lagret kommer likna varandra.  

 

En viktig aspekt av revisionen är att den skiljer sig åt mellan olika branscher och 

företagsspecifik kunskap är därmed en avgörande faktor för att kunna genomföra en god 

revision. Denna företagsspecifika kunskap är något som byggs upp under tid vilket gör att 

byråerna behöver planera och sedan spendera mer tid hos nya klienter för att få denna 

kunskap (Jackson, Moldrich och Roebuck 2008). I trendkänsliga konfektionsföretag är denna 

aspekt viktig. Att revisorer har stora erfarenheter av branschen och en lång relation till 

företaget skapar bättre förutsättningar för att förstå trenders påverkan och därmed kunna göra 

en god bedömning av varulagret. Samtidigt kan frågan ställas om revisorn verkligen ska ha 

sista ordet i varulagersbedömningen i dessa företag, då de med största sannolikhet inte har 

samma kunskap av trendfaktorn som personer inom företaget har. Francis (2011) har i sin 
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forskning belyst att revisorns objektivitet kan försämras av ett långsiktigt förhållande till en 

kund då det är svårt för revisorerna att vara skeptiska och objektiva mot sina långvariga 

kunder. Detta är en vanlig orsak till bristande revisionskvalité som även väckt stora debatter 

om revisorns oberoende vilket resulterat i ett krav på revisorsrotation. Här uppstår ett 

motstridigt problem mellan att revisorer har branschkännedom, vilket är grunden för att kunna 

göra kvalificerade bedömningar och revisorsrotationen vars syfte är att revisionen ska vara 

oberoende (Sundgren, Nilsson & Nilsson 2007). Vi kommer inte gå in djupare på denna 

diskussion, men anser att det förefaller vara väsentligt för lagervärderingen och kan inte låta 

bli att nämnas.  

 

4.5. Trendkontext 

4.5.1. Konsumtionssamhällets framväxt 

Karl Marx var först och främst kapitalismens sociolog och ekonom. Han inleder sitt 

huvudverk Kapitalet, Första Boken med en analys av varan. Han skiljer på en varas 

bruksvärde och dess bytesvärde. Bruksvärdet avser hur användbar en vara är för en människa, 

dess funktion. Bytesvärdet är det kvantitativa mått eller den proportion av en vara, som kan 

bytas mot en annan vara. När två varor med identiska bytesvärden byts mot varandra är deras 

respektive bruksvärde helt ointressanta. Bytesvärdet är resultatet av mänskligt arbete, det vill 

säga hennes arbetsprodukt. Marx menar att även arbetet eller arbetskraften är en vara som kan 

köpas och säljas (Marx 2013). En varas arbete bestäms enligt Marx av den mängd nödvändigt 

arbete som är nedlagt i varan, det vill säga att det i genomsnitt finns en viss arbetstid som 

antas åtgå för att framställa en vara med ett visst bytesvärde. När två olika varor ska bytas mot 

varandra på marknaden är det endast den nedlagda arbetstiden i respektive vara som 

bestämmer bytesrelationen, alltså det antal dagar, timmar, minuter och så vidare som krävs för 

att framställa den. Bytesvärdet bestäms alltså av hur stor kvantitet av en vara som kan bytas 

mot en kvantitet av en annan vara (Marx 2013). Det som utmärker det borgerliga eller 

kapitalistiska samhället är att det inte längre är människors behov som styr vad som 

produceras. Det är alltså inte intressant vilket bruksvärde en vara har, utan endast hur många 

andra varor som det går att byta till sig med hjälp av varan.   
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Vidare har Simmel (1990) utvecklat en värdeteori. Han menar, till skillnad från Marx, att 

värde uppstår i samspelet eller interaktionen mellan människor. Eftersom människor 

samspelar tenderar det att uppstå gemensamma eller delade värden. Vissa kommer anse att två 

varor är värda lika mycket medan någon annan inte har samma åsikt. För att underlätta har det 

skapats, vad Simmel betecknar för “objektiva” värden. Med objektiva värden menar Simmel 

en vara som har samma värde för alla. Det mest utmärkande föremålet som ges ett sådant 

objektivt värde är pengar. Särskilt i det moderna samhället har pengar blivit själva symbolen 

för något som värderas endast utifrån sin objektiva funktion. Simmel beskriver bland annat 

pengars betydelse för att rationalisera handeln, så att man inte behöver kunna erbjuda en 

efterfrågad vara för att erhålla den vara man själv önskar. I stället erbjuds pengar i utbyte mot 

den vara som önskas.  

 

Max Weber (1999) framhöll under tidigt 1900-tal pengar som en central del i 

rationaliseringen av det ekonomiska systemet såväl som det sociala livet. Genom att tillskriva 

produkter och tjänster kvantitativa värden underlättas ekonomiskt beslutsfattande då 

beslutsprocessen görs till en räkneövning (Carruthers & Ariovich 2010). Uppkomsten av 

penningekonomi är kanske det främsta uttrycket för den “objektiva kultur” som enligt Simmel 

(1990) utmärker det moderna (kapitalistiska) samhället. Det är interaktionen mellan 

människor som karaktäriseras av penningrelationen rent formellt. Det är dock inte endast vid 

utbyte av varor eller tjänster som de mänskliga relationerna blir formella eller “objektiva”. 

Penningrelationen genomsyrar enligt Simmel hela det moderna samhället. Detta leder till att 

man betraktar sina medmänniskor som ting eller siffror det vill säga uteslutande som “objekt”, 

där relationerna människorna emellan karakteriseras av reservation och avstånd. Enligt 

Simmel upplever människorna alltså att den “moderna kulturen” blivit något yttre och 

främmande. Simmel (1995) framhåller det moderna samhällets “intellektualistiska karaktär”. 

Penningekonomin har skapat ett avstånd mellan människor, vilket medfört en rad negativa 

konsekvenser för individen, som alienation eller främlingskap gentemot medmänniskorna. 

Detta avstånd ger dock enligt Simmel även utrymme för en större rörlighet. Individen är inte 

längre lika bunden vid en grupp eller ett kollektiv. Simmel menar att graden av individuell 

frihet ökat i det moderna samhället, inte minst genom uppkomsten av just penningekonomin.  
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4.5.2. En varas värde  

Vidare funderade Bourdieu i sitt verk Modeskaparen och hans märke från 1975, över hur en 

produkts status påverkar föremålets värde. Han menar att de ekonomiska teorierna om 

produktionen av föremål bara tar hänsyn till framställningskostnaderna för föremålen i fråga, 

det Karl Marx kallar för bytesvärde, är felaktiga (Bourdieu 1986). En anledning till att 

Bourdieu uppmärksammade detta och inte Marx kan bero på de olika tidsperioderna som de 

verkade i. Karl Marx levde och verkade under 1800-talet då vardagskonsumtion och social 

påverkan genom trender inte var lika omfattande som under 1900-talet. Bourdieu belyste 

produkters status genom att förklara hur värdet skiljer sig mellan parfymer. Det som gäller för 

en parfym från Chanel gäller inte för en Eau de Cologne, ett budgetalternativ där doften är 

väldigt utspädd. Inte ens om Chanels parfym skulle innehålla en Eau de Cologne som försetts 

med Chanels märke. När Chanels märke sätts på flaskan förvandlas den till en lyxvara och 

dess ekonomiska och symboliska värde förändras (Bourdieu 1986). Vad som påverkar en 

varas värde, beror utöver varumärkets symboliska status även på generella trender. Om en 

vara ökar i status och popularitet och därmed blir mer eftertraktad får den även ett högre 

ekonomiskt värde. Det finns ett flertal exempel på det i dagens trendkänsliga 

konsumtionssamhälle. För ett antal år sedan skapade modehuset Acne en mössa. Den stickade 

mössan hade ett smiley-märke framtill och blev fort väldigt populär. Nästkommande säsong 

kunde Acne sälja mössan för ett mycket högre pris än året innan på grund av mössans 

popularitet och trendighet. Mössan hade fått ett högre värde. Sommaren 2011 blev 

gummistövlar från det skottska märket Hunter omåttligt populära och från ingenstans syntes 

de överallt. Likaså här har varan, Hunter-stövlarnas, värde gått upp. Andra trender som har 

haft samma genomslagskraft är UGGsen och Canada Goose-jackan. Även Gul & Blå-jeansen 

och Stenmarkmössan hade under 70-talet denna genomslagskraft. (Möller 2011).  

 

Trots det objektiva värdet som presenterades ovan genom penningekonomins framväxt består 

ändå de subjektiva värdena. Enligt Simmel (1990) är det ytterst vilket värde en vara har för 

den enskilda individen eller “subjektet” som är avgörande. De objektiva värden som skapats, 

pengar, är gjorda för att förenkla interaktionen mellan människor och deras olika subjektiva 

värden. I verkligheten kan det subjektiva värdet konkretiseras genom att jämföra hur 

exempelvis smak gör att värdet på samma vara blir olika för olika individer. Trots att många 

trender slår igenom med stor kraft, likt trenden med gummistövlarna och de andra som 

nämndes ovan, är det individens smak som trots allt avgör om denna kommer att följa trenden 
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eller inte. För en person som inte fattar tycke för stövlarna får de ett mindre subjektivt värde, 

än för en person som faller för trenden. Bourdieu (1984) har utvecklat en klassorienterad teori 

om att allt människor konsumerar är relaterat till den smak eller avsmak de känner inför 

objekt av olika slag. Oavsett om det är mat och dryck, musik, kläder, nöjen, fordon eller 

boendeform, baseras denna smak enligt honom inte på ett inneboende värde i tingen själva. 

Den avspeglar snarare konsumenternas sociala status och klasstillhörighet. Till skillnad från 

den klassorienterade teori hävdar dock vissa teoretiker att konsumtionsjakten i vår tid har 

individualiserats så till den grad att den inte längre kan relateras till fasta klassmönster 

(Bauman 2008; Lyon 1998).  

 
Att det finns många olika tänkare gällande vad som påverkar en varas värde för individer 

belyser den komplexitet som finns. Många gånger förknippas en varas värde med dess pris, 

men ovanstående redogörelse visar på att verkligheten inte är så enkel vilket gör att en varas 

värde många gånger är allt annat än självklart. Utifrån detta kommer nedan en redogörelse om 

hur konsumtionsmönster, trender och begär påverkar synen på varors värde.  

 

4.5.3. Konsumistisk livsstil 

Konsumtion kan definieras som “att förbruka” eller “förtära”. Med en sådan beskrivning har 

människor konsumerat i alla tider och kulturer, även om omfattningen och inriktningen har 

varierat. Mer vardagsspråkligt avses med konsumtion oftast inköp av varor via marknader och 

i vår tid är detta det huvudsakliga sättet att tillfredsställa behov. Utbudet av industriellt 

massproducerade varor är oändligt och omfattar allt från mat och boende till dagliga 

förbrukningsartiklar, kläder, inredning, möbler och tekniska produkter - och vi konsumerar 

mycket mer än tidigare (Lury 2011; Söderberg 2002). Att vi lever i ett konsumtionssamhälle 

innebär inte endast att vi konsumerar mer än förr och att införskaffandet av varor sker på 

alltmer globaliserade marknader. Begreppet betyder också att vi utvecklat ett samhälle med 

både materiella förutsättningar och kulturella värden “som gynnar, uppmuntrar eller förstärker 

valet av en konsumistisk livsstil” (Bauman 2008). Med konsumism menas i detta 

sammanhang att själva konsumtionstakten blivit en så viktig del av vårt identitetsskapande 

och våra relationer att den börjar framstå som grunden för vår existens och själva syftet med 

tillvaron (Campbell 2004). Vid sidan av förbättrade ekonomiska förutsättningar och det ökade 

utbudet av varor, förklaras ofta den alltmer breddade efterfrågan på konsumtionsvaror med 
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social härmning och tävlan (Campbell 1987). Genom att konsumtionen ökat har det skapat ett 

större krav på lagerhantering vars omsättning sker i en allt större hastighet. Att marknaden 

dessutom växt till att innefatta hela världen påverkar också lagret då långa varutransporter och 

olika valutor skapar utmaningar. Detta visar på att det finns många omständigheter att hänsyn 

till i företagets strävan efter en redovisning av varulagret som ger legitimitet. 

 

Demokratiseringen av livsstilsmönster och tillgången till masskonsumtionsvaror gör att 

klasstillhörigheten spelar allt mindre roll. Idag konsumerar vi snarare för att skapa och 

omskapa vår individuella livsstil, vår unika identitet, och rent av vårt eget värde (Bauman 

2008; Lyon 1998). Enligt detta perspektiv lever vi i ett konsumistiskt samhälle där 

konsumtion har blivit en överordnad ideologi. Vår tids konsumtionskultur drivs inte längre av 

grundläggande behov utan av snabbt föränderliga och omättliga begär. Som om vi själva vore 

produkter på en marknad måste vi skapa oss ett eget “varumärke” som skiljer oss från massan 

och ökar vårt värde för andra (Bauman 2008). Att varorna inte längre köps efter behov, utan 

begär skapar höga krav på företagen att leverera de varor som motsvarar kundernas begär. 

Detta begär påverkas av snabbrörliga trender. Idag får trender dock inte samma 

genomslagskraft, det beror på att trenderna rör sig snabbare och inte får samma tid att mogna. 

Nu existerar också flera trender samtidigt (Berge 2016). Genom felbedömningar hos 

företagen kan detta snabbt skapa växande lager. Hur väl företaget är medvetet om kundernas 

begär är därför en viktig del för att kunna göra en rättvisande lagerredovisning som ger 

företagen den legitimitet de eftersträvar. Vidare borde det kunna anses legitimt att en vara 

med hög status inte tappar värde i samma takt som en dussinvara. Detta borde i så fall 

innebära att företag med starka varumärken inte behöver göra lika stora inkuransavdrag för att 

legitimera sin redovisning. Eftersom varumärket bär upp värdet på varan som efterfrågas hos 

kunderna. Vilket skiljer sig från plagg som inte har ett varumärke med stort 

legitimitetskapital. Dessa borde det istället göras större inkuransavdrag på, för att legitimera 

lagerredovisningen, då efterfrågan inte är lika stark.  

 

4.5.4. Att skapa ett begär 

Vissa företag har den positionen att de inte bara känner till begäret utan även kan skapa det 

hos sina kunder. Dessa företag kan använda trender för att driva på begär eftersom de är 

trendskapare. Det finns en historia om att H&M under sin storhetstid gjorde en stor 
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inköpsmiss. De baserade stora delar av sin kollektion på färgen orange, en färg som ingen 

annan på marknaden fokuserade på och därmed blev den först inte efterfrågad bland 

konsumenter, då den inte sågs som en trend på marknaden. H&M kunde dock genom sin 

storlek och egenskap av trendsättare ta fram kläderna i butiken och ändå lyckas få bra 

försäljning av dem, detta eftersom konsumenter litade på H&M som ett företag som satte 

trender. Den här positionen gör att trendsättare kan ha möjlighet att sälja även gamla 

lagervaror, vilket gör att de inte borde ha lika stor risk för inkurans. Det finns också företag 

som är trendföljare, detta är konfektionsföretagen som har kopierat och skapat snarlika 

modeller av Odd Mollys signaturkofta, ett exempel på.  

 

Ett problem med dagens konsumtionssamhälle är att varans bekräftelse av vårt värde är mer 

kortvarigt än behovet och tillfredsställs mer av själva köpandet än av nyttjandet av varan. När 

varan väl införskaffats minskar dess värde och begäret riktas mot andra objekt som på nytt 

kan säkerställa konsumentens identitet och värde. Objektets värde ligger därför inte längre i 

att dess funktion skiljer sig från ett äldre objekt, utan att modellen är ny och att små skillnader 

har skapats på ytan av produkten för att signalera det (Sennett 2007). Denna 

beteendeförändring belyser vikten av att företagen är snabba med att skapa nya begär hos 

kunderna, vilket högst troligt är en orsak till de snabbrörliga trender som idag syns i 

konfektionsbranschen. När varors värde och därmed efterfrågan förändras så att de säljer mer 

eller mindre av produkten, blir det en automatiskt påverkan på lagernivåerna. Utöver kunders 

begär finns det andra faktorer som påverkar lagernivåerna. I inledningen nämndes den långa 

sommaren 2016, vilken förkortade försäljningsperioden för höstkläderna. H&M menade att 

detta var en av anledningar till att försäljningssiffrorna för hösten blev så låga (Blomgren  

2016). Detta är exempel på att även om kunderna och företagen är i symbios, kunderna 

efterfrågar höstkläder och företag vill sälja dem, finns det yttre faktorer som gör att 

försäljningen inte tar fart. Ytterligare ett exempel på detta är konjunkturen. Även landets 

ekonomi påverkar konsumtionsmönster, då varorna som efterfrågas under låg- respektive 

högkonjunktur skiljer sig åt (Bergström & Fölster 2009).  

 

Precis som Karl Marx redan under 1800-talet uttryckte det, spelar bruksvärdet på en vara inte 

längre en betydande roll. Att svara på frågan om människor som lever i Sverige behöver 

vinterjackor är enkel, svaret kommer att bli ja. Tas det bara hänsyn till hur funktionell och 

användbar en vara är för individer blir lagerredovisningen relativt enkel att genomföra, då det 

bara finns enstaka aspekter att väga in. Ska lagerredovisningen dock ta hänsyn till det som 
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nämnts ovan gällande den ökande konsumeringen och varje individs skapande av sitt “egna 

varumärke”, samt trender och att alla individer har en egen uppsättning preferenser gällande 

tycke och smak blir lagerredovisningen långt mer komplicerad. Eftersom att trenderna är 

snabbrörliga tenderar det att leda till att efterfrågan snabbt förändras och att varornas värde 

fort sjunker. Butiker och kedjor som är trendkänsliga borde därför i större utsträckning göra 

högre inkuransavdrag än butiker och kedjor som inte är trendkänsliga på samma sätt. Därför 

borde legitim lagerredovisning i sammanhanget påverkas av företagens trendkänslighet 

eftersom det är en orsak till att stora delar av varulagret snabbt kan bli inkurant. Om företaget 

istället har ett stort bassortiment av klädesplagg, exempelvis en butik med herrockar, är de 

inte lika trendkänsliga och det borde då anses som mer legitimt att inte göra stora avdrag för 

inkuranta varor eftersom sannolikheten att företaget kan sälja varorna är stor. Företag i 

konfektionsbranschen har därför mycket att ta hänsyn till för att upprätta en lagerredovisning 

som ger legitimitet genom att på bästa sätt avspegla ett rättvisande värde på klädesplaggen.  

 

Efter denna redogörelse av hur företagets sociala kontext, vilket ges uttryck i trendkontext, 

organisatoriskt kontext, logistikkontext, ekonomiskt kontext samt revisionskontext, påverkar 

företagens strävan efter en legitim varulagersredovisning. Företagens lager och vilka 

resonemang som de för i strävan efter en lagerredovisning som ger en rättvisande bild, 

påverkas av hur de förhåller sig till snabbrörliga trenderna, hur deras verksamhet är 

organiserad både till ägarstruktur och till hur deras olika logistikprocesser är uppbyggda. Men 

det påverkas också av deras finansiella resultat och hur de upplever revisorn roll i värderingen 

av varulagret. Senare kommer dessa kontexter att användas som utgångspunkt när vi möter 

företagen som kommer delta i studien, för att förstå vilken kontext deras lagerredovisning 

befinner sig i och hur det påverkar värderingen av varulagret.  
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5. Empirisk metod 

 metodkapitlet diskuteras uppsatsens upplägg och forskningsansats. Där presenteras en 

kvalitativ intervjuserie som undersökningsmetod. Den består av tolv intervjuer med 

representanter från företag i konfektionsbranschen. Frågorna som utgör studiens 

intervjuguide, vilken legat till grund för de genomförda intervjuerna, beskrivs innan 

databearbetningen av insamlad information presenteras. Kapitlet går även igenom studiens 

etiska överväganden och tillförlitlighet. 

 

5.1. Undersökningsmetod  

Vid en deduktiv utgångspunkt utgår forskaren från teoretiska överväganden som rör området 

som undersöks. Utifrån detta härleds hypoteser som sedan empiriskt granskas. Hypoteserna är 

sedan styrande vid datainsamlingsprocessen. En induktiv utgångspunkt innebär istället att 

forskaren drar generaliserbara slutsatser utifrån observationen. Grovt uttryckt handlar 

deduktion om att teori leder till resultat medan induktion istället är motsats och resultat leder 

då istället till teori (Bryman & Bell 2013). Vi kommer i vår studie ha en deduktiv 

utgångspunkt då våra kontexter härleds från teorier. Bryman och Bell (2013) menar dock att 

det i flera avseenden är bättre att deduktiva och induktiva strategier uppfattas som tendenser 

istället för att ge uttryck för en entydig distinktion som alltid gäller. Därför kommer det även 

finnas inslag av induktion i denna studie. Detta kommer exempelvis te sig genom att vi inte 

använder teorin för bygga hypoteser utan istället som ett hjälpmedel för att kunna ringa in 

relevanta saker att leta efter i vår datainsamling. På samma sätt kommer vi på ett induktivt sätt 

även var öppna för att fortsätta att ringa in relevanta saker som vi ser i datainsamlingen men 

som vi inte har sett och belyst i teorin. 

 

Forskningsdesign utgör en ram för insamling och analys av data (Bryman & Bell 2013). Vårt 

val av forskningsdesign är baserat på ställningstagandet att vi vill få förståelse för olika 

beteenden och den mening dessa har i de specifika kontexter som de är en del av. Därför anser 

vi att vår studie genomförs bäst med en tvärsnittsdesign. Det innebär att data samlas in från 

I 
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mer än ett fall, vid en viss tidpunkt. Syftet är att upptäcka olika sambandsmönster genom att 

granska insamlad data (Bryman & Bell 2013).  

 

För att uppnå uppsatsens syfte, att förstå hur sociala faktorer formar lagerredovisningen kan 

en kvalitativ eller kvantitativ metodansats användas. En förenklad skillnad mellan dessa är att 

kvantitativ forskning är mer inriktad på siffror och kvantifiering medan den kvalitativ är mer 

inriktad på ord och tolkning av datainsamlingen (Bryman & Bell 2013). Problemet med en 

kvantitativ metod är att den kan bli alltför standardiserad och att vi inte hade kunnat gå 

tillräckligt djupt på de identifierade faktorerna, samt svårigheter att identifiera ytterligare 

faktorer som kan påverka. Jacobsen (2002) menar att kvalitativa metoder istället skapar 

förutsättningar för att gå på djupet och göra oväntade upptäckter. Den ger även möjlighet till 

att kunna omarbeta en i förväg bestämd struktur, vilket skapar flexibilitet. En nackdel med en 

kvalitativ undersökning är att den kan bli subjektiv och spegla vår förmåga att analysera och 

dra slutsatser från insamlad data, vilket är något som behövs hållas i åtanke. Den kvalitativa 

metoden är även mer resurskrävande och urvalet blir därmed oftast mindre än vid kvantitativ 

metod, vilket kan leda till svårigheter att generalisera resultatet (Jacobsen 2002). Ju fler 

respondenter en undersökning har, desto mer ökar trovärdigheten på den information och det 

resultat som studien genererar. Detta är ytterligare en risk att ha i åtanke.  

 

Mot bakgrund av detta föll valet på en kvalitativ metod. Den främsta anledningen till detta är 

det okända undersökningsmaterialet och möjligheten att under den empiriska insamlingen 

finna ytterligare faktorer som inte tidigare identifierats teoretiskt, samt att se olika nyanser i 

det. Vi väljer den här metoden då det är det bästa sättet att genomföra vårt syfte, att skapa 

förståelse för hur den sociala kontexten formar värderingen. Metoden ger oss bättre 

möjligheter till att genomföra en mer djupgående informationsinsamling vilket krävs för att 

uppfylla vårt syfte. Den ger även möjlighet att komplettera kunskapen för hur 

konfektionsföretag bemöter utmaningar och osäkerhetsfaktorer vid lagerredovisning. Då det 

saknas studier gällande det sociala kontextet vid lagerredovisning är den öppenhet kvalitativ 

ansats ger nödvändig för att kunna se helheten. Även om vissa faktorer är teoretiskt härledda 

krävs en bredd och inte en tydlig avgränsning av vad som eftersöks. Som nämnts i 

problematiseringen är tidigare forskning baserad på PAT, genom att anta en mer explorativ 

ansats kan vi utvidga den teoretiska referensramen och lättare fånga upp detaljer från 

empiriinsamlingen som annars hade kunnat förbises.  

 



 

 48 

Vidare är sensitizing concept, ett begrepp myntat av Blumer (1954), en utgångspunkt för att 

studera data. Det är ett sätt att se, organisera och förstå erfarenheter. Blumer argumenterade 

starkt emot användning av definitiva begrepp. Ett sådant tillvägagångssätt beskriver han som 

att tvinga in synen på den sociala veligheten i en tvångströja. Istället menar han att kvalitativa 

forskare ska använda sensitiva begrepp som ger forskaren en allmän bild av vad han eller hon 

ska leta efter. Begreppen fungerar som redskap då forskaren ska upptäcka de många former 

som de företeelser som begreppen står för att anta (Bryman & Bell 2013). På detta sätt 

kommer studiens undersökningmetod bygga på en utgångspunkt med sensitiva begrepp.  
 

5.2. Metod för datainsamling 

En kvalitativ metod kan genomföras på flera olika sätt. De vanligaste är observation, 

fokusgrupper och intervju. Observation handlar om att observatören engagerar sig i en grupp 

under en förhållandevis lång tidsperiod. Observatören iakttar gruppens beteende, ställer frågor 

och lyssnar på vad som sägs i samtal. Fokusgrupper innebär istället att forskaren genomför en 

form av gruppintervju där flera deltagare är närvarande. Frågorna rör ett förhållandevis 

begränsat område och fokus ligger på samspelet i gruppen. Intervjuer är sannolikt den mest 

använda kvalitativa forskningsmetoden och erbjuder en stor flexibilitet, dessa intervjuer är 

vanligen individuella.  

 

Vi finner inte att observationer är en lämplig metod för studiens syfte då vår ansats är att 

lagerredovisning formas av ständigt förändrade faktorer som är svåra att observera vid en viss 

tidpunkt. Att genomföra en observation av enbart lagerredovisning hade därför inte räckt, utan 

flera observationer hade krävts, vilket innebär en alltför omfattande datainsamling. På samma 

sätt anser vi att fokusgrupper inte är en genomförbar metod, då det hade varit svårt att samla 

våra respondenter vid ett tillfälle. Då ger istället intervjuer mer data på kortare tid, vilket är 

orsaken till att vi valt den metoden. 

 

Graden av struktur på intervjuer kan ses som en skala där en helt öppen intervju och en helt 

sluten intervju är extrempunkter (Jacobsen 2002). Den kvalitativa intervjun med öppna 

svarsalternativ ger utrymme för respondenterna att komma med egna erfarenheter och tankar. 

Den kan huvudsakligen genomföras på två olika sätt, vilka är ostrukturerad och 
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semistrukturerad. Vid ostrukturerad intervju använder sig forskaren av teman. Som exempel 

kan intervjuaren ställa en enda fråga som respondenten får associera fritt kring. Vid 

semistrukturerad intervju utformas frågorna utifrån förhållandevis specifika teman, detta 

kallas oftast för en intervjuguide. Vid intervjun behöver frågorna dock inte komma i samma 

ordning som i intervjuguiden. Intervjuaren får även möjlighet att ställa ytterligare frågor som 

från början inte ingår, så länge det går att anknyta till något respondenten sagt. I stort sett 

ställas ändå frågorna i den ursprungliga ordningen och med den ursprungliga ordalydelsen 

(Bryman & Bell 2013). Vi har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer då de ger 

möjlighet för intervjupersonen att med stor frihet utforma svaren på sitt eget sätt. Eftersom vi 

vill säkerställa att alla våra identifierade kontexter kommer beröras under intervjun blir 

därmed en ostrukturerad intervju inte optimal för vår studie.  
 

5.3. Intervjuguide 

Frågor som används i intervjuerna sammanställs i en intervjuguide innan undersökningen 

genomförs (Bilaga 1). Vid utformning av intervjufrågorna är utgångspunkten de, utifrån 

referensramen, identifierade kontexterna. Dessa kontexter; organisation, logistik, ekonomi, 

revision och trend, har till syfte att skapa en bild över den helhet, det sociala kontext varje 

enskilt företag befinner sig i. Anledningen till att intervjuguiden sammanställs efter 

kontexterna är för att skapa en överensstämmelse mellan den insamlade teorin och den 

empiriska studien. Vidare kan sedan ett resonemang föras över hur företagen, utifrån sin 

placering i det sociala kontextet, formar lagerredovisning. Frågorna i intervjuguiden berör 

direkt eller indirekt de ovan nämnda, sociala kontexten företagen förhåller sig till. 

 

5.3.1. Upprättande av intervjuguide 

5.3.1.1. Design 

Intervjuerna är i huvudsak baserade på uppfattningsfrågor och inte sakfrågor. Då syftet med 

studien är att undersöka hur företagen formas gällande lagerredovisning, utifrån sin sociala 

kontext, är uppfattningsfrågor att föredra. En risk med uppfattningsfrågor är att 

respondenterna bara lämnar den information de vill framföra om företaget. För att minimerar 
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den risken kan respondenterna hållas anonyma. Anonymitet kan göra att respondenterna vågar 

ge ärliga svar, istället för att ge svar de tror efterfrågas eller svar som anses vara korrekta. 

Dock är återigen vårt syfte att undersöka hur företag formar lagerredovisningen utifrån sitt 

sociala kontext. Vår utgångspunkt är att varulagersredovisning är komplex och syftet är inte 

att komma fram till ett korrekt sätt att genomföra den på utan snarare belysa dess komplexitet. 

För att resultatet ska bli rättvisande bör därför så mycket information som möjligt om 

företagen finnas i studien, därmed kommer företag i studien inte vara anonyma om de inte har 

önskat det. 

 

För att företagens perspektiv ska bli rättvisande är det dock av betydelse hur frågorna i 

intervjuguiden är utformade. Frågorna utformas för att bli så lättförståeliga som möjlig för 

respondenterna. Vidare ska ledande frågor undvikas, därför är frågorna i intervjuguiden av 

generell karaktär. Detta ökar trovärdigheten i respondenternas svar och sannolikheten att 

informationen som ges ut ger en rättvisande bild av verkligheten. 

 

5.3.1.2. Motivering av frågor 

Eftersom syftet med studien är att ge en förståelse för hur den sociala kontexten formar 

redovisningen av varulager i konfektionsbranschen, är det viktigt att skapa frågor där 

beskrivningar från företagen kan nås gällande hur de resonerar. Det går inte att fråga rakt ut 

hur det sociala kontextet som deras företag befinner sig i påverkar hur de formar 

varulagersredovisningen, utan detta måste uttolkas ur respondenternas beskrivningar. Genom 

att uppnå sådana beskrivningar är syftet att utifrån dessa beskrivningar identifiera hur den 

sociala kontexten formar hur företagen resonerar gällande varulagersredovisning. Vi kommer 

att utgå från frågorna som nämns nedan, men vi kommer också ha punkter under varje fråga 

som vi bockar av allt eftersom de nämns under intervjuns gång. Om respondenten inte nämner 

punkterna kommer dessa att ställas som följdfråga för att garantera att vi får med den 

information som vi behöver. Hela intervjuguiden återfinns i Bilaga 1.  
  
Med hjälp av inledande frågor är tanken att skapa en bild av vilket synsätt respondenten ser på 

företaget. Svaren på de inledande frågorna kan användas för att nyansera de svar vi får på 

resterande frågor. Därför kommer personliga frågor ställas till respondenten om dennes 

relation till företaget: 
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• Vilken funktion har du i företaget? (1) 

• Hur länge har du varit anställd av företaget? (2) 

 

Precis som det är viktigt att förstå respondentens relation till företaget, är det också viktigt att 

förstå hur företaget är organiserat (3). Genom denna fråga hoppas vi få svar på deras 

butikskoncept, ägandeform, hur många som arbetar i organisationen samt vad de har för 

tankar och mål inför framtiden. För att ytterligare få förståelse för företagets organisation bes 

respondenten även beskriva företagets strategi och marknadsföring (4). På så vis kommer vi 

få en bild av vad företaget har för kundkrets, vilka de ser som deras konkurrenter och hur de 

ser på sin positionering och sitt geografiska läge. Detta är något som Porter (1980) menar ger 

olika förutsättningar för organisationen. Deras beskrivning av organisationen ger en förståelse 

för praktiska beslut som behöver tas gällande deras lager. För att kunna få en bild av 

företagens sociala kontext behövs en förståelse för den organisatoriska kontext de verkar 

inom. Därför har följande två frågor utformats.   

 

• Hur är företagets verksamhet organiserad?(3) 

• Beskriv företagets strategi och marknadsföring. (4) 

 

För att förstå vilket ekonomiskt kontext företaget befinner sig i kommer frågan om hur de 

upplever företagets finansiella resultat att ställas (5). Eftersom att klädkedjorna de senaste 

åren har kämpat med lönsamheten (Hofbauer 2018b), vill vi förstå hur de företagen som 

deltar i studien förhåller sig till detta och hur de upplever sitt resultat i förhållande till 

branschens. Företagens lönsamhet kan komma att påverka lagerredovisningen. Då lagret är en 

stor post i företagets resultaträkning och något som antingen kan öka eller minska resultatet 

beroende på vad företaget vill. Går företaget generellt bra och är lönsamt kan de vara 

intresserade av att ha ett så litet lager som möjligt för att dra ner skattekostnaden. Är företaget 

istället förlustdrabbat vill de öka lagerposten för att inte ge ifrån sig ett lika dåligt resultat. 

Därför är det relevant att skapa en förståelse för hur respondenten från företagen ser på̊ sitt 

finansiella resultat. 

 

• Hur upplever ni företagets finansiella resultat? (5) 

 

Enligt Bauman (2008) drivs konsumtionen inte längre av grundläggande behov utan av snabbt 

föränderliga och omättliga begär. Detta begär skapas genom olika trender som snabbt 
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förändras. Detta är enligt Sennett (2007) ett problem med dagens konsumtionssamhälle 

eftersom varans bekräftelse av vårt värde är mer kortvarigt än behovet och tillfredsställs mer 

av själva köpandet än av nyttjandet av varan. När varan väl införskaffats minskar dess värde 

och begäret riktas mot andra objekt som på nytt kan säkerställa kundens identitet och värde. 

Objektets värde ligger därför inte längre i att dess funktion skiljer sig från ett äldre objekt, 

utan att modellen är ny och att små skillnader har skapats på ytan av produkten för att 

signalera det. Trender är dock inget nytt fenomen utan något som funnits länge. Tidigare 

styrdes människor dock mer av samma trender än vad man gör idag. Idag får de inte samma 

genomslagskraft, eftersom trenderna rör sig snabbare och inte får samma tid att mogna (Berge 

2016). Detta skapar stora utmaningar för företagen, de måste snabbt erbjuda stora kvantiteter 

av den trend som kunderna efterfrågar. Men trenden varar bara en kort tid och då gäller det att 

företaget sålt slut på varulagret för att inte riskera att varorna blir inkuranta. Vi är intresserade 

av hur företaget förhåller sig till trender och hur trendkänsliga de upplever att de är (6). För att 

ytterligare förstå var i trendkontextet som företaget befinner sig, kommer vi att fråga om de 

ser på sig själva som trendföljare eller trendsättare (7). Orsaken är att förstå ifall butiken eller 

kedjan kan rädda sina inköpsmissar genom den position de har. Likt hur H&M ska ha räddat 

sin orange inköpsmiss, och genom sin position skapade en trend.  

 

• Hur förhåller företaget sig till modetrender? (6) 

• I vår studie skiljer vi mellan trendsättare och trendföljare. Trendsättare är 

företag som har en position, vilken innebär att de kan “sätta trender” och 

påverka vad som kommer vara modernt under säsongen. Trendföljare ser mer 

på vilka trender som trendsättarna har bestämt och gör sina inköp till stor del 

baserat på detta. Vilken utav dessa två alternativ identifierar ni er mest med?(7) 

 

Tidigare beskrevs hur Zara har lyckats med en inköpsprocess med korta ledtider, för att ha 

möjlighet att hänga med i trenderna, samtidigt som de genomför noggranna trendanalyser. 

Branschen förknippas annars med långa ledtider och produktion i Asien vilket även leder till 

långa transporter. Enligt Fernie & Sparks (2013) är de viktigaste nyckelpunkterna för att 

detaljhandelns logistiksystem ska kunna svara på kundernas förändrade beteende; hastighet, 

tillgänglighet och information. För att förstå hur företagen förhåller sig till detta och var i 

logistikkontextet som de deltagande företagen befinner sig kommer vi be dem beskriva 

företagets inköpsprocess (8). Vår förhoppning är att det ska ge en förståelse för hur företaget 

arbetar med leverantörer, ledtider och lagerhållning. Vi vill också få en förståelse för vem 



 

 53 

som beslutar vad som ska köpas in. Den erfarenhet och kunskap personen eller personerna 

bakom inköpen har påverkar företagets trendanalys vilket i sin tur kan ge olika förutsättningar 

vid värdering av företagets varulager. 

 

• Beskriv företagets inköpsprocess. (8) 

 

Eftersom att studien avser att ge en förståelse för hur den sociala kontexten formar 

värderingen av varulager i konfektionsbranschen, kommer vi be respondenten beskriva hur 

det går till när företaget värderar sitt lager (9). Detta är huvudfrågan i arbetet och syftet med 

den är att få en generell bild av hur redovisningen av varulagret ser ut och för att få en 

förståelse för hur redovisningsbeslut tas inom företagen. Svaret kommer sättas i relation till 

hur vi utifrån de tidigare frågorna placerat företagen i deras sociala kontext. Frågan ställs 

öppen för att ge dem möjlighet att beskriva hela processen.  

 
• Beskriv hur det går till när företaget värderar sitt lager. (9) 

 

Ifall varulagret värderas till nettoförsäljningsvärde görs en inkuransbedömning. 

Försäljningsvärdet på inkuranta varor beräknas då till det nedsatta försäljningspriset som 

varorna bedöms kunna säljas för (BFNAR 2012). Bedömning av eventuell inkurans är särskilt 

viktig i modebetonade branscher eftersom plaggen på grund av de snabbrörliga trenderna 

tenderar att snabbt bli inkuranta. För att vidare förstå hur de deltagande företagen resonerar 

kring varulagersvärderingen kommer vi därför att fråga hur de avgör om en vara är inkurant 

och till vilket värde den i så fall kommer skrivas ned till (10). Att höra hur företagen resonerar 

om inkuranta varor är intressant eftersom det är en bedömning de måste göra av ett potentiellt 

försäljningsvärde, vilket ibland kan vara problematiskt. Vi tycker också det är intressant att 

höra vad företag har för åtgärder för att rädda varor som håller på att bli inkuranta eller som 

har blivit det (11).  

 

• Beskriv hur ni avgör om en vara är inkurant och i så fall vilket värde den ska 

skrivas ned till? (10) 

• Hur räddar ni varor som är inkuranta? (11) 
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De sista frågorna gällande lagervärderingen som kommer ställas till respondenterna syftar till 

att djupare förstå företagens resonemang kring deras lagerredovisning. För att knyta ihop de 

två resonemang, med trender och varulagervärdering som vi fört i denna studie, kommer vi 

fråga ifall de själva anser att de tar hänsyn till trender vid värderingen (12). Vidare kommer 

respondenten ombes beskriva senaste gången värderingen blev fel (13). Genom att göra det är 

tanken att företaget ska beskriva verkliga exempel som har inträffat och inte prata utifrån en 

generell nivå. Förhoppningen är även att företaget kommer ge konkreta exempel på något som 

de upplever är problematiskt gällande lagerredovisning. Är detta något som har skett på grund 

av trendmissar bekräftar det vår utgångspunkt, att lagervärdering i konfektionsbranschen är 

svår just med anledning av dess trendkänslighet.  

 

• Tar ni hänsyn till trender vid värdering av varulagret? (12) 

• Kan ni beskriva senaste gången värderingen blev fel? (13) 

 

Revisorns uppgift är att granska informationen som företaget ger ut (Revisors Nämnden u.å). 

I handelsföretag är lagerposten vanligtvis en av de större och revisorn lägger därmed mycket 

fokus på den. Vad som är legitim varulagersredovisning formas av revisorns förväntningar. 

Därför är det troligt att företagen tenderar att göra värderingen på liknande sätt för att svara på 

dessa förväntningar. Enligt Öhman (2004) är revisorerna konservativa i sin uppfattning om 

granskningen och bedömningen av redovisningsinformation. Det leder till att de gör väldigt 

standardiserade och fyrkantiga bedömningar. Därför ställs frågan om revidering till 

respondenterna för att få företagens perspektiv på̊ revideringen (14). Genom att fråga 

respondenter och få dem att förklara hur revideringen av varulagret går till, kan en 

uppfattning av deras relation till revisorn skapas. En sådan diskussion med respondenten 

beskriver deras upplevelse av revisorns kompetens och kunskap av varulagersvärdering i 

konfektionsbranschen och hur de upplever revisorns förståelse för plaggen och trenderna. 

Frågan om hur revideringen går till avser också avläsa vem det är som upplevs ha makten i 

lagerredovisningen, samt vilka diskussioner som vanligtvis kan uppkomma mellan revisorn 

och klädföretaget, vid revidering av varulager i denna bransch. Båda parter kan ha konkreta 

uppfattningar om vad som gäller, därmed kan det förekomma oenigheter vid värderingen. Det 

är därför av intresse att undersöka hur relationen med revisorn och deras eventuella 

oenigheter formar värderingen av lagertillgångarna.  

 

• Hur går revideringen av varulagret till?(14) 
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Nedanstående fråga (15) avslutar intervjun och syftet är att den ska fånga eventuella aspekter 

som tidigare formulerade frågor missat. Denna fråga öppnar också för att respondenter ska 

prata helt fritt vilket tenderar att leda till intressant information som tidigare inte nämnts.  

 

• Är det något ni vill tillägga gällande synen på er varulagersredovisning? (15) 

 

5.3.1.3. Genomförande 

Företag har kontaktats via mail, telefon eller LinkedIn. Intervjuguiden skickades ut till alla 

respondenter när de hade tackat ja till att medverka på en intervju. Det är också den enda 

information om studien som ges ut före själva intervjun. Intervjuerna genomfördes genom 

personligt möte på respektive företag, förutom fyra intervjuer som på grund av geografiska 

avstånd genomfördes via telefon. Vi föredrar dock personliga möten då det ger bättre 

förutsättningar för att tolka och läsa av respondenterna. Intervjuerna tog i genomsnitt en 

timme. Efter intervjuerna transkriberades dessa då de spelades in, med respondenternas 

godkännande.  

 

Vid utskick av intervjuguiden före själva intervjun finns risk att respondenterna haft tid att 

tänka över svaren och därmed inte ger en korrekt bild över hur de resonerar gällande 

varulagersredovisning. Dock ökar möjligheten för företagen att själva tänka kring frågorna 

och är på så sätt mer förberedda inför själva intervjutillfället, detta anser vi väger tyngre vilket 

är orsaken till att den har skickats ut i förväg. Utgångspunkten för studien är som sagt heller 

inte att det finns endast ett rätt sätt att tänka kring varulagersredovisning utan vårt syfte är att 

belysa olikheter, som kan finnas, i tankegångarna. Vidare ger utskick av intervjuguiden före 

själva intervjun möjlighet för respondenten att se så att denne har relevant kunskap för att 

svara samt diskutera kring samtliga frågor, vilket ökar trovärdigheten på studien.  
 

5.4. Urval  

Vid val av intervjuobjekt används ett strategiskt urval. Denscombe (2009) menar att detta ger 

fördelar då forskarna kan fokusera på de objekt som har betydande information för 
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undersökning. Detta för att få ett urval av respondenter som förhåller sig olika till de 

kontexter som finns i vår figur 2, vilken presenterats ovan. Utöver detta kommer vi använda 

oss av ett icke-sannolikhetsurval, då vi kommer vända oss till företag vi redan känner till. Ett 

kriterium måste dock uppfyllas. Företag som deltar i studien ska definieras som ett 

handelsföretag inom konfektionsbranschen vars utbud helt eller delvis består av kläder. Vi har 

valt att anta samma definition av konfektion som Nationalencyklopedin (2018); Konfektion är 

fabriksmässigt tillverkade färdigsydda kläder. Ordet konfektion härstammar från det franska 

ordet confe’ctio som betyder förfärdigande. Konfektionskläder tillverkas i ett standardiserat 

storlekssystem som bygger på statistiska mätningar och genomsnittsberäkningar vilket skiljer 

dem från skräddarsydda kläder som istället anpassas efter individens kroppsmått och behov 

(Berglund 2014).  

 

Tanken är att detta är det enda kravet på företaget men vi ser gärna att de är av olika storlek, 

vilket innebär att vi är intresserade av både stora kedjor och mindre ägarledda butiker. Detta 

för att få en bredare bild och lättare kunna göra jämförelse mellan de deltagande företagens 

lagerredovisning. Därför ser vi också gärna att de skiljer sig åt i kontexten som vi nämnt ovan. 

 

Vi har heller inget krav på att respondenterna behöver ha motsvarande tjänster inom dessa 

företag, istället ska de alla vara involverade och vår ambition är att de ska ha “sista ordet” om 

företagets lagerredovisning. I vår studie har vi 12 företag och de täckte hela det spektrum som 

vi önskat, då de var allt från småföretag till stora koncerner. Vissa hade E-handel, 

producerade egna varor och var mer nischade, andra inte. Detta gav den bredd på empirin som 

vi önskat. När det gäller de mindre företagen är vi medvetna om att de främst är verksamma i 

Småland och att detta skulle kunna påverka resultatet om liknande studie görs i ett annat 

geografiskt område.  

 

Vi vill också poängtera att viss svårighet uppstod gällande att få företag att medverka i 

undersökningen. Flertalet tackade nej, främst på grund av tidsbrist. Detta kan bero på att, 

framförallt i de större organisationerna, behöver intervjun göras med ekonomichefen för hela 

organisationen. Det är enbart denna som har tillräcklig kunskap om alla de delar studien 

berör. För att täcka alla ovan identifierade kontext behöver intervjupersonen vara insatt i allt 

från inköp, organisationsstruktur, marknadsföring, strategi och även ha djup förståelse för 

lagerredovisningsprocessen. Vidare märkte vi av en positivare inställning till studien då 

enbart lagerredovisning presenterades vid förfrågan och inte trendkänslighet och mer sociala 
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faktorer. Dock var de företag som ställde upp väldigt intresserade av just trendkänsligheten i 

konfektionsbranschen och den problematik det skapar vid lagerredovisning.  

 

5.4.1. Utvalda företag 

Nedan görs en kort presentation av de företag och respondenter som kommer ingå i studien. 

Uppgifterna är hämtade från respektive företags senast publicerade årsredovisning samt 

information som framkom under intervjuerna. Under varje företag presenteras även vart de är 

verksamma. Framgår det inte vilken stad företaget har butik i så är det för att det är en större 

kedja med ett stort antal butiker i hela Sverige, ibland även utomlands vilket då är presenterat.  

 

AAEAA Fashion Group AB - Är en klädkoncern med 25 butiker runt om i Småland, 

Blekinge och norra Skåne som bedriver handel med dam- och herrkonfektion. Företaget är 

moderbolag i en koncern med de helägda dotterbolagen Aima Mode AB, Rågårds i Kalmar 

AB, Modehuset Gratell AB, Fazad Mode AB, Jansens Modehus AB, Snitz Mode AB samt 

Raatex AB vars verksamhet omfattar två kombinerade herr- och damkonfektionsbutiker under 

namnen Jack & Jones och Vero Moda i Kalmar och Växjö. AAEAA Fashion Group AB äger 

även 98 procent av aktierna i Jezzman AB som bedriver handel med herrkonfektion. 

Företagets nettoomsättning uppgick till 122 miljoner för räkenskapsåret 2016/2017. Lagret 

står för 74 procent av deras totala tillgångar och 100 procent av deras omsättningstillgångar. 

De utgår från redovisningsreglerna i K3 och har ett medelantal på 68 anställda. Revisionen 

utförs av Sporrong & Eriksson Revisionsbyrå AB (AAEAA Fashion Group AB 2017). 

 

Axel Raaegaard är ensam ägare till AAEAA Fashion Group AB. För 12 år sedan började han 

jobba i företaget som startats av hans farmor och farfar. För cirka tre år sedan tog han över 

efter sin far och har sen dess helhetsansvaret och ägarskapet. Det är därmed ett familjeföretag 

och sen Axel kom in har han utvecklat konceptet från att enbart vara wholesale butiker till att 

även innefatta ett antal franchisebutiker.  

 

Cenino Donna - Grundades 2011 och säljer herr- och damkläder, accessoarer samt inredning 

i sina två butiker i Växjö, Cenino Donna och Lexington. De säljer välkända varumärken 

såsom Marc Jacobs, OddMolly, Kenzo, Ida Sjöstedt och Acne Studios, både i butikerna och i 

sin webbshop. Företagets nettoomsättning uppgick till 18 miljoner för räkenskapsåret 
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2016/2017. Lagret står för 85 procent av deras totala omsättningstillgångar. Butikerna har 

totalt sju anställda. De följer redovisningsreglerna för stora företag, K3 och PwC utför 

revisionen på företaget (Cedo i Växjö AB 2017). 

 

Mats Kvist är huvudägare i Cenino Donna sedan dess start 2011. Han har lång erfarenhet av 

branschen och äger tre andra företag; Cenino Donna i Karlskrona och i Kristianstad som är 

två separata företag samt ett företag där Nordlunds i Växjö, Ekmans dam och herr, och Home 

and Clothing som båda ligger i Kristianstad, ingår.   

 

D.O. Design Only - Bedriver Multi Brand Stores inom mode och konfektion. Deras första 

butik öppnades i Göteborg 2004. Idag har de sju klädbutiker i västra Sverige där de säljer 

välkända varumärken som Odd Molly, Gant, Ralph Lauren, Morris med flera. För 

verksamhetsåret 2016/2017 uppgick nettoomsättning till 144 miljoner och andelen 

omsättningstillgångar som består av varulager uppgick till 63 procent Företaget redovisar 

efter reglerna i K3. Antalet anställda i kedjan är cirka 100 personer och revisionen utförs av 

BDO (D&O Retail AB 2018) 

 

Tomas Levin är en av de tre delägarna och grundarna till D.O. Design Only. De tre 

kompanjonerna har drivit butiker i konfektionsbranschen sedan 80-talet och tidigare drev de 

MQ i västra Sverige och var en av de största delägarna centralt. Tomas är ansvarig för 

ekonomi och administration på D.O. Design Only.  

 

Ellos Group - Ett av de ledande E-handelsföretagen i Norden som säljer dam-, herr- och 

barnkläder samt inredning, skönhet och elektronik, med både sitt eget märke och över 500 

andra varumärken. Deras webbutik har varje vecka dryg 1,5 miljoner besökare. Varumärket 

Ellos säljs också i flera andra länder via samarbetspartners kataloger och webbsidor. Under 

verksamhetsåret 2016 uppgick nettoomsättningen till 2 miljarder och varulagret utgjorde 69 

procent av de totala omsättningstillgångarna. Ellos har sitt säte i Borås och de har totalt 503 

anställda. De utgår från de internationella redovisningsreglerna i IFRS och företagets 

revisorer tillhör revisionsbyrån Deloitte (Ellos AB 2017). 

 

Anders Warnhammar är controllerchef på Ellos Group. Ellos Group består av de tre 

handelsplatserna Ellos, Jotex och Stayhard. Anders är controllerchef för dessa och har sedan 

tre controllers under sig, en för varje varumärke. Anders har varit anställd i tre år. Han 
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började sin bana inom bank och har sedan dess jobbat inom controllerfunktionen på flera 

andra företag. 

 

Fabriken - Verksamheten bedriver sedan 2013 en fysisk butik i Jönköping och en webbutik 

där de säljer både kläder till dam och herr, och inredning från både stora och kända till lite 

mindre och lokala varumärken. Fabriken redovisar efter reglerna i K2, deras nettoomsättning 

var 6,6 miljoner och varulagret utgör cirka 61 procent de totala omsättningstillgångarna för 

räkenskapsåret 2015/2016. De har fyra anställda och företagets revisorer tillhör 

revisionsbyrån PwC (Smedsbyn inredning AB 2017). 

 

Emmy Johansson är butikschef på Fabriken sedan 1,5 år tillbaka. Hon har dock arbetat i 

butiken sedan den öppnade 2013 och eftersom företaget är så litet var hon väldigt delaktig i 

allt som hände redan då. Idag har hon ansvar för butiken, en del administrativa sysslor samt 

inköpen.  

 

Företag X - Är ett familjeföretag vars affärsidé är att bedriva försäljning av dam- och 

herrkonfektion. De har en egenägd butik i södra Sverige där några utav varumärkena som 

säljs är Gant, J. Lindberg, Tiger, Filippa K, Björn Borg och Eton. Nettoomsättning uppgick 

till 6 miljoner och varulagret utgör 98 procent av företagets omsättningstillgångar för 

verksamhetsåret 2016.  Företag X följer redovisningsreglerna för små företag i K2. De har tre 

anställda och Kindberg revision har utfört revisionen av företaget (Företag X Årsredovisning 

2017) 

 

Företag Xs respondent är en av två ägare, som båda äger hälften var. Respondenten har 

tidigare varit anställd i företaget i 12 år och företaget har funnits i 18 år. Respondenten har 

även rollen som ekonomiansvarig, annars delas mycket av ansvaret, då det är en liten 

organisation.  

 

Indiska - Är ett svenskt familjeföretag, som grundades 1901. De erbjuder ett egendesignat 

livsstilskoncept med mode och inredning där Indien möter Skandinavien. Kedjan har 90 

butiker i Sverige, Norge, Finland, Island och Tyskland, samt en webbutik. Totalt har de 

ungefär 600 anställda och omsatte 629 miljoner under räkenskapsåret 2016/2017. Varulagret 

utgör 63 procent av de totala omsättningstillgångarna och företaget redovisar efter K3-

regelverket. Revisionen utförs av R3 Revisionsbyrå (Indiska Magasinet AB 2018).  
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William Chan arbetar som Supply Chain Manager på Indiska sedan två år tillbaka. Han 

beskriver sig som att vara spindeln i nätet som har koll på många delar i företaget. William är 

också ansvarig för inventeringen på Indiska.  

 

JC - Är en av Skandinaviens äldsta och största butikskedjor (etablerat 1963) med 

marknadsledande position i Sverige inom jeansrelaterat mode. Vid årsskiftet 2015/2016 hade 

verksamheten 54 egenägda butiker och 8 franschiseägda.  De har även ett dotterbolag i 

Finland, som har 15 egenägda butiker. JC bedriver även en webbhandel. De säljer sitt 

egenägda märke Crocker men också andra välkända såsom Levi’s, Lee och Tiger of Sweden. 

Nettoomsättning för verksamhetsåret 2015 var 445 miljoner och deras varulager uppgick till 

70 procent av de totala omsättningstillgångarna. JC använder redovisningsregelverket K3, 

som gäller för stora företag. De har 264 anställda och revisionen har utförts av EY (JC 

Sverige AB 2016).  

 

Daniel Johansson är sedan snart sex månader tillbaka ekonomichef på JC. Han har dock varit 

på företaget i 1,5 år, då han tidigare var inhyrd ekonomichef från PwC.  

 

Trend House - Familjeföretaget har under 28 år inriktat sig på försäljning av dam- och 

herrkläder. De har fyra wholsalebutiker som ligger i Värnamo, Växjö, Falkenberg och 

Älmhult, där de bland annat säljer varumärken som Jofama, Vila, Object och Sisters Point. De 

har också en webbshop där nya varor lanseras varje dag. I koncernen ingår också två Vero 

Moda butiker och två Jack & Jones butiker, som ligger i Värnamo och Falkenberg. Trend 

House varulager utgör cirka 40 procent av de totala omsättningstillgångarna och 

bruttoresultatet är 6,8 miljoner för räkenskapsåret 2016/2017. Företaget har totalt cirka 30 

anställda och använder redovisningsreglerna i K2. De har Deloitte som revisionsbyrå (Trend 

House i Värnamo AB 2018).  

 

Carl Schrewelius på Trend House är uppvuxen i företaget, som hans föräldrar grundat, och 

började som 17 åring jobba extra i butikerna. Idag, 16 år senare, är han ansvarig inköpare för 

deras Jack & Jones butiker samt ansvarig för Trend House webbutik.  

 

True Me - Är en butik som ligger på Storgatan i Växjö. De säljer färgglada och personliga 

kläder, skor och accessoarer. Några av märkena som säljs är: EsterElenora, DenimHunter, 
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Hipanema, Cindstory, American Vintage, SofieSchnoor och Please jeans. Butiken har två 

anställda och 2016/2017 var nettoomsättningen 2,3 miljoner. De räknas som ett litet företag 

och använder redovisningsreglerna i K2. Omsättningstillgångarna består till 86 procent av 

varulager. Tönnerviks Revision har utfört revisionen på företaget (True Me AB 2017).  

 

Anna Munkstierna på True Me är VD och butikschef men hon äger inte företaget. Anna har 

varit anställd i tre månader. Även om det är nytt, är hon inte ny i rollen då hon har haft 

liknande funktion på andra företag.  

 

Villervalla - Bedriver handel av barnkläder med det egendesignade klädmärket. Ambitionen 

är att skapa färgglada unisexkläder som är prisvärda samtidigt som de tar hänsyn till miljön 

och barnens hälsa. Villervalla har utöver sin webbshop tio fysiska butiker, ett 50-tal 

återförsäljare i Sverige samt cirka 250 återförsäljare i 15 andra länder. De använder K2 

regelverket för redovisningen, nettoomsättning uppgick till 55 miljoner för räkenskapsåret 

2016/2017. Andelen lagervaror var 36 procent av de totala omsättningstillgångarna för samma 

period. Villervalla har ungefär 40 anställda i företaget och revisionsbyrån BDO utför 

revisionen (Hannas Villervalla AB 2018).  

 

Magnus Marklund är delägare i Villervalla och har ansvar för de delarna som inte rör design 

och produktion, vilket bland annat är administration, ekonomi och IT. Han har varit anställd 

sedan 2008, men var engagerad i familjeföretaget även tidigare än så.  

 

Åhléns - Grundades 1899 och har idag 63 varuhus i Sverige samt en E-handel. Varuhuset 

erbjuder en mix av hem & inredning, dam-, herr-, barnkläder och skönhet. Åhléns omsatte 4,8 

miljarder för räkenskapsåret 2016 och har 3 000 anställda som möter 80 miljoner kunder varje 

år. Företaget är en del av detaljhandelskoncernen Axel Johnson AB. De använder K3 

regelverket för redovisningen. Andelen lagervaror var 64 procent av de totala 

omsättningstillgångarna på balansdagen den 31 december 2016. Det är revisionsbyrån PwC 

som utför revisionen (Åhléns AB 2017). 

 

Jonas Nordensten arbetar som controller med inriktning mot finansiell controller på Åhléns. 

Han har varit anställd av företaget i 17 år och då haft många olika tjänster. Nuvarande tjänst 

har han haft i fem-sex år. 
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5.5. Databearbetning 

Samtliga intervjuer i studien har spelats in. De kommer att lyssnas igenom och transkriberas. 

Detta för att en extra gång undersöka vad som faktiskt sagts och hur respondenterna har 

formulerat eller uttryckt sig. På så sätt försäkras att all relevant information tas upp, samt att 

den sedan bearbetas på ett bra sätt. Inspelningen av intervjuerna minskar eventuell risk för att 

materialet ska tolkas på ett felaktigt sätt. Genom att presentera respondenternas beskrivningar 

så rättvisande som möjligt, ökar det studiens tillförlitlighet. Information om respektive 

intervju presenteras i Tabell 1. 
  

FÖRETAG DATUM TID LÄNGD (min) 
AAEAA 2018-04-13 14:00 46:14 
Cenino Donna 2018-04-10 17:00 52:37 
D.O. 2018-04-17 10:30 67:50 
Ellos  2018-04-18 9:00 57:03 
Fabriken 2018-04-19 10:00 32:02 
Företag X 2018-04-11 10:00 47:35 
Indiska 2018-04-26 14:00 35:04 
JC 2018-04-27 10:00 37:04 
Trend House 2018-04-12 15:00 34:27 
True Me 2018-04-23 14:00 35:13 
Villervalla 2018-04-24 9:00 30:58 
Åhléns 2018-04-25 14:00 34:09 

	  TABELL	  1.	  PRESENTATION	  AV	  INTERVJUER.	  
	  

5.5.1. Första sorteringen 

Data från intervjuerna har i bearbetningen fördelats upp efter lagerredovisning och de fem 

kontexterna; trend, organisatoriskt, logistik, ekonomi och revision. Tabell 2 visar vilka frågor 

från intervjuguiden som kan relateras till respektive kontext. Anledningen till denna 

uppdelning är att skapa struktur i den data som vår studie har genererat. I den empiriska 

analysen kommer det sedan framgå vilken respondent som angett vilken information. På detta 

sätt minskar risken för att respondenternas beskrivningar blandas ihop och därmed ges en 

rättvisande bild av vad varje respondent framfört, vilket ökar studiens äkthet. Även detta är ett 

sätt att uppnå tydlighet i studien. 
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KONTEXT FRÅGA I INTERJUGUIDE 
Lagerredovisning 9, 10, 11, 13 
Trend 6,7,12 
Organisation 3,4 
Logistik 8 
Ekonomi 5 
Revision 14 

	  	  	  	  	  TABELL	  2.	  BEARBETNING	  AV	  INTERVJUFRÅGOR.	  
	  

5.5.2. Öppen kodning 

Vid analys av kvalitativ data har grundad teori blivit den absolut vanligaste ansatsen. I denna 

metod finns det nära samband mellan datainsamling, analys och resultat. Ett av de redskap 

som ingår i grundad teori är kodning (Bryman & Bell 2013). Detta är en process där data 

bryts ner och benämns. Denna process startar strax efter att datainsamlingen påbörjats och är 

ett sätt att etikettera, åtskilja, organisera och sammanställa data. Detta benämns öppen 

kodning (Strauss & Corbin 1990, se Bryman & Bell 2013). Vi utgår från grundad teori i stor 

utsträckning. Det som skiljer vår studie från en traditionell grundad teori är att vi från början 

har en uppsättning av kontext som utgångspunkt, vilka redan har delat in informationen i ett 

första steg. Efter att vi hade delat in insamlad data i de olika kontexterna genomförde vi en 

öppen kodning genom att gå igenom varje kontext för sig. Där kunde vi utläsa vissa 

återkommande teman, exempelvis pratade de flesta respondenterna om att de arbetar med 

löpande reor samt att många utav dem arbetar med outletbutiker. Ett annat återkommande 

tema var även E-handel. De olika teman har skapats genom att vi har ringat in ett 

återkommande beteende eller att vi sett någon specifik tanke eller beteende som varit 

intresseväckande och relevant för studien. De olika teman som identifierats i den öppna 

kodningen presenteras i Tabell 3.   
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KONTEXT ÖPPEN KODNING 

 
 

Lagerredovisning 
 

 

Generellt avdrag på 3 procent 

Revisorn gör lagerredovisningen 

Inkuranstrappor med säsongstillhörighet 

Inkuranstrappor med omsättningshastighet 

Omstyling 

Löpande rea 

Outlet 

Inventering 

 
 
 

Organisation 
 

Sociala medier 

Kunder rör på sig 

De köpstarka 

Service 

E-handel 

Webb + butik 

Nisch 

 
Logistik 

Långa ledtider 

Egenproducerade varor 

NOOS-varor 

Äga sitt varulager 

Kommissionsavtal och dropship 

 
Ekonomi 

Tuff bransch 

Lönsamhetsproblem 

E-handeln konkurrerar 

Rabattryck 

Resultatmanipulering 

 
Revision 

 

Rätt kunskap 

Standardiserat 

Kan inte kontrollera allt 

Viktig funktion 

 
Trend 

Risken med rea 

Snabbhet/nya trender/köphets 

Alla har en individuell stil storstad vs. Småstad 

Leverantörernas roll 

Hur trender hittas 

Trendsättare vs. Trendföljare 
TABELL	  3.	  ÖPPEN	  KODNING.	  
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5.5.3. Axial kodning  

Axial kodning görs genom att data från en öppen kodning förs samman eller splittras. Koder 

kopplas till kontexter, konsekvenser, samspelsmönster och orsaker (Strauss & Corbin 1990, 

se Bryman & Bell 2013). Detta ger oss möjlighet att hitta orsakssamband och slutsatser 

mellan de olika teman som identifierats i den öppna kodningen. Vissa teman har så starka 

kopplingar till varandra att de kan slås samman. Detta har exempelvis skett genom att vi slog 

samman löpande reor och outletbutiker, då båda dessa är lösningar på hur företag räddar sina 

inkuranta varor. Vidare kan även tema som från början varit ett tema delas upp i flera teman. 

Från början behöver denna uppdelning inte vara självklar, men ju längre in i det parallella 

arbetet med insamling och analys kan skillnader visa sig. Den Axiala kodningen är av 

betydelse att genomföra efter en öppen kodning för att skapa ytterligare struktur. Det är även 

vid en axial kodning som litteraturkopplingar börjar göras. Det innebär att vi i detta steg även 

har använt vår teori för att ringa in relevanta saker att leta efter i vår datainsamling. Tabell 4 

visar hur 35 teman som den öppna kodningen genererat efter en axial kodning blir 21 teman.  
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ÖPPEN KODNING 

 

 
AXIAL KODNING 

Generellt avdrag på 3 procent   
 Förenklad lagerredovisning  Revisorn gör lagerredovisningen 

Inkuranstrappor med säsongstillhörighet  
Avancerad lagerredovisning Inkuranstrappor med omsättningshastighet 

Omstyling  
Rädda inkuranta varor Löpande rea 

Outlet 

Regelverk lagerredovisningen Inkomstskattelagen VS. Bokföringslagen 

Inventering Sju klänningar, tolv blusar och ett gäng byxor 

Sociala medier Sociala medier 

Kunder rör på sig   
Konkurrensstrategi gentemot kunderna De köpstarka 

Service 

E-handel E-handel 

Webb + butik  

Nisch Konkurrensfördelar gentemot strategier 

Långa ledtider  

Egenproducerade varor Ledtider 

NOOS-varor  

Äga sitt varulager  

Kommissionsavtal och dropship Äga sitt lager eller ej  

Tuff bransch  
Lönsamhetsproblem Lönsamhet, nyckeln till överlevnad 

E-handeln konkurrerar  

Rabattryck  

Resultatmanipulering Resultatmanipulering 

Standardiserat Den konservativa revisorn 

Rätt kunskap Revisorns funktion 

Kan inte kontrollera allt  

Viktig funktion Legitimitet 

Snabbhet/nya trender/köphets Snabbrörlighet 
Alla har en individuell stil storstad vs. Småstad Den individuella stilen 

Leverantörernas roll Hur trender hittas 

Mässor 

Trendsättare vs. Trendföljare Trendsättare vs. Trendföljare 
TABELL	  4.	  AXIAL	  KODNING.	  	  
 

Efter genomförd kodning kommer temana som vi funnit i de olika sociala kontexterna sättas i 

relation till företagens lagerredovisning. Detta för att se om företag som har identifierats i 
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samma teman i kontexterna utför sin lagerredovisning på liknande sätt. Syftet är då att 

utforska ifall det sociala kontextet formar lagerredovisning.  

 

5.6. Etiska överväganden 

Det finns etiska principer som gäller för svensk forskning. Syftet är att skydda personer och 

företag som deltar i forskningen och undvika att individer på något sätt skadas av studien 

(Bryman & Bell 2013). Den första principen är informationskravet, vilket innebär att 

forskarna ska informera berörda personer om undersökningens syfte. Vi har tagit ställning till 

denna princip genom att informera respondenterna om undersökningens syfte vid den första 

kontakten med dem, via telefon, mail eller LinkedIn. Då får de utöver information om 

studiens syfte, även information om hur den praktiskt kommer genomföras. Detta ger dem 

också möjlighet att ställa frågor ifall de upplever några oklarheter. Samtyckeskravet som är 

den andra principen, kommer vi ta hänsyn till genom att respondenten frivilligt har tackat ja 

till att delta i en intervju. Eftersom att intervjufrågorna skickas till respondenterna i god tid 

före tidpunkten för intervjun är de väl medvetna om vad som kommer diskuteras vilket ger 

dem möjlighet att eventuellt avstå från deltagandet ifall de upplever att frågorna rör 

företagshemligheter eller på annat sätt känns obekväma att svara på. Respondenten kommer 

också under intervjun kunna avstå att svara på frågor som de av olika anledningar inte känner 

sig bekväma att besvara. Vid intervjun kommer respondenten också tillfrågas ifall det är okej 

för dem att intervjun spelas in, med syfte att vara ett komplement till anteckningarna. 

 

Genom att tillåta företag som önskar vara anonyma, att vara det följer vi även 

anonymitetskravet. Slutligen har vi tagit ställning för nyttjandekravet som syftar till att skydda 

uppgifter som samlas in om enskilda personer, genom att de endast får användas för 

forskningsändamålet. Vår studie kommer främst fokusera på uppgifter om företagen och inte 

om de enskilda personerna som vi kommer möta. Trots det kommer uppgifterna som vi 

samlar in enbart användas för denna studie. Vi kommer också följa de etiska principerna och 

inte ge någon falsk eller vilseledande information om undersökningen, till respondenterna. 

Även om de främsta etiska övervägandena kommer göras i samband med förberedelserna och 

genomförandet av intervjuerna, kommer vi även kontinuerligt under studiens gång fundera 

över de etiska frågeställningarna. 
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5.7. Tillförlitlighet 

För av säkra kvalitén på forskning utgår forskare vanligtvis från begreppen reliabilitet och 

validitet. Reliabilitet skildrar huruvida ett undersökningsresultat blir detsamma om 

undersökningen skulle genomföras på nytt. Syftet är att se om undersökningen påverkas av 

slumpmässiga eller tillfälliga förutsättningar. Validitet rör frågan huruvida forskarna har 

studerat det som avsågs studeras (Bryman & Bell 2013).  

 

Reliabilitet är enligt Bryman & Bell (2013) vanligtvis svårare att uppfylla vid en kvalitativ 

studie. Eftersom vi använde oss av semistrukturerade intervjuer skiljer sig intervjuerna åt i 

genomförandet vilket påverkar dess reliabilitet. Det finns också viss risk att respondenternas 

svar har varit vinklade då de vill skydda företagsinformation. Detta är något som kan påverka 

studiens reliabilitet och om andra forskare skulle göra om vår undersökning är det inte särskilt 

troligt att de får samma resultat som oss, om inte studien baseras på samma intervjuguide med 

samma intervjupersoner. Vi har dock arbetat för att stärka vår reliabilitet genom att utförligt 

återge den arbetsprocess som vi har haft då vi har skapat de olika temana genom den öppna 

och axiala kodningen. Detta skapar bättre förutsättningar för andra forskare att uppnå samma 

resultat som vi på en liknande studie.  

 

Vi anser att studien har god validitet då vi har intervjuat många olika slags företag vilket har 

gett oss en vid bild av hur lagerredovisning fungerar i branschen. För att ytterligare 

underbygga validiteten är det viktigt att personerna i vår studie har god kunskap om hur 

företagen arbetar med att hantera sitt varulager samt har kunskap om hur företaget förhåller 

sig till trender. Vi har upplevt att samma person i företaget sällan har den stora kunskap, om 

båda dessa faktorer, som vi efterfrågar. Därför hade validiteten kunnat förbättras genom att 

flera personer på varje företag intervjuades. Orsaken är att exempelvis inköpsansvarig har 

främst kunskap av hur företaget förhåller sig till modetrender på olika plan, medan företagets 

ekonomiansvarige har störst erfarenhet från redovisningen av varulagret. Genom att intervjua 

olika personer hade det lett till att vi hade kunnat vara mer säkra på att vi undersökt det som 

vi avsett att undersöka, hur lagerredovisningen formas av olika kontext.  
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6. Empirisk analys 

 nalysen görs utifrån de identifierade kontexten för att se hur konfektionsföretagens 

lagerredovisning formas utav dessa. Utifrån intervjuer med studiens respondenter 

kommer tolkningar göras och sättas i relation till varandra. Företagen delas in efter hur 

avancerad deras lagerredovisning är, detta sätts sedan i relation till de olika kontexterna. 

Utifrån detta samt den teoretiska referensramen förs samtidigt ett resonemang om vad som 

formar konfektionsföretagens lagerredovisning. 

 

6.1. Lagerredovisning 

För att dela in företagens resonemang och genomförande av lagerredovisning kommer 

resultaten från intervjuerna sammanställas i olika teman. Dessa grupperar företagens 

resonemang eller genomförande och kommer senare ställas i relation till de olika sociala 

kontexterna, med förhoppningen att vi ska kunna urskilja mönster i deras agerande.  
 

6.1.1. Förenklad eller mer avancerad lagerredovisning 

De deltagande företagens lagerredovisning genomförs på varierande sätt, där några av 

företagen använder generella inkuransavdrag och andra har utformat mer avancerade 

inkuranstrappor som är baserade på varans säsongstillhörighet eller omsättningshastighet. 

Utefter deras svar har vi gjort en uppdelning mellan de företag som använder en förenklad 

lagerredovisning och en mer avancerade lagerredovisning, vilka presenteras nedan. 
 

6.1.1.1. Förenklad lagerredovisning 

Trend House, Fabriken, Villervalla, True Me, Cenino Donna och D.O. värderar alla sitt 

varulager utifrån anskaffningsvärdet. De fyra förstnämnda gör ett generellt inkuransavdrag på 

3 procent. Trots förenklingen anser Carl på Trend House att deras värderingsmetod stämmer 

överens med verkligheten eftersom företaget har en strategi där de ständigt rear ut varor som 

A 
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håller på att bli inkuranta. Det i kombination med att de har en hög omsättningshastighet på 

varulagret leder till att de i princip inte har några gamla varor i lager. På samma sätt upplever 

Fabriken, Villervalla och True Me att det generella avdraget motsvarar den faktiska 

inkuransen. Flera utav dessa företag säger också att det är revisorn som sköter 

inkuransbedömningen vilket tyder på att de själva inte är så insatta i bedömningen. 

 

Även D.O. gör ett generellt inkuransavdrag på 3 procent. Tomas på D.O. berättar att när de 

har sitt bokslut sista augusti har de avslutat den stora sommarrean och eftersom de ofta säljer 

ut alla de gamla varorna har de, liksom Trend House, ett kurant lager när värderingen görs. 

Därför anser de att de kan värdera varorna till anskaffningsvärdet. Hade de istället haft sista 

juni som bokslutsperiod, då de befinner sig mitt i en reaperiod som de inte vet utfallet från än, 

hade de, enligt Tomas på D.O., kanske varit tvungna att använda nettoförsäljningsvärdet 

istället. D.O. har valt att ha brutet räkenskapsår med bokslut sista augusti just av denna orsak 

och Tomas säger att många i branschen har tagit samma beslut. På samma sätt berättar Cenino 

Donna som också har sitt bokslut sista augusti, att vid den tidpunkten har ungefär 80 procent 

av varorna för höstkollektionen nyligen anlänt och de har haft en stor rea med gamla varor, 

vilket innebär att även de har ett väldigt kurant lager. Enligt Mats på Cenino Donna hade det 

varit svårare att värdera lagret sista december. Då har de bara fått in 20 procent av varorna för 

vårkollektionen och de har ännu inte haft rea på gamla varor, vilket gör att det är mer inkurant 

vid denna tidpunkt. Med hänsyn till varulagersvärderingen ligger därför bokslutet väldigt bra i 

slutet av augusti. Vid senaste bokslutet skrev Cenino Donna ner varulagret som ligger på 

ungefär sex miljoner, med 300 000-400 000 kronor, vilket blir en nedskrivning med ungefär 

5-7 procent.  

 

Trots att dessa företag använder en förenklad metod av inkuransbedömning har vi många 

gånger upplevt att de kan motivera metoden, exempelvis genom att bokslutet infaller i 

samband med att de har ett kurant lager. På så sätt har vi märkt av hur flera utav företagen 

strävar efter att genomföra en lagerredovisning som är legitim trots att de ofta är lite mindre 

till storlek och därför tenderar att sakna en del resurser och kompetens. Några utav dessa 

företag lägger också hela ansvaret på revisorn och är knappt själva medvetna om hur 

värderingen går till, detta ser vi också som ett legitimitetssökande då de anser att revisorn har 

bäst kunskap och därför gör de som denne säger. 
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6.1.1.2. Mer avancerad lagerredovisning 

AAEAA, Företag X och Indiska värderar också sitt varulager utifrån anskaffningsvärde. 

Istället för att göra ett generellt inkuransavdrag gör de inkuransavdrag som är baserat på 

varornas säsong, alltså hur gammal varan är. AAEAA beräknar anskaffningsvärdet utefter 

försäljningspriset minus de genomsnittliga marginalerna, denna metod har vi tidigare benämnt 

som Retail Method. Axel på AAEAA berättar att varor vars försäljningspris sätts ned med 

exempelvis 50 procent, deras prisavdrag dras även av vid värdering. Företag X gör på ett 

liknande sätt när de värderar sitt varulager. De har ständigt en reaavdelning med alla varor 

som är två säsonger eller äldre, än den aktuella säsongen. Varorna på denna avdelning skrivs 

ned med 20 procent av anskaffningsvärdet. De berättade också att det kan finnas några udda 

varor som kan bedömas som inkuranta även om de inte är gamla. “Exempel om man har sålt 

byxan till en kostym, då har man ju bara kavajen kvar, då skriver vi ned den också lite 

grann.”. Detta avdrag brukar ligga runt 50 procent av anskaffningsvärdet anger Företag X. 

Annars tas ingen ytterligare hänsyn till inkurans och de upplever sin metod som 

välfungerande. Vidare anser William på Indiska att deras säsongsbaserade värderingsmetod 

tar hänsyn till trender vid värderingen. Då säsongsmärkningarna sätts av designers och 

inköpare, vilka har bäst insyn i de närmaste trenderna. Eftersom de inte har satt produkterna 

som en återkommande standardprodukt, betraktas den som en säsongsprodukt och därför 

anser William att de delvis tar hänsyn till trender när de gör värderingen utifrån säsong. 

 

Även Åhléns och JC värderar sitt varulager utifrån anskaffningsvärdet och gör 

inkuransavdrag utefter säsong, där en inkuranstrappa successivt gör högre inkuransavdrag ju 

äldre varans säsong är. Åhléns berättar att de efter att ha delat upp varulagret i 

säsongstillhörighet för en diskussion tillsammans med sina inköpare och tillsammans fattar de 

ett beslut om hur mycket de tror att de komma kunna sälja varorna för. Detta sker inte 

produktvis utan genom kategoriseringar där de delar på dammode, herrmode, barnmode, 

heminredning och skönhetsprodukter. Utefter de olika kategorierna och åldern på säsongen 

har de sedan olika inkuranstrappor som ger olika nivåer på inkuransavdrag. De gör också en 

uppdelning av sina egna varumärken och inköpta varumärken i värderingen, där deras egna 

varumärken skrivs ned med ett större inkuransavdrag. Utöver den här modellen har de också 

kontakt med varje affärsområde för att diskutera om de vet att de ligger på väldigt mycket 

varor av något slag, som de tror att de kommer få svårt att sälja. Jonas på Åhléns ger som 

exempel att de inför detta året hade extremt mycket påskägg och på sådana produkter görs då 
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större inkuransavdrag för de har svårt att se att de kan sälja alla och kanske blir tvungna att 

slänga dem istället.  

 

På samma sätt har JC delat in sina varugrupper i kategorier och utifrån dem och deras 

säsongstillhörigheter görs lagervärderingen. JC som är stora jeansförsäljare gör en uppdelning 

mellan jeans och överdelar. Dessa delas också in i respektive säsongstillhörighet alternativt 

Carry over som innebär att varan står sig i flera säsonger eller NOOS (Never Out Of Stock) 

som är varor som leverantörerna alltid har tillgängliga för beställning. Detta gör att 

säsongsjeansen värderas på ett sätt, NOOS-jeansen på ett annat, säsongsöverdelar på ett tredje 

och så vidare. På så sätt görs lägre inkuransavdrag på NOOS-produkter jämfört med 

säsongsprodukter, eftersom de inte är lika trendkänsliga. Daniel på JC säger att värderingen 

på så sätt följer plaggets verkliga cykel. När det kommer in i butik säljs det till fullpris och ju 

längre säsongen går desto mer rabatt lämnar butikerna. Det finns också varor, exempelvis 

vissa jeans vilket det aldrig är mer än 30 procent rabatt på, som Levis 501, då det är en vara 

som kunderna alltid köper. Därför anser han att deras värderingstrappa följer plaggets 

livscykel även om värderingen inte görs utefter respektive plagg. De kontrollerar också 

värderingsmodellen med jämna mellanrum och när de känner att den inte riktigt stämmer 

justeras procentsatserna, men de har haft samma trappa under några år nu och upplever att den 

fungerar bra. 

 

Daniel på JC säger dock att denna modell inte tar hänsyn till specifika varor, exempelvis om 

en trend slår fel eller om ett visst plagg bara säljer bra utav en viss storlek. Han anser inte att 

det är möjligt att värdera varje plagg för sig då det skulle bli ett jättejobb, eftersom de har så 

stora kvantiteter. Därför anser han att inkuranstrappan är en bra lösning. 

 

Det företag i studien som gör den mest avancerade lagerredovisningen är Ellos. De berättar att 

de har gjort stora förändringar i sin inkuransmodell de senaste åren. Tidigare hade de 

inkuranstrappor baserade på säsong, likt de som nämndes ovan att JC och Åhléns 

använder.  Nu tittar de istället på hur varje enskild produkt omsätts. Om varan rör sig snabbt 

blir det en väldigt liten inkurans medan de som inte rör sig särskilt mycket får ett högre 

inkuransavdrag. På så vis prognostiserar de hur länge varan kommer finnas kvar i lagret med 

den försäljningstakt den har och baserar inkuransavdraget på det. De varor som säljer slut 

inom de kommande tre månaderna anser Ellos är kuranta. Kommer varorna däremot inte 

kunna säljas under denna period är de inkuranta och då görs ett procentuellt inkuransavdrag 
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som ökar i takt med att den förväntade försäljningstiden ökar.  De gör också en uppdelning 

mellan nya och gamla varor, som inte kommer köpas in igen. Dessa har olika inkuranstrappor. 

I teorin kan alla produkter bli inkuransutsatta, men det är mycket brantare trappa på de som 

klassas som gamla. Denna klassificering gör produktavdelningen.  

 

För att ge bättre förståelse för Ellos modell ger Anders vita lakan som exempel. Det är en 

basprodukt som de har haft i lager i flera år, men som hela tiden säljer bra. Därför anser han 

att det blir missvisande att endast värdera varan som gammal och att deras metod som 

värderar utefter produktens omsättning istället ger en mer legitim inkuransbedömning. På så 

sätt menar han att deras inkuransmodell är framåtblickande. Han poängterar också att det är 

exempelvis damsortimentet som blir påverkat om de köper in alldeles för mycket varor, 

eftersom de får en hög inkurans om de inte lyckas sälja dem. På så sätt anser han att han har 

tagit fram en modell som är styrande, ger uppföljning och driver verksamheten framåt. 

Anders på Ellos anser att deras värderingsprocess är bra eftersom den är nere på produktnivå 

nu, jämfört med tidigare då den bara baserades på säsong och inte tog hänsyn till om varan 

säljer bra eller dåligt. Trots att han anser att de gjort stora framsteg påpekar han också att det 

skulle kunna göras en mer avancerad modell, där hänsyn tas till fler faktorer.  

 

Även om företagen som vi klassificerat med mer avancerad lagerredovisning har olika 

metoder för detta, upplever vi också här att detta hela tiden är en viktig process för att uppnå 

en rättvisande lagerredovisning som ger legitimitet. Fördelningen mellan vilka företag som vi 

har klassificerat i de olika kategorierna enkel lagerredovisning och mer avancerad 

lagerredovisning, presenteras i Figur 3. 
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	  	  	  	  	  FIGUR	  3.	  ENKEL	  ELLER	  MER	  AVANCERAD	  LAGERREDOVISNING.	  

 

6.1.2. Rädda inkuranta varor 

När en vara inte säljer så bra som förväntat är det första steget som många utav butikerna i 

studien brukar ta, att se över hur varan presenteras. AAEAA berättar att en vara ska ha minst 

fyra möjligheter innan de gör något med priset. Varan ska flyttas, stylas om och kanske 

placeras på en skyltdocka, fyra gånger i butiken innan priset sänks och han menar att detta är 

ett effektivt sätt. Även Carl på Trend House belyser detta arbetssätt och påpekar att det är 

viktigt att personalen ser potentialen i plagget och bortser från sina personliga värderingar 

 

Vidare berättar Carl på Trend House att när de startade sin första butik 1989 var varulagret en 

helt annan grej. Då skulle butikerna ha stora varulager för att kunna ha produkterna 

tillgängliga. Från att Trend House har haft ett varulager på 1,5-2 miljoner har det gått ner till 

ett varulager på omkring 700 000 i dagsläget. En orsak till det är att butiker idag har mer 
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löpande rea. Det är vanligt med ett klädställ i varje butik där de sista plaggen av en vara eller 

ett felinköp reas ut, istället för att butikerna samlar på sig all rea och någon gång per år har en 

stor rea med utförsäljning i hela butiken.  På så vis menar han att de gör en löpande 

bedömning om varan är kurant eller inkurant utan att just de orden används. Både Fabriken 

och Företag X gör, utöver den löpande rean, sig av med stora delar av inkuranta varor på den 

årliga stadsfestivalen, i respektive städer, som “rensar upp jättemycket”.  

 

Axel på AAEAA säger “Jag tycker det är en företagsrisk att ha för stora lager.” och de har 

som grundregel att när varorna är 16 veckor gamla reas de ut, på så vis har de också en 

löpande reaförsäljning i butikerna. Axel nämner dock att det finns undantag, exempelvis om 

det gäller dunjackor som de ändå tror på, men det inte är säsong för det. Då reas de inte ut 

utan istället väntar de hellre till nästa säsong och tar fram dem igen. Han berättar också att de 

har brottats med stora varulager de senaste åren, som de har försökt bli av med. Han menar att 

allt kan säljas på rea förr eller senare men att den försäljningen kan ske på bekostnad av 

intresset för butiken. Han säger: “Man kanske tjänar lite på bruttovinsten av att liksom 

försöka kräma ut de där sista kronorna men man tappar också lite intresset i butiken när man 

drar de (gamla varorna) fram och tillbaka för länge.”  

 

“Desto tidigare en inkurant vara kan identifieras, desto tidigare kan priset på den sänkas”. 

Även Tomas på D.O. anser att rea är ett bra tillvägagångssätt för att rädda inkuranta varor. 

Liksom flera andra i studien är deras ambition att göra sig av med alla gamla varor genom rea 

och Tomas säger att de ofta lyckas med det. Han berättar att när de sänker varorna till halva 

reapriset försvinner ungefär 80 procent på bara två dagar. Han ser dock ett trendskifte, där det 

blir allt svårare att sälja rea överhuvudtaget. Kunder bryr sig inte längre om priset sänks 30 

procent, om det inte är riktigt bra varor. Därför försöker D.O. allt mer förhandla med sina 

leverantörer att de ska kompensera för varor som inte sålt för halva reapriset, eftersom de inte 

anser att de ska bära den risken själva. Hur företagen arbetar med leverantörer kommer 

diskuteras vidare längre ner, i logistikkontexten.  

 

Även William på Indiska betonar deras strategi där de försöker rensa lagret så mycket som 

möjligt, eftersom varorna snabbt blir inkuranta. De senaste åren har Indiska förändrats och 

börjat tänka mer på att rea ut och hela tiden kontinuerligt rensa, för att undvika ett inkurant 

lager. Tidigare var 20-30 procent av det totala varulagret från två-tre säsonger tillbaka, men 

nu har de bara ett fåtal procent som är gammalt, vilket han menar är stora framsteg. De har 
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nyligen öppnat outletbutiker, likt Stadium och andra kedjor. Detta är ytterligare ett steg i 

utvecklingen av hanteringen av inkuranta varor. Där tänker de erbjuda kunderna bättre priser 

samtidigt som de får möjlighet att sälja ut gamla varor och få ett mer kurant lager. William 

poängterar också att detta är ett viktigt arbetssätt miljömässigt. Åhléns har också nyligen 

öppnat egna outletbutiker och Villervalla rear sedan en tid tillbaka ut varor som inte säljer bra 

i en utav deras tio butiker som är en outletbutik med samma syfte som Indiskas och Åhléns. 

JC använder sig också av olika outletkanaler för att göra sig av med gamla varor, de skänker 

också bort en del varor till olika projekt. Även Ellos berättar att de efter att de försökt rea ut 

varorna tittar på olika outletalternativ, de har exempelvis skickat varor till H&M´s Afound. 

Deras sista utväg är att sälja till olika partihandlare som köper kläder i kilopris.  

 

Åhléns säljer också ut mycket av deras gamla varor i deras webbutik. Webbutikens varulager 

utgår från centrallagret och detta har lett till att företaget har börjat behålla mer gamla varor 

där, för att kunna sälja dem med E-handeln. Jonas på Åhléns menar också att det är för 

olönsamt att skicka gamla varor som finns i butikernas lager till centrallagret, vilket gör att 

det är lika bra att slänga dem. Därför försöker de numera behålla allt större del av de gamla 

varorna på deras centrallager.  

 

Ovanstående beskrivningar visar en tydlig förändring i branschen, där allt fler butiker och 

kedjor bara de senaste åren har öppnat egna outletbutiker. Detta kan ses som ett sätt för dem 

att bli av med inkuranta varor och på så vis upprätthålla ett mer kurant lager som är lättare att 

värdera. Vi kan också tänka oss att detta kan bero på att lönsamheten i branschen är väldigt 

tuff och att företag är i större behov av att krama ur varje krona ur plaggen. Flera av företagen 

nämnde att de tidigare skänkt varor men det är bara något enstaka företag som fortfarande gör 

det. Därför tror vi inte att outletbutikerna har öppnats av hållbarhetsskäl utan snarare av 

lönsamhetsskäl. Vi tror också att de snabbrörliga trenderna kan vara en orsak till detta, då 

plaggets livstid i butiken blir allt kortare måste företaget hitta andra kanaler för att bli av med 

det och samtidigt inte gå helt utan intäkt från dem. På så sätt verkar branschen som står inför 

samma omgivande förutsättningar efterlikna mer framgångsrika organisationers koncept, 

vilket i detta fall är outletbutiker. Detta kallade Meyer och Rowan (1977) för mimetisk 

isomorfism. 
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6.1.3. Inkomstskattelagen vs. Bokföringslagen 

Enligt Axel på AAEAA är det viktigaste i lagerredovisningen att varan inte varken värderas 

för högt eller för lågt. Han menar att det ska vara ett marknadspris som sätts vid 

lagervärderingen. Då måste företaget först ta hänsyn till bokföringslagen, som vill se till att 

företaget inte har ett för högt värde på sitt varulager. Han säger att: “Redovisningen ska vara 

så rätt och riktig som möjlig, så att man kan lita på årsboksluten.” Vidare kan företagen ha 

incitament att dra ner varulagret för att minska skattekostnaden, därför måste företagen även 

ta hänsyn till inkomstskattelagen. Hur företagen i vår studie förhåller sig till dessa två lagar är 

lite olika och nedan kommer Cenino Donna och D.O. presenteras, då deras tolkningar skiljer 

sig åt.  

 

Cenino Donna rear ut varor som håller på att bli inkuranta och framförallt säljs de starka 

varumärkena fort slut då. Det finns dock en del varor som inte säljs och de värderas till noll. 

Får de sålt dem senare menar Mats att det bara innebär att bruttovinsten går upp. Han anser att 

det är bättre att värdera lagret för lågt och att ha kurrans uppåt. Tomas på D.O. berättar att de 

istället värderar gamla varor som de inte blir av med under rean till anskaffningsvärdet 

alternativt utrangerar dem, genom att de slängs eller bränns. Trots att det blir en fråga om 

hållbarhet och miljö, anser inte han att de har så mycket till alternativ. Han hade istället 

föredragit att värdera dessa varor till noll, och ta intäkten när den kommer, om den kommer. 

Han anser dock att skatteverket sätter stopp för det.  

 

Vår uppfattning är att både AAEAA, Cenino Donna och D.O. strävar efter att upprätta en 

legitim lagerredovisning. Däremot gör de olika tolkningar av regelverken vilket leder till att 

de får olika bilder av vad legitim lagerredovisning är.  

 

6.1.4. Sju klänningar, tolv blusar och ett gäng byxor  

När vi har pratat med företagen om deras inventering skiljer den sig inte åt så mycket, vilket 

vi tror beror på att det är den enklaste delen i lagerredovisningen. Alla företagen har minst en 

inventering per år, som sammanfaller med bokslutet. Då räknas alla varor igenom, ofta av 

butikspersonalen. Inventeringslistan jämförs sedan med lagersaldot och eventuella diffar 

kontrolleras. De större företagen i studien, exempelvis Ellos, har en löpande inventering under 
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hela året, eftersom de har så stora mängder av varor och det finns ingen möjlighet att stänga 

ner verksamheten och räkna igenom allt vid ett tillfälle. Vissa butiker har även flera 

inventeringar per år.  

 

Anna på True Me tycker att inventeringen är jätteviktig och ser det som ett verktyg där 

företag har allt att vinna på att vara noggranna. Hon menar att sköter företagen sin inventering 

får de ett företag som kommer i rullning och de kan se över vilka märken, produkter och 

storlekar som säljer och minskar risken för att varorna blir liggandes på lagret. Även Mats på 

Cenino Donna poängterar vikten av att ha ordning och reda på lagret, vilket de fått erfara 

underlättade när deras lager blev förstört i en brand. I många fall är också företagets revisor 

på plats vid inventeringen, hur företagen upplever det kommer presenteras längre ner, i 

revisionskontexten. 

 

De flesta av de tillfrågade företagen räknar med att varorna tillhör varulagret från och med att 

de levererats till butiken eller centrallagret. Några utav dem äger också varorna under 

transporten och räknar då även med det värde som vid bokslutet ofta befinner sig på båtar. 

Varan lämnar sedan varulagret i samband med att försäljningen sker i kassan.  

 

Efter denna redogörelse över hur företagen i studien genomför och resonerar kring deras 

lagerredovisning och värdering, kommer det att sättas i relation till respektive utav de tidigare 

genomgångna sociala kontexterna.  

 

6.2. Organisatoriskt kontext 

6.2.1. Organisationsform 

6.2.1.1. Mångfilialföretag 

Som beskrivits ovan där teori kring organisatoriskt kontext presenterades finns det en rad 

olika organisationsformer i konfektionsbranschen. Av de företag vi har intervjuat till vår 

studie kan AAEAA, D.O., Indiska, JC, Trend House, Villervalla och Åhléns klassificeras som 

mångfilialföretag. Eftersom ett företag här äger flera butiker kan stordriftsfördelar utnyttjas. 
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Dock är det stor variation i storleken på dessa företag. Trend House har åtta butiker medan 

Indiska har 90 stycken vilket naturligtvis påverkar hur de hanterar sitt lager. Bara för att 

företaget klassas som ett mångfilialföretag kan de ändå arbeta i en tajt organisation. Axel på 

AAEAA säger att deras geografiska strategi är att de ska kunna åka till butiken och ”släcka 

bränder” på en dag, så en 20 mils radie är lagom. “Ska (vi) komma längre ut i landet så måste 

vi anställa distriktschefer och så som åker runt i butikerna och det går inte med den 

strukturen som vi har”. 

 

6.2.1.2. Fristående butiker 

Motsatsen till mångfilialföretag är fristående butiker, vilket är företag som har en enda butik. I 

vår undersökning klassas Cenino Donna, Fabriken, Företag X och True Me som fristående 

butiker. Dessa företag har inte samma möjlighet att organisera sin verksamhet med 

centrallager och skapa större lönsamhet genom det. Utan vid den här typen av 

organisationsform har servicegraden till kunden en ännu större betydelse.  

 

6.2.1.3. Franchiseföretag 

Förutom mångfilialföretag och fristående butiker finns det även franchiseföretag. I vår studie 

har vi inte med några företag som enbart är franchisetagare. Dock driver både AAEAA och 

Trend House några franchisebutiker med Vero Moda och Jack & Jones koncept. Enligt Axel 

på AAEAA blir det lättare att hålla det proffsigt med ett franchisekoncept, eftersom det är en 

stor organisation som står bakom. Det finns hela team som enbart arbetar med 

kommunikationen via skyltfönster. Dock gör den här stora organisationen att butikerna inte 

blir så flexibla på den lokala marknaden “Vi åker på inköp och köper in kläder där också. Så 

på det sättet kan man ändå bli lite lokal, men själva uttrycket eller hur vi marknadsför oss 

eller sådär, då är det väldigt fyrkantigt, det finns ingen flexibilitet där.” JC i sin tur har åtta 

franchiseägda butiker där de då är franchisegivare istället. Begränsningen till ett förutbestämt 

koncept underlättar vid marknadsföring men kan även göra butiken svåranpassad till den 

lokala marknaden med risk för att vissa varor kan bli liggande i lager.  
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6.2.1.4. E-handel 

En organisationsform som växer inom konfektionsbranschen är E-handeln. I vår studie har vi 

ett renodlat E-handelsföretag, Ellos Group som består av Ellos, Jotex och Stayhard. Vidare 

driver flertal av de andra respondenterna E-handel också, utöver sina huvudsakliga koncept. 

Dessa är; Cenino Donna, Fabriken, Indiska, JC, Trend House, True Me, Villervalla och 

Åhléns.  

 

6.2.2. Sociala medier - snart den enda marknadsföringskanalen? 

Ett återkommande svar från respondenterna i vår studie på frågan om de kunde beskriva sitt 

företags marknadsföringsstrategi var sociala medier. Trend House har fokuserat mycket på 

Facebook då de känner att de har kontroll över det. Även Cenino Donna arbetar med sociala 

medier och då främst Facebook och Instagram. JC håller med de övriga företagen och menar 

att gemensamt för de senaste årens marknadsföring är att det blir mer och mer sociala medier 

och mindre och mindre traditionell marknadsföring, det vill säga tidningar och TV. Även 

Ellos säger att idag sker allt mer online, ”det gäller att synas på helt andra forum än vad vi 

gjorde tidigare”. Anders på Ellos menar att detta har varit en jättestor förändring för 

företaget, just med snabbheten i hur de arbetar och där kan han känna att de har en liten 

nackdel av att ha ett arv av att arbeta på ett visst sätt. Väldigt många är vana vid ett visst sätt 

och det tar tid att starta om, det kan nog i vissa fall vara lättare att starta från scratch, menar 

Anders.  

 

Ytterligare ett företag som använder sig av sociala medier är Fabriken och de har satsat 

väldigt mycket på sitt egna Instagram konto, där de postar inlägg varje dag. Där har de nästan 

13 000 följare och märker att de når ut väl till kunderna. ”Lägger vi ut ett klädesplagg tar det 

1-2 dagar sen är det slutsålt.” Villervalla är ett företag som från början knappt inte arbetade 

med marknadsföring, då de kände att deras produkter marknadsförde sig själva. Nu har de 

dock börjat satsa på samarbeten med influencers, bloggerskor och Instagram. De arbetar även 

med AdWords och SEO, vilket är olika sätt för sökoptimering på internet. D.O. säger att de 

börjat närma sig en storlek där de behöver en ökad nivå på digital marknadsföring och sociala 

medier.  
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Vi kan genom vår studie se att flertalet respondenter nämner sociala medier som deras främsta 

marknadsföringskanal. Majoriteten av dessa säger också att den här typen av marknadsföring 

har vuxit sig stark bara under de senaste åren. Tomas på D.O. anser även att de behöver öka 

sin nivå av marknadsföring i sociala medier ytterligare. Den här fokuseringen på sociala 

medier kan förklaras genom mimetisk ismorfism som menar att organisationers förändringar 

görs för att förbättra sig genom att efterlikna mer framgångsrika organisationer. Rimligt borde 

i så fall vara att något eller några företag började använda sociala medier som 

marknadsföringskanal och sedan följde resterande företag i branschen efter när de såg att det 

var framgångsrikt.  

 

Att vara aktiv på sociala medier hjälper även företagen att lättare hänga med i trenderna. Då 

sociala medier är en marknadsföringskanal som företagen lätt själv kan hantera och 

kontrollera, tillskillnad från exempelvis TV-reklam och pappersutskick som behöver längre 

framförhållning. Genom marknadsföring på sociala medier kan företagen snabbt 

marknadsföra en produkt som är trendig, vilket är ett viktigt verktyg med dagens tempo. 

Fabriken ger som exempel att rosa kostym-set är en stor trend för dammode vårsäsongen 2018 

och då de redan hade beställt hem ett sådant set kunde de snabbt marknadsföra det på sitt egna 

Instagram konto.  

 

6.2.3. Konkurrensstrategi gentemot kunderna 

6.2.3.1. Kunderna rör sig idag 

Enligt Porters fem-kraftsmodell är en av de fyra yttre faktorerna som påverkar ett företags 

konkurrenssituation, dess förhandlingsläge gentemot kunderna. Här har det geografiska läget 

länge spelat en stor roll, då närhet till kund har varit av väsentlighet. Dock har den här 

strategin utmanats av E-handel som gör att det geografiska läget i princip inte längre spelar 

någon roll. Vidare menar Företag X att kunder rör sig geografiskt på ett annat sätt idag. ”Rätt 

som det är, är de på NK i Stockholm och rätt som det är så kan de vara i New York. Så våra 

kunder finns över hela världen på ett sätt.” Respondenten för Företag X menar att åker 

kunden till Stockholm flera gånger per år så blir modevaruhuset NK kanske största 

konkurrenten, när det gäller just den kunden. ”Människor är inte så begränsade till städer 

utan de rör sig väldigt mycket.” Just rörligheten bland kunderna tror Företag X främst att de 
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större städerna drar fördel av, då det ”strömmar in väldigt mycket människor hela tiden”. Just 

den här rörligheten som Företag X lyfter visar den komplexitet som kan finnas i modeller likt 

Porters fem-kraftsmodell, som har skapats för att företag lättare ska kunna analysera sin 

konkurrenssituation. Att bedöma sitt förhandlingsläge gentemot kunderna går ut på att försöka 

lista ut vad kunderna vill ha och hur man kan erbjuda det på mest förmånliga sätt. Att 

kunderna idag befinner sig över hela världen och att företaget därmed kan få svårare att 

identifiera sin potentiella kund, försvårar analysen.  

 

6.2.3.2. De köpstarka illojala tjejerna 

En viktig del i företags konkurrensstrategier är att identifiera sin kund. Mats på Cenino Donna 

har svårt att se att deras kunder går in och tittar på en kostym hos dem och sen går in på 

H&M, KappAhl eller Dressman och tittar på en kostym. Sen finns det såklart unga killar och 

tjejer som handlar på H&M, Lindex eller liknande kedjor men som också kommer till Cenino 

Donna och köper exempelvis en Marc Jacobs väska eller en Kenzo t-shirt, säger Mats. Unga 

blandar mer mellan varumärken och kedjor, framförallt tjejer. ”Killarna behöver lite mer 

hjälp”, enligt Mats på Cenino Donna. Även Anna på True Me pratar om de unga tjejerna och 

säger att de gärna vill locka 18-20 åringar till deras butik. Denna grupp är köpstarka, de vet 

vad de vill ha och de vill ha det nu.  

 

6.2.3.3. Servicens betydelse för överlevnad 

Har företagen identifierat sina konkurrenter kan de förbättra sitt förhandlingsläge och 

erbjudande gentemot dessa. Flera av respondenterna i vår studie lyfte fram servicens 

betydelse när det kommer till vad som erbjuds kunden. 

 

Företag X som är en tydlig premiumvarumärkesbutik med starka varumärken som Gant och 

Ralph Lauren vänder sig till dem som vill ha kvalitetskläder och service. Kunden ska känna, 

”Jag fick uppmärksamhet, de sålde inte detta för att sälja.” Kunden har ändå tjänat in dessa 

2000 kronor och valt att spendera dem på en produkt i en viss butik, det är viktigt att visa 

tacksamhet för det. Visas det en förståelse för att kunden inte bara har fått dessa pengar 

kommer en känsla sprida sig och då kommer kunden vilja komma tillbaka. Precis som 

Företag X verkar inte True Me i en av de större städerna i Sverige vilket gör att det är lättare 
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att ha en personlig relation till kunderna. Anna på True Me tycker det är en av de bästa 

egenskaperna med hennes personal, just att de känner kunderna.  

 

Företag som inte verkar på lokalnivå och till och med enbart inom E-handel likt Ellos får 

förhandla och skapa andra erbjudande till sina kunder. Anders på Ellos menar att deras 

service erbjuds genom exempelvis fri frakt och fri retur. Detta ser Anders som otroligt viktigt 

för att kunna vinna kunder.  

 

6.2.4. E-handel – konkurrenten före alla andra 

Om marknadsföring via sociala medier var ett ständigt återkommande ämne som 

respondenterna i vår studie tog upp var E-handeln minst lika återkommande. De flesta 

företagen i vår studie såg E-handeln som sin största konkurrent, däribland Carl på Trend 

House. Även Mats på Cenino Donna stämmer in i detta och menar att om butikerna inte har 

varorna hemma idag säljer de inte till kunden. Kunden beställer då varan på nätet istället, 

eftersom det alltid finns någon som har den. Just risken att tappa kunder till E-handeln som 

ständigt kan garantera produkter till kunden menar Mats på Cenino Donna är en anledning till 

att butiker idag vill ha så stora varulager. En annan risk att tappa kunder till E-handeln är om 

butiken inte ger tillräcklig service menar Företag X. “Om jag inte gör ett bra jobb till en kund 

så känner jag att jag främst tappar dit (till E-handel). Jag tappar nog inte till en fysisk lokal 

butik.” Respondenten för Företag X anger att det är de stora E-handlarna som Zalando och 

Care of Carl som är deras största konkurrenter.  

 

Ytterligare ett företag som märker att E-handeln är extremt stor är Fabriken och de menar att 

det gäller att följa med i utvecklingen. Det stålbad som Tomas på D.O. menar att branschen 

går igenom är till stor del orsakad av E-handeln. Tomas tror att E-handelns frammarsch 

kommer leda till en strukturförändring i konfektionsbranschen, där butikerna tvingas 

samarbeta mer. Han berättar att det var så MQ, en svensk klädkedja för dam- och herrmode, 

skapades. 45 företag slogs samman och blev en kedja på runt 100 butiker. Syftet var att 

underlätta genom ett gemensamt inköpssamarbete. Om företag inte samarbetar på detta vis är 

risken, enligt Tomas på D.O., att allt fler fristående butiker försvinner och att det bara är de 

stora aktörerna som kommer finnas kvar på marknaden.  
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Enligt Tomas på D.O. finns det till och med tillfällen då E-handeln kan vara en ännu större 

konkurrent än vanligt för butikerna, detta är under reaperioder. Eftersom butikerna tenderar 

att vara stökiga och röriga under reatider, kan det vara både roligare, enklare och fräschare att 

handla reaprodukter på webben. Åhléns belyser också att de ser att E-handeln är en större 

konkurrent för deras mindre varuhus ute i landet än vad den är för deras citykoncept som 

erbjuder mer premiumvarumärken. Jonas på Åhléns säger att det är svårare att driva ett litet 

varuhus ute i landet och att de har stängt varuhus där, till stor del beroende på att E-handeln 

tar marknadsandelar.  

 

En butik som finns ”ute i landet” är True Me. De har sin butik i Växjö och menar att deras 

största konkurrent är E-handeln. ”Kunderna, de är så medvetna nu” säger Anna på True Me. 

”De bara googlar fram, vill de ha en klänning från Odd Molly så skriver de; rosa klänning 

Odd Molly storlek 38, och då får de fram den på hur många olika sajter som helst. Sen tar de 

naturligtvis den som har fri frakt, fri retur och allt sånt.” Just att arbeta med sökord och 

liknande för att komma högt upp på träfflistan när kunder söker på ett specifikt plagg är något 

som Anna menar att butikerna måste arbeta med och det gör True Me till sin egna webbshop. 

Ellos som är vår studies enda renodlade E-handlare anger även de andra E-handlarna som sina 

största konkurrenter. Anders på Ellos säger att Zalando och Boozt tar väldigt mycket 

marknadsandelar idag.  

 

6.2.4.1. Helhetslösning - webb + butik 

 

“Vi vill fortfarande ha flera ben att stå på, för vi känner att det är en väldigt stor styrka för 

oss.” – Axel, AAEAA. 

 

För att möta den konkurrens som E-handeln ger har flertalet företag i vår studie kompletterat 

sin organisation med en E-handel. Trend House är ett av dessa företag och de menar att deras 

målsättning för framtiden är att bli mer digitaliserade, men samtidigt fortsätta vara personliga. 

De strävar efter att kunna lämna ut webbeställningar i de fysiska butikerna, för att ge kunder 

ett mervärde, hjälpa dem med produkterna och även kunna öka merförsäljningen. Det fysiska 

mötet är viktigt, likt Företag X nämnde ovan, det bygger värderingar, kontakt och känslan hos 

kunden menar Carl på Trend House. Kunden kanske kommer på besök från en annan ort och 
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besöker deras butik, då är förhoppningen att de tar med den positiva känslan från butiken och 

fortsätter att handla från dem genom webbutiken.  

 

Cenino Donna är ytterligare ett exempel från vår studie på företag som kombinerar butik och 

E-handel. Alla butikers kassasystem, som Mats på Cenino Donna äger, är sammanlänkade 

med E-handeln, vilket innebär att deras totala lagersaldo är lagersaldot på webbutiken. Cenino 

Donna säljer varorna, som beställs i webbutiken till Cenino Donna, och sedan får de betalt 

månadsvis. De senaste åren har företaget fördubblat försäljningen på E-handeln, utan att 

minska försäljningen i butiken. Beställningar görs från hela Sverige och målet är att fortsätta 

utveckla webbutiken i framtiden.   

 

Även Axel på AAEAA tror att E-handeln kommer ta mer utrymme i framtiden. Detta är något 

som AAEAA inte arbetar med idag men har börjat titta på. Dock är det viktigt att se till vad 

kunden egentligen vill ha ut av E-handeln menar Axel. ”Jag tror kunden vill ha information 

på nätet först och främst.” Kunderna letar inspiration inför ett köp på nätet. Då vill de även ha 

många valmöjligheter. Det ska vara så enkelt som möjligt. “Kunden skulle gärna vilja veta 

tillgängligheten på den här varan, vart finns den här varan.” Axel säger vidare att de skulle 

kunna koppla ihop alla deras butiker med en webbshop där lagersaldo i varje butik kan visas. 

Då kan kunden välja om den vill handla på nätet eller i butik. “Då är det ju mycket större 

chans att kunden kommer vilja köpa plagget i butiken för den får personlig service och vet att 

det stämmer och på det sättet blir det mer positivt för kunden” Enligt Axel på AAEAA tycker 

kunden inte det är kul att skicka tillbaka kläder. Även Indiska är inne på att butik och E-

handel kan dra nytta av varandra. Att Indiska har 90 butiker runt om i Sverige ser William på 

Indiska som en fördel för deras E-handel då butikerna kan ta hand om en stor del av returerna. 

 

Problem med lager och E-handel belyser många och flertalet av de företag i vår studie som 

har både butik och E-handel har sitt lager ihopkopplat just på grund av tillgängligheten på en 

vara. Blir något trendigt över en natt kan varan snabbt sälja slut och då blir det svårt att 

uppdatera lagersaldot för E-handeln manuellt. Emmy på Fabriken säger att detta är 

anledningen till att Fabriken enbart säljer inredning på sin E-handel och inga kläder, men 

detta är något de vill utveckla.  

 

Vidare är det inte bara olika organisationsformer som är exempel på hur företagen öppnar upp 

för helhetslösningar till kunden. Det har även blivit vanligare med ett mixat produktutbud. 
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Cenino Donna har exempelvis förändrat sitt produktkoncept de senaste åren och börjat sälja 

heminredning, främst från varumärkena Lexington och Mateus. Syftet har varit att skapa en 

totalupplevelse, där kunden ska kunna komma in i butiken och köpa kläder samtidigt som de 

kan köpa en present om de ska gå bort.  

 

6.2.5. Organisationsformens påverkan på lagerredovisning 

Företagen i vår studie har som ovan nämnts delats in efter deras organisationsform, detta för 

att se om just organisationsformen kan ha någon påverkan på lagerredovisningen. Då flera 

företag är aktiva inom flera olika organisationsformer har vi i denna studie skapat en 

förenklad bild genom att kategorisera företagen efter den organisationsform som är deras 

huvudsakliga fokus.  

 

Figur 4 nedan visar inget tydligt samband mellan att fristående butiker har en enklare 

lagerredovisning eller att mångfilialföretag har en mer avancerad sådan, vilket utifrån 

ovanstående diskussion kunde antas. Detta då de fristående butikerna med stor sannolikhet 

har långt ifrån lika stora lager, de har även bara ett lager att ta hänsyn till vid redovisning av 

det. Mångfilialföretaget däremot har ofta ett stort centrallager och sedan ett mindre lager i 

varje butik som de äger eller driver. Detta borde göra det svårare att använda sig av 

schablonmetoder och istället använda mer avancerade metoder för att skapa en legitim 

lagerredovisning.  
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FIGUR	  4.	  LAGERREDOVISNING	  I	  RELATION	  TILL	  ORGANISATIONSFORM.	  

 
Ytterligare en tanke är att ju större företaget är, desto större legitimitet krävs. Stora företag är 

ofta hårdare granskade. Inga företag i vår studie är börsnoterade, men de större företagen är 

ändå mer igenkända och uppmärksammas i större utsträckning av media vilket gör att de bör 

sträva efter en större legitimitet än mindre företag som inte granskas lika hårt i offentligheten. 

Den här tanken har gjort att vi även har klassificerat företagen i vår studie efter storlek och då 

har vi utgått från omsättningen i senaste årsredovisningen, då vi anser att det är ett bra mått på 

ett företags storlek. I konfektionsbranschen visar en hög omsättning även på en hög kvantitet i 

försäljningen, vilket kräver en större storlek på företaget, då konfektionsbranschen har 

förhållandevis billiga produkter. Här har en indelning gjorts där företag med en omsättning 

under det senaste räkenskapsåret på över 100 miljoner kronor klassificeras som ett större 

företag och företag med en omsättning på mindre än 100 miljoner klassificeras som ett mindre 

företag.  
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FIGUR	  5.	  LAGERREDOVISNING	  I	  RELATION	  TILL	  FÖRETAGETS	  STORLEK.	  	  

 

Ovanstående indelning visar ett tydligt samband mellan nivån på lagerredovisningen och 

företagets storlek. Mindre företag tenderar att ha en enklare lagerredovisnings medan större 

företag tenderar att ha en mer avancerad. Detta kan bero på flertalet orsaker, en första är den 

kompetens som kan saknas i de mindre företagen men finns i de större företagen, där det ofta 

finns hela ekonomiavdelningar, som även kan använda lagerredovisningen som ett styrmedel 

för framtiden. I mindre företag är det oftare en person som har ansvar för flera områden. En 

person kan vara både ägare, butiksanställd och ekonomiansvarig. Att besitta en större 

kompetens och förståelse för alla dessa olika delar blir svårt. Även om extern hjälp kan tas in 

för exempelvis ekonomin i ett mindre företag är det inte alltid det behövs samma utförliga 

redovisning där för att skapa legitimitet. De mindre företagen har ofta inte en lika komplex 

struktur, vilket gör att det inte heller finns lika många risker att identifiera. Den andra orsaken 

vi kan se till ovanstående uppdelning är just identifieringen av risker. Större företag är ofta 

utsatta, likt ovan nämnt om mångfilialföretag, av mediernas övervakande. I inledningen till 

vår studie visades flertalet inköpsmissar som stora svenska företag har gjort. Om ett mindre 

företag gör en liknande miss får de knappast samma uppmärksamhet i media, då de inte anses 

vara av lika stort intresse för allmänheten. Detta visar att det är av större vikt för de stora 

företagen att visa sig legitima för att undvika den här negativa publiciteten i media och därför 
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kan de använda sig av en mer avancerad lagerredovisning och minska riskerna att 

felbedömningar görs. På detta sätt får de alltså en mer legitim lagerredovisning.  

 

6.2.6. Konkurrensfördelar genom strategier 

Enligt Porter (1980) kan företag nå konkurrensfördelar på marknaden genom tre strategier. 

Dessa är differentiering, att företag erbjuder högkvalitativ och unik design, kostnadsledning, 

att företag får konkurrensfördelar genom att pressa priserna, eller fokusering, att företaget 

koncentrerar sig på ett specifikt produktutbud. Vi har i vår studie även valt att dela in 

företagen efter dessa definitioner för att se om de har någon påverkan på lagerredovisningen. 

Dock har vissa modifikationer behövt göras för att företagen ska passa in i de olika 

strategierna. I kategorin differentiering som är avsedd för de företag med mer exklusiva 

produkter har vi placerat de företag som klassar sig själva som premiumvarumärkesförsäljare. 

I kategorin kostnadsledning återfinns de företag som har lite lägre prisklass på sina produkter. 

Dock inte den prispressarstrategi som Porter (1980) föreslår. Poängteras ska att vissa av dessa 

företag, exempelvis Ellos och Åhléns, även har en hel del premiumvarumärken till 

försäljning, men här har vi valt att dela in dem efter vad de generellt brukar uppfattas mest 

som i allmänhet. Detta är dock en subjektiv bedömning från våran sida. Till sist har vi 

placerat Villervalla och Indiska i kategorin fokusering då dessa har ett tydlig 

nischproduktområde. Villervalla med sina färgglada barnkläder i unisexmodell och Indiska 

med sitt orientaliska koncept, har en egen plats på den svenska marknaden. Nedan i Figur 6 

visas en sammanställning.  
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FIGUR	  6.	  LAGERREDOVISNING	  I	  RELATION	  TILL	  KONKURRENSSTRATEGIER.	  	  

 

Här kan det också konstateras att inga större grupperingar har skett gällande lagerredovisning 

utifrån konkurrensstrategi. Att inga samband kan ses kan bero på flertalet orsaker. De företag 

som är klassificerade som differentierande och fokuserade har starka varumärken. Dessa 

varumärken kan bära upp värdet på produkterna då de är välkända, vilket gör att företag inte 

behöver sträva efter en lika avancerad modell för inkuransavdrag och lagerredovisning, då 

varumärkena bär upp företagets legitimitet. Vidare är dessa varumärkena ofta mer 

trendkänsliga då kunderna till de företag som är placerade i differentierings- och 

fokuseringskategorierna enligt våra respondenter ofta har ett stort intresse för trender och vill 

följa med i det senaste. Detta skapar en osäkerhet för företagen och borde då istället ligga till 

grund för en mer avancerad lagerredovisning, eftersom de bär en större risk att varorna blir 

inkuranta. Vidare kan ett motsatt förhållande ses i kategorin för kostnadsledning. Dessa 

företag har inte lika utmärkande varumärken som följer med i trender. Att varumärkena 

kanske inte är lika trendkänsliga öppnar upp för att en enklare lagerredovisning ändå skapar 

legitimitet. Samtidigt är dessa varumärken inte lika välkända, vilket borde göra dem svårare 

att värdera, då de inte bär på samma kapital som premiumvarumärken kan göra. Just de 

motsägelserna tror vi kan vara anledningen till att inga tydliga samband kan ses i den här 

uppdelningen.  
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6.3. Logistikkontext 

 

”Har du inte varorna hemma idag, så säljer du inte”. - Mats, Cenino Donna 

 

6.3.1. Ledtider 

Tidigare presenterade vi hur Fernie och Sparks (2013) argumenterade för att hastighet och 

tillgänglighet är nyckelpunkterna för att företaget ska kunna svara på kundernas förändrade 

beteende. Vidare definierades tre olika tidsdimensioner i logistikkedjan som måste fungera 

effektivt för att företaget ska uppnå den hastighet och tillgänglighet som krävs för att kunna 

svara på förändringarna på marknaden. En utav tidsdimensionerna är time to market, som är 

den tiden det tar att lansera en idé på marknaden (Cristopher & Peck 2003). Denna skiljer sig 

åt beroende på om företaget köper in varumärken eller själva designar och tillverkar sitt 

sortiment.  

 

6.3.1.1. Ledtider för inköp av varumärken 

I vår studie har majoriteten av företagen ledtider där de gör beställningarna 6-9 månader i 

förväg. Carl på Trend House beskriver hur de ungefär i början av april gör inköp för nästa års 

vårkollektion. Den anländer sen till butikerna ungefär i december och januari. Eftersom det är 

så långt i förväg är kvantiteten ganska liten. I juni, när säsongen är närmre, och de vet mer 

vad som kommer bli trendigt och sälja bra, görs nästa inköp. Utöver det gör de även extra 

inköp under säsongen, av varor som de märker går bra. På motsvarande sätt sker inköpen 

även för höstkollektionen och denna struktur har de flesta utav företagen i vår studie.  Axel på 

AAEAA menar dock att ledtiderna är väldigt varierande beroende på vara. Vissa beställningar 

görs ett år i förväg samtidigt som det finns de leverantörerna som arbetar med två veckors 

intervaller. På detta sätt berättar Cenino Donna att när de beställer varor från Ralph Lauren, 

som är en utav deras leverantörer, är leveranstiden bara tre månader. 

 

Eftersom varorna från vårkollektionen ofta börjar anlända redan i december kan de bli 

liggandes på lager ett tag innan de kommer ut i butikerna. Mats på Cenino Donna berättar att 

om de har otur kommer badbyxorna först och vårjackorna sist. Eftersom badbyxorna inte 
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säljer i december läggs de på lager några månader innan de kommer ut i butiken. Detta gör 

enligt Axel på AAEAA att företagen måste ligga ute med likviditet vilket leder till stora 

kostnader. Han säger också: “Varan, det är ju som grönsaker liksom, den blir bara mer och 

mer rutten.”  

 

Emmy på Fabriken poängterar vikten av att analysera kommande trender eftersom inköpen 

sker så långt i förväg och mycket hinner under den tiden förändras. Deras butik säljer också 

inredning och hon berättar att de ledtiderna skiljer sig från klädernas ledtider. Då ledtiderna 

för inköp av inredning är kortare, inköpet för höstkollektionen görs så sent som i augusti 

vilket gör det lättare att avgöra vilka trender de ska satsa på.  

 

Mats på Cenino Donna anser att utmaningarna med de långa ledtiderna är att mycket hinner 

hända på ett halvår, i hela världen. Exempelvis kan en ekonomisk kris uppstå, som när kronan 

föll eller bankkrisen som ledde till att det inte fanns några kontanter tillgängliga. Sådana 

situationer får stor påverkan på butikerna och det är något som de inte kan ta hänsyn till med 

dagens långa ledtider. För att arbeta sig runt det anser Mats att fler leverantörer borde släppa 

in dem som återförsäljare på deras lager. Men de har i sin tur samma bekymmer som 

butikerna; att deras banker och revisorer vill att de ska ha ett så litet lager som möjligt, vilket 

han menar gör att alla sitter i samma sits. En sådan lösning, som flera utav företagen arbetar 

allt mer med är NOOS-produkter. NOOS står för Never Out Of Stock och är varor som 

leverantörerna alltid har tillgängliga för direktbeställning. Det är ofta ett utbud av varor som 

fungerar mer eller mindre året runt och inte är så trendkänsliga. Både Trend House, Cenino 

Donna och JC har berättat att de använder sig mycket av detta och på så sätt behöver de inte 

göra stora beställningar långt i förväg utan istället görs beställningar veckovis för att fylla på 

det som sålts. Trend House berättar också att NOOS-produkterna hjälper dem att ha ett brett 

utbud i webbutiken, eftersom kunden kan lägga en order utan att varan finns tillgänglig i 

företagets lager. När kundens order är lagd beställer Trend House varan. De får den inom 2-3 

dagar och skickar den då vidare till kunden. Detta är en process som leder till att företagets 

lagerhållning minskar och risken för inkuranta varor minskar. Eftersom att detta enbart gäller 

NOOS-produkter är det vanligaste dock att de köper hem varan, lägger in den på lager och 

sen inväntar köp, men de försöker på olika sätt bredda användandet och utnyttja fördelarna av 

dessa produkter.   
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6.3.1.2. Ledtider för egentillverkade varor 

Utav de företag i vår studie som helt eller delvis producerar egna kläder är ledtiderna generellt 

längre än de som presenterats ovan. Indiska är de som har kortast ledtid i denna 

företagskategori. De berättar att från att plagget blivit uppritat skickas prover fram och 

tillbaka mellan dem och leverantörerna i snitt tre gånger innan plagget börjar massproduceras. 

Från processens start tar det ungefär 6-9 månader innan plaggen når butiken, vilket inte skiljer 

sig något från ledtiderna som presenterades ovan. Detta är dock ett undantag då resterande 

företag nedan i denna kategori har längre ledtider.  

 

Både Ellos och Åhléns säljer sina egna varumärken utöver andra varumärken vars 

inköpsprocess liknar de ovan. Åhléns berättar att de påbörjar en kollektion med 

egentillverkade varor ungefär ett år i förväg genom att sätta de övergripande riktlinjerna och 

fatta beslut om vilka trender de tror på. Inköparna åker sedan till Asien för att börja titta på 

material och så vidare. Ellos process är uppbyggd på ungefär samma sätt och den mest 

krävande delen i processen är att hitta tillverkare i Asien. För att underlätta den har Ellos 

numera tre kontor i Asien. 

 

Villervalla är det företag i studien som har längst ledtider, på uppåt två år. När designen är 

färdig tar det ungefär 1,5 år innan kollektionen syns ute i butikerna. Orsaken är att Villervalla 

till skillnad från de andra företagen i vår studie utöver att sälja kläderna i sina egna butiker, är 

en stor leverantör. På så sätt befinner de sig i ledet före exempelvis Trend House, Fabriken, 

D.O. och de andra företagen som gör inköp från leverantörer. Magnus berättar att Villervalla 

några månader efter designprocessen får en sälj- och fotokollektion, som de använder för att 

skapa en katalog och skicka till deras återförsäljare som de i sin tur gör beställningar ifrån.  

 

I teorin presenterades hur Zara har format ett nytt sätt att arbeta med logistik vilket skapat 

korta ledtider. Något som bland annat Gina Tricot anammat. Vår förhoppning var att i denna 

del kategorisera studiens företag i de som har korta ledtider likt Zara och Gina Tricot och 

skilja dem från kategorin med de som har ledtider på uppåt ett år. På så sätt hade vi kunnat se 

ifall plaggets ledtider formar hur företagen genomför sin lagerredovisning. Eftersom inga utav 

företagen i studien arbetar på samma sätt som Zara kan inte denna uppdelning göras och 

därför har vi valt att istället titta på hur lagerredovisningen skiljer sig mellan företag som 
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köper in varumärken och företag som helt eller delvis har egentillverkade varor. Orsaken är 

att diskussionen ovan har visat att detta har en stor påverkan på deras ledtider.  

 

De företag i studien som helt eller delvis har egenproduktion är Villervalla, Indiska, Åhléns, 

JC och Ellos. Resterande företag säljer varumärken, vilka är: D.O., Cenino Donna, Fabriken, 

True Me, Trend House, Företag X och AAEAA. När vi sätter det i relation till hur de gör sin 

lagerredovisning får vi resultatet enligt Figur 7. 
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FIGUR	  7.	  LAGERREDOVISNING	  I	  RELATION	  TILL	  LEDTIDER.	  	  

 

Enligt vår teori borde företag som har längre ledtider behöva göra en mer avancerad 

lagerredovisning för att uppnå legitimitet. Orsaken till det är att förutsättningar kan hinna 

förändras under den långa tid det tar från att företaget har lagt beställningen till det att 

kläderna säljs i butik. Det gäller såväl förändringar i trender som Emmy på Fabriken nämnde 

ovan, men också förändringar i världsekonomin vilket Mats på Cenino Donna poängterade.  

Fernie och Sparks (2013) belyste också att branschen är svår att förutse, vilket karaktäriserar 

den. Detta leder till att risken för att varorna blir inkuranta blir större och därför anser vi att 
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redovisningen borde vara mer avancerad för dessa företag, för att den ska spegla ett 

rättvisande värde och på så sätt ge legitimitet.  

 

Detta skulle i så fall innebära att Ellos, JC, Åhléns, Indiska och Villervalla borde legitimera 

sin lagerredovisning med att göra den mer avancerad än resterande företag. Det gör alla 

förutom Villervalla som sticker ut i sammanhanget. Villervalla är det företag som har avsevärt 

längst ledtider i denna studie, därför vore de rimligt att anse att eftersom deras varor bär en 

stor risk för att bli inkuranta borde de utföra en mer avancerad lagerredovisning som på ett 

bättre sätt kan ta hänsyn till värdet på inkuranta varor. Det som i sammanhanget inte får 

glömmas är dock att de är en stor leverantör och att majoriteten av varorna som de köper in 

redan är sålda till deras återförsäljare. Detta gör att de själva inte bär risken för så stor andel 

av varorna och därför anser vi att de inte behöver eftersträva en mer avancerad 

lagerredovisning för att uppnå legitimitet. 

 

Eftersom vi har upplevt att de flesta företagen i studien ser problematiken med 

osäkerhetsfaktorerna vid långa ledtider tror vi att den tendens till samband som vi har funnit 

inte är någon slump utan något som formar företagens lagerredovisning. Detta kan också 

styrkas genom exempelvis Åhléns. De är ett utav företagen i studien som har både inköpta 

och egentillverkade varumärken och gör en uppdelning av dessa vid värderingen. De gör 

större inkuransavdrag på deras egna varumärken, vilket kan bero på av att de har längre 

ledtider och att Åhléns därför legitimerar sin lagerredovisning med att ta hänsyn till de större 

osäkerhetsfaktorerna genom mer tilltagna inkuransavdrag.  

 

6.3.2. Att äga sitt varulager eller ej 

Företagen som har deltagit i vår studie äger alla sitt lager mer eller mindre. Trend House, 

Företag X, D.O. och True Me äger hela sitt lager och bär risken för det. Utav de resterande 

företagen äger majoriteten hela sitt varulager, bortsett från någon enstaka procent. AAEAA 

berättar att de äger 98 procent av butikernas lager. De har någon leverantör som arbetar med 

kommissionsavtal. Då är det leverantörens lager som finns ute i butikerna och AAEAA köper 

in varan först när kunden köper den i kassan och säljer den på så sätt vidare direkt. Axel 

menar att “Nackdelen är att det är mycket sämre marginaler på kommissionsavtal och 

fördelen är att vi inte behöver rea ut så mycket utan de tar ju risken för gamla varor.” Han 
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berättar också att dessa avtal är vanligare vid lite mer udda varor, exempelvis dyrare 

kostymer. Där vill man försöka ha ett brett utbud och det drar ner omsättningshastigheten om 

de ska ha stora lager med det, vilket de vill undvika då det kan innebära en stor risk för 

inkurans.  

 

Emmy på Fabriken berättar att om det är något plagg som de köper in som de känner sig 

osäkra på redan från början kan leverantören säga att de ska testa att sälja dem och lyckas de 

inte tar leverantören tillbaka dem. På så sätt slipper butiken bära risken för att varan inte säljer 

bra. Hon berättar att de en gång testade att ta in en skinnjacka i äkta skinn som inte sålde alls, 

Emmy tror att orsaken var att den var för dyr och inte tillhörde prisgruppen för deras kunder, 

då fick de skicka tillbaka alla. Indiska berättar också att de i ytterst få fall har avtal där de kan 

skicka tillbaka varor som inte blivit sålda, men att de äger ungefär 99 procent av sitt 

varulager.  

 

Angående kommissionsavtal säger företag X: “Det är ofta lite svagare varumärke, som vill in 

på marknaden som erbjuder det.” Denna bild har även D.O. som historiskt alltid har haft en 

idé om att när företag erbjuder det, gör de det för att de inte är tillräckligt bra. Tomas på D.O. 

tror dock att det kommer bli vanligare i framtiden i takt med digitaliseringen. Eftersom 

trenderna idag rör sig så snabbt menar han att logistiken blir allt viktigare. Butiker vill 

egentligen inte öppna stora centrallager, utan de vill att leverantörerna ska ha deras lager. På 

så sätt kan butikerna få påfyllnad genom att beställa löpande istället för att göra beställningar 

med ledtider på 5-6 månader, vilket fortfarande är det vanligaste i branschen och enligt 

Tomas är det ”helt sjukt”. Däremot finns det några butikskedjor som kan tillverka och 

leverera sina varor på bara några veckor. Därför tycker Tomas att ”Lager och logistik är den 

största utmaningen för att fortsätta på det här sättet”. 

 

Cenino Donna har två olika upplägg för ägandet av varulagret i sina två butiker. Cenino 

Donna äger hela sitt lager, men för Lexington är avtalet annorlunda. Eftersom leverantören 

vill att butiken ska ha så mycket varor hemma, vilket de inte har möjlighet till, fyller 

Lexington på löpande. Cenino Donna betalar för varan först när den säljs. Lexington kommer 

även till butiken och utför inventeringen själva, vilket gör att det inte räknas in i Cenino 

Donnas bokslut. Även Åhléns berättar att de delvis använder sig av kommissionsavtal. 

Framförallt är skönhetsbranschen uppbyggd på det, i det sortimentet har de ofta returrätt till 

leverantören. På så sätt blir inga varor gamla och inkuranta. De är därför positiva till 
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kommissionsavtal samtidigt som Jonas på Åhléns förklarar att det är en avvägning mot vad de 

får för marginal på ett kommissionsavtal i förhållande till om de själva köper in varorna.  

 

Ellos berättar också om deras dropship-lösning som motsvarar ungefär 7-8 procent av deras 

totala försäljning. De beskriver det som en uppkoppling mot leverantörer, där kundens order 

läggs hos Ellos, men studsar direkt vidare till leverantören som då står för lagerhållning och 

leverans. Detta använder de framförallt på kompletterande produkter som de själva inte vill 

lagerhålla, exempelvis elektronik och möbler.  

 

Enligt Azuma och Fernie (2003) är klädindustrin ett institutionellt system där företags 

aktiviteter ofta visar på en tydlig homogenisering. Eftersom olika logistiklösningar blir en allt 

viktigare del i företagens strävan efter att snabbt kunna leverera nya trender tror vi att 

framöver kommer det ses att företagen använder allt mer liknande lösningar. I vår studie ser 

vi en ökning av användandet av kommissionsavtal och andra liknande lösningar vilket flera 

respondenter har angett. Vi tror att företagen ser det som en lösning för att kunna hänga med i 

det allt mer accelererande tempot i branschen utan att behöver ta risken att satsa på fel trender 

och stå med ett inkurant lager vid bokslutet.   

 

Vi anser inte att dessa avtal i sig påverkar hur företagen i vår studie redovisar sitt varulager, 

alltså om de har en enkel eller mer avancerad lagerredovisning. Anledningen är att de som 

använder dem har en så liten andel, enbart några få procent, vilket vi inte upplever ger en 

inverkan på hur deras lagerredovisning formas. Däremot kan det vara rimligt att tro att om 

dessa lösningar ökar i framtiden kommer det få en större inverkan på hur företagen 

legitimerar sin lagerredovisning. Eftersom dessa avtal är ett sätt för företagen att minska den 

mängd varor de har i lagret och den risk de bär för dem, påvisar de som har kommissionsavtal 

och dropship-lösningar en större benägenhet att minska riskerna. Det kan leda till att 

företagen prioriterar att upprätta dessa avtal för trendkänsliga varor. Det i kombination med 

en minskande andel varor som bär risken, borde leda till att de inte behöver legitimera sin 

lagerredovisning med lika höga inkuransavdrag.  

 

Poängteras ska dock att den främsta anledningen till att företagen inte har kommissionsavtal i 

större utsträckning än ovan angivet borde vara att leverantörerna då står risken, istället för 

butikerna. Ska trendkänsliga varor säljas på kommissionsavtal blir det istället leverantörernas 

värdering som blir svårare, då någon måste stå risken. Om butikerna vill fortsätta arbeta mot 
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en ökande andel kommissionsavtal kan de gå ihop med sina konkurrenter och utöva någon 

form av påtryckning på sina leverantörer. Detta är något som både Mats på Cenino Donna och 

Tomas på D.O. har nämnt, just betydelsen av att som företagare arbeta tillsammans.  

 

6.4. Ekonomiskt kontext 

6.4.1. Lönsamhet, nyckeln till överlevnad  

Som rubriken lyder och som Bergstöm och Fölster (2009) säger är lönsamhet nyckeln till 

företagets överlevnad, vilket diskuterades i den teoretiska delen av det ekonomiska kontextet. 

Där presenteras också hur många klädföretag kämpar med lönsamheten. Detta upplever även 

företagen som deltagit i vår studie, då alla har pratat om den tuffa situation som råder i 

branschen just nu, där konkurrensen ökar och marginalerna sjunker. Tomas på D.O. sa: 

”Konfektionbranschen, ja hela detaljhandeln håller på att gå igenom ett stålbad”. Många av 

företagen nämner också samma orsaker till situationen, vilka är; konkurrensen som E-handeln 

orsakar och rabattrycket som branschen har skapat. De menar att eftersom E-handeln växer 

och snor marknadsandelar tappar butikshandeln. William på Indiska tror att det kommer 

fortsätta vara en sådan struktur, men att det kommer svalna lite. Tomas på D.O. beskriver det 

trendskifte som de har sett genom att det blivit allt vanligare att butiker har kampanjer och de 

upplever att kunderna väntar in erbjudandena. Han menar att det är handelns egna fel att 

kunderna får detta beteende och väntar in erbjudande eftersom de själva har skapat den 

miljön. Han ger den kalla våren i år som exempel. Det räcker att en stor aktör börjar skicka ut 

signaler till sina kunder med rea på ytterplaggen, då vågar inte de andra ha is i magen utan 

alla hänger på. Anders från Ellos menar att detta leder till en väldig marginalpress för att slåss 

om kunderna. Den stora vinnaren på marknaden just nu är enligt honom kunderna, då det bara 

blir billigare och billigare för dem att handla. Även Anna på True Me beskriver branschen 

som stenhård och att den stora påverkan som väderförändringar har, är en utav orsakerna till 

det.  

 

För att kunna överblicka hur företagens lönsamhet kan forma de deltagande företagens 

lagerredovisning kommer de delas upp i lönsamma, medellönsamma och olönsamma.  
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6.4.1.1. Lönsamma 

Trend House är ett utav företagen i vår studie som upplever att de har ett bra finansiellt 

resultat som sticker ut i branschen. Förra året hade de ett resultat som var “all time high”. 

Även D.O. gjorde förra året sitt bästa resultat hittills. Trots att Tomas berättar att de betalar 

mycket dyrare lokalhyror än många utav deras konkurrenter, eftersom de prioriterat väldigt 

centrala och attraktiva lägen.  

 

På samma sätt upplever Företag X, Fabriken och Villervalla att de är lönsamma och levererar 

vinst varje år. Att Fabrikens finansiella resultat ökar för varje år och att de upplever att de är 

mer lönsamma än branschen tror Emmy på Fabriken beror på att de är en mixad butik med 

både kläder och inredning. Hon menar att när det ena säljer dåligt säljer oftast det andra bra, 

och hon ger den kalla våren som exempel. När kunderna inte har velat köpa vårkläderna som 

hänger i butiken har de istället sålt mer inredning, vilket har räddat dem, medan rena 

klädbutiker har haft det mer kämpigt.  

 

6.4.1.2. Medellönsamma 

Axel på AAEAA berättar att de har påverkats av de svåra tiderna i branschen och har haft det 

ganska tufft sedan 2008 och behövt göra en del besparingsåtgärder. Men att de idag står 

starkare som företag. Cenino Donna har de senaste åren expanderat och upplever att de är 

relativt lönsamma. 

 

Åhléns tycker att det är tuffare och tuffare, men att de trots det håller jämn takt med 

branschenindex. Även Ellos upplever att de är relativt lönsamma. De anser att de har en 

ganska bra vinstmarginal, däremot har de inte ökat sin försäljning och upplever att de “står 

och stampar” jämfört med Boozt och Zalando som har otroliga tillväxttal. Anders på Ellos 

upplever också att just E-handeln är en lönsam bransch som är värd att satsa på, vilket tyder 

på att de har goda förutsättningar. Utmaningarna han ser är ett kundbeteende med en ökad 

mängd returer, vars transporter och hantering blir väldigt kostsam. Mats på Cenino Donna sa 

”Jag hörde någon ny siffra att när plagget kommer tillbaka till Zalando för tionde gången så 

slänger de det.” Han berättar också att han hört att Zalando varje dag får returer som fyller en 

24 meter lång långtradare. Kunderna beställer hem 4-5 klänningar och med dagens långa 

öppet köp-tider kan de ha dem hemma i flera veckor, om inte månader för att sedan skicka 
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tillbaka dem. Ett plagg klarar inte det hur många gånger som helst och detta tycker vi sätter 

fingret på de utmaningarna som Ellos och de andra stora E-handlarna står inför.  

 

Ellos öppnade nyligen sin första butik, i Mall of Scandinavia, och planerar att inom kort 

öppna ytterligare en, i Göteborg. Dessa butiker är inriktade på Ellos heminredningssortiment 

och de ser det mer som en marknadsföringskanal för att synas, än ett lönsamt butikskoncept.  

 

6.4.1.3. Olönsamma 

Både Indiska och JC har de senaste åren genomgått rekonstruktion. William på Indiska 

beskriver de senaste åren som “turbulenta och ekonomiskt tuffa”. Nyligen fick de en ny ägare 

som kommit in med nytt kapital, vilket blir en nystart för Indiska som förhoppningsvis 

kommer vända deras onda spiral. Han berättar att stilindex, som är ett snitt av de stora 

kedjornas resultat, tappade 9 procent jämfört med föregående års försäljning under februari 

2018. Indiska har också tappat försäljning under denna period men inte så mycket som snittet, 

vilket kan tyda på att företagets lönsamhet håller på att vända.  

 

För JC har det gått dåligt under en lång tid och enligt Daniel kommer det fortsätta att göra det 

under 2018 också. Trots att de gör minusresultat menar Daniel att de börjar leta sig upp mot 

noll och förhoppningen är att de redan 2019 kan börja redovisa positiva resultat.  

 

True Me berättar också att det är kämpigt och Anna säger “Vi kämpar för varje krona”. Hon 

säger dock att hon ser stor potential i företaget och tror på att det kommer vända. Anna kom 

in i företaget som affärsutvecklare för att få det på fötter igen och hon har framförallt dragit 

ner på inköpen och sett över personalens timfördelning.  

 

Utav de företagen som gör en lagerredovisning som vi ovan kategoriserade som förenklad; 

Fabriken, D.O., Trend House, Villervalla, Cenino Donna och True Me är majoriteten 

lönsamma. De fyra förstnämnda har vi i detta avsnitt klassat som lönsamma, medan Cenino 

Donna är medellönsam och i denna kategori är endast True Me klassat som olönsamma.  

 

Utav de företagen som gör en mer avancerad lagerredovisning är det bara Företag X som i 

detta avsnitt klassas som lönsamt. Ellos, Åhléns och AAEAA är medellönsamma medan de 

resterande två företagen, JC och Indiska är olönsamma.  Detta framgår i Figur 8.  



 

 101 

  

 
EKONOMISKT 

KONTEXT 
 

 
 

LÖNSAMMA 

 
 

MEDELÖNSAMMA 

 
 

OLÖNSAMMA 

 
 

ENKEL 
LAGERREDOVISNING 

 

  

 
 

MER AVANCERAD 
LAGERREDOVISNING 

 
 
 

FÖRETAG X  

AAEAA  

FIGUR	  8.	  LAGERREDOVISNING	  I	  RELATION	  TILL	  LÖNSAMHET.	  	  

 

I teorin presenterades Hobauers (2018b) tankar om att det finns företagskategorier som går 

bra trots att branschen kämpar med lönsamheten. Detta är E-handelsföretagen som Nelly, 

Boozt och Zalando. Utav företagen i vår studie är det Ellos som tillhör denna kategori och de 

är medellönsamma, vilket inte riktigt bekräftar Hofbauers uttalande. Den andra kategorin som 

hon anser lyckats vara lönsamma är nischaktörer, där hon ger Daniel Wellington som 

exempel. Tidigare i det organisatoriska kontextet presenterades att de nischföretag som finns 

med i vår studie är Indiska och Villervalla. Eftersom Indiska inte är lönsamma och har 

genomgått rekonstruktion de senaste åren faller hennes resonemang även här, utifrån vår 

studie. 

 

Sammanfattningsvis visar detta att lönsamheten generellt är bättre i kategorin som utför en 

förenklad lagerredovisning. Vi har utgått från att det är svårare för företag som inte är 

lönsamma att göra en lagerredovisning som ger ett rättvisande värde eftersom de tenderar att 

ha större andel inkuranta varor, vilka är svåra att värdera. Detta borde därför kunna tolkas 

som att eftersom de företagen som gör en förenklad lagerredovisning generellt är mer 

lönsamma och därmed har ett enklare varulager att värdera, är deras lagerredovisning legitim. 
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Medan de mindre lönsamma företagen söker legitimitet genom att göra en mer avancerad 

lagerredovisning.  

 

Ovan presenterades också att flera utav de butikerna som inte är lönsamma, exempelvis JC 

och Indiska, nyligen har öppnat outletbutiker. Detta samband kan vara ett sätt för dem att bli 

av med inkuranta varor och därmed lättare kunna upprätta en legitim lagerredovisning. Det 

kan också vara ett agerande där företagen som inte är så lönsamma måste krama ur varje 

krona ur varorna, vilket de försöker göra genom att sälja inkuranta varor i deras outletbutiker. 

Vi tror därför att denna strategi kan bli ännu vanligare framöver, om branschen fortsätter 

genomgå dessa lönsamhetsproblem.  

 

6.4.2. Resultatmanipulering 

Tidigare presenterades att företag inte sällan upprätthåller sin lönsamhet genom 

resultatmanipulering och att det just genom lagerredovisningen förekommit många 

redovisningsskandaler (Elliot & Elliott 2006). Eftersom vår studie har visat på att många utav 

företagen i branschen är olönsamma och under de senaste åren upplevt stor ekonomisk press, 

kan det vara rimligt att dra slutsatsen att det finns en risk att vissa utav företagen har 

manipulerat sitt resultat. Orsaken är att ett lönsamt företag upplevs mer legitimt och att 

företaget därför strävar efter att nå det.  

 

”Att lura sig själv med lager är som att bita sig i svansen senare, man ska aldrig skriva upp 

sina lager, man ska aldrig hålla på att fippla med det”. Detta är Carl från Trend House åsikt 

om företag som lurar lagerredovisningen för att få ett bättre resultat. Enligt honom är det, det 

faktiska lagret som företaget ska hålla sig till och om man inte är nöjd med det är det i så fall 

inköpen som måste förbättras. Vidare säger Tomas på D.O. att de upplever att de själva har en 

sund lagerredovisning, men han säger att det finns många aktörer som blåser upp sina 

varulager och därigenom redovisar bra resultat. Därför anser han att ”Värderingsfrågan av 

varulager är jätteviktig”.  

 

Den enda tendens som vi har funnit på resultatmanipulering, eller kanske bättre kallat 

resultatplanering, är JC som säger att de eftersträvar att ha en så jämn resultatutveckling som 

möjligt. Orsaken är stora svängningar i resultatet skapar oro hos ledningen. Detta tolkar vi 
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som en form av strategisk resultatplanering, där de inte gör något olagligt men ändå har en 

eftertanke med vilket resultat de lägger fram. JC är också ett utav företagen i studien som är 

minst lönsamma vilket kan stärka vår teori om att mindre lönsamma företag kan använda sig 

utav resultatmanipulering, eller resultatplaneringen om man hellre vill kalla det för det. Vilket 

kan ske genom lagerredovisningen på samma sätt som Elliott & Elliott (2006) har presenterat 

och på så sätt kan det styrka att lönsamhet, som en del i det ekonomiska kontextet, är en viktig 

aspekt att ta hänsyn till då den kan forma företagets resonemang vid lagerredovisning.  

 

Utöver det är resultatmanipulering inget som vi har diskuterat med företagen och vi tror inte 

heller att det är rätt sätt att upptäcka det på, eftersom företagen ogärna pratar om sådana saker. 

Om de pratar om det, är risken att decoupling (Meyer & Rowan 1977) som nämndes tidigare, 

uppstår. Vilket innebär att företagen säger en sak, men gör en annan för att utåt sett få 

legitimitet genom att upprätta god lönsamhet. De kommer utåt sätt säga att 

lagerredovisningen bygger på att de försöker få en så rättvisande bild som möjligt av 

legitimitetsskäl, medan de i själva verket frisserar resultatet utefter vad som anses lönsamt. 

Får allmänheten reda på att resultatet är manipulerad är det förmodligen mer skadligt för 

företagets legitimitet än dålig lönsamhet.  

 

Vi hade ingen förhoppning om att upptäcka om de deltagande företagen på något sätt håller 

på med resultatmanipulering. För att göra sådana upptäckter måste man arbeta på ett helt 

annat sätt än vad vi har gjort. Den slutsatsen vi istället kan dra är att vi kan se en risk för att 

företagen har manipulerat sitt resultat eftersom deras ekonomiska situation har varit pressad 

och att deras lönsamhet i så fall kan ha en påverkan på deras lagerredovisning. Men för att 

kunna dra slutsatsen att det faktiskt skett och att företagens lönsamhet formar 

lagerredovisningen krävs det djupare studier.  
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6.5. Revisionskontext 

 

”Det är bra som regelverk, sen deras (revisorns) funktion i sig vet jag inte…” - Anders, Ellos 

  

6.5.1. Den konservativa revisorn 

Av de företag vi har intervjuat till vår studie säger i princip alla att revisorn kommer ut och 

gör stickkontroller, detta är ofta ett rutinuppdrag för revisorn. Vidare säger Anna på True Me 

att revisorn inte tittar ut i butiken och ser vad det är värt, revisorn tittar bara på fakturorna. 

Även Mats på Cenino Donna är inne på samma spår och menar att revisorn kontrollerar att 

alla de inköpspriser och försäljningspriser som butiken lagt in i datasystemen stämmer och 

jämför det med priset på fakturorna. Trots det anser Mats på Cenino Donna att revisorn har 

relevant kunskap. Vidare menar Tomas på D.O. att revisorn inte skulle kunna göra en 

värdering av butikernas totala lager. ”Revisorerna tittar mest på sina modeller och har inte 

förståelse för branschen.” 

  
I Öhmans (2004) studie pekar resultatet på att revisorerna har en konservativ uppfattning om 

granskningen och bedömningen av redovisningsinformation. Revisorerna har behov av att 

följa riktlinjer för att känna sig trygga i sitt arbete och kunna legitimera sina handlingar. Den 

konservativa hållningen gör att revisorerna inte reflekterar över ifall de kan göra arbetet på ett 

annat sätt då de inte är särskilt förändringsbenägna. Troligtvis har detta även en påverkan på 

företagets egen bedömning av varulagret, trots att de sannolikt har bäst kunskap om 

kommande och passerade trender. Det som presenterats här kan ses som en form av normativ 

isomorfism. Den innebär här att konfektionsföretagen likformas efter de standardiserade 

förhållningssätt som revisorernas professionella kunskap orsakar. Därför påverkas företagen 

av revisorns förväntningar, då det blir det legitima sättet att utföra lagerredovisning på. 

Företagen tenderar själva att använda konservativa riktlinjer och metoder för att få revisorns 

godkännande på sin lagerredovisning. Detta leder till att företagens sätt att värdera lagret 

kommer likna varandra. 
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6.5.2. Revisorns funktion 

Enligt Catasús, Hellman och Humphrey (2013) ska revisorn vara en garant för den finansiella 

information som företagen lämnar. Våra respondenter gav olika exempel på detta och Tomas 

på D.O. säger att revisorn kan titta på hur varulagret förändras mellan åren och ifall det 

påverkar lönsamheten. Om företaget driver upp lönsamheten genom att skilja på varornas 

värde är det en varningsflagga. Men revisorn har inte någon rimlig möjlighet att kontrollera 

allt och måste lita på vad D.O. säger, menar Tomas. Innan revisionen skriver de på papper och 

intygar att det inte missat någonting och att de gjort rätt. På så sätt friskriver sig revisorerna 

från sitt ansvar.  
  
Mats på Cenino Donna säger att syftet med den kontroll revisorn gör av inköpspris och 

försäljningspris är för att undvika att företaget hittar på priser som gynnar dem. Vid bokslutet 

skriver företagen under på heder och samvete att lagret är korrekt till kvantitet och pris. Likt 

det Tomas på D.O. är inne på friskriver sig därmed revisorn från ansvar. 
  
Den generella bilden våra respondenter ger i den här undersökningen är att de mindre 

företagen har ett större förtroende och respekt för sin revisor. De större ser dem mer som en 

kontrollfunktion för att upptäcka oegentligheter, vilket är ett av revisionens huvudsyften, men 

de är som sagt även inne på att revisorn friskriver sig från sitt ansvar vilket borde betyda att 

om något blir fel tar de ändå inte smällen för då är det uppgifterna som företagen har lämnat 

till revisorn som är felaktiga och inget som revisorn ändå skulle kunnat ha uppmärksammat 

eftersom de inte har underlaget. 
  

6.5.3. Legitimitet – Revisorn saknar kunskap, fyller ändå en funktion 

Enligt Pentland (1993) kan revision tolkas som en ritual vilken omvandlar finansiella 

uttalanden från företagsledningen från ett opålitligt stadie till en form som allmänheten kan 

vara bekväm med. Den ritual som revisionen är, är ett sätt att skapa legitimitet för de 

finansiella uttalandena. 
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Anders på Ellos säger att revisorn kan kännas lite överflödig då revisorn sällan är på den 

nivån att de kan hjälpa till så att det blir riktigt. Men Anders belyser att det är en väldigt viktig 

funktion för annars hade det varit väldigt lätt att företag struntar i inventering. ”Det är 

administrativt och det kostar oss pengar”, säger Anders. Just att revisorn är en viktig funktion 

för att företag annars kanske hade struntat i visa delar belyser den legitimitet som revisionen 

ger och den strävan efter legitimitet som företag har. Legitimitetsteorin handlar just om att 

organisationer strävar efter att uppfattas som att de agerar inom specifika normer och gränser 

som eftersträvas i deras sociala omgivning. 

 

6.5.4. Lagerredovisning i relation till upplevelsen av revisorn 

6.5.4.1. Revisorn har relevant kunskap 

Majoriteten av företagen i vår studie anser att revisorn besitter relevant kunskap gällande 

lagerredovisning i deras bransch. Carl på Trend House berättar att de har en bra dialog med 

sin revisor och de upplever också att revisorn litar på att företaget kan sin bransch bäst. 

Samtidigt som han menar att Trend House litar på att revisorn kan sin uppgift bäst. Även 

Cenino Donna, Företag X, Fabriken och Villervalla upplever att deras revisor har den 

kunskap denne behöver för att kunna göra en bra värdering av deras varulager.  

 

William på Indiska har en positiv bild av sin revisor och de upplever att de får användbara 

råd. Han berättar att deras revisor reviderar andra retailkedjor, vilket gör att denne har god 

förståelse för branschen och har samarbetat med Indiska under många år. Även AAEAA och 

JC tycker att deras revisor har relevant kunskap eftersom denne även har flera andra kunder i 

samma bransch vilket ökar deras branschkännedom. 

 

Tidigare nämndes att flera utav företagen som utför en enkel lagerredovisning lägger hela 

ansvaret på revisorn och är knappt själva medvetna om hur värderingen går till. Detta tolkar vi 

också som ett legitimitetssökande då revisorn anses ha bäst kunskap och därför gör företagen 

som denne säger. True Me och Cenino Donna är två utav butikerna som säger att revisorn gör 

deras schablonmässiga inkuransavdrag.  
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6.5.4.2. Kan inte påstå att revisorn har relevant kunskap 

Åhléns är ett av de företag som inte riktigt anser att revisorn har relevant kunskap gällande 

lagerredovisning i deras bransch. ”Det är ju vi som får förklara egentligen, det är det.” säger 

Jonas på Åhléns. Han menar att revisorn har köpt deras tankesätt och att lagerredovisning 

egentligen bara handlar om att förflytta resultat mellan åren. I slutändan handlar det om vad 

de kommer sälja den här varan för eller om de kommer få slänga den. Om Åhléns väljer att ha 

en hög inkuransavsättning i december 2017 eller ej, tycker inte Jonas är jätteviktigt utan det 

som är viktigt är vad vi säljer varorna för på riktigt. Anna på True Me säger i sin tur att hon 

inte känner att deras revisor har särskilt stor kunskap om branschen. Hon säger att deras 

revisor har företag ifrån flera olika branscher i sin portfölj, vilket är en orsak till att hon 

upplever att denne inte alltid har tillräckligt med kunskap och förståelse. D.O. och Ellos är 

också tveksamma inför revisorns förståelse och vad denne tillför deras företag.  

 

 I nedanstående figur presenteras hur respondenterna i studien har svarat på frågan om de 

anser att revisorn har tillräckligt med kunskap om lagerredovisning i deras bransch. 

Företagens respektive åsikt gällande deras revisor och hur den förhåller sig till deras 

lagerredovisning presenteras i Figur 9. 
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 108 

 

De företag som har deltagit i vår undersökning placeras in i ovanstående figur utefter om de 

har en mer avancerad lagerredovisning och om de anser att revisorn har relevant kunskap. 

Utifrån detta kan inga generella slutsatser dras då spridningen är stor. Ett antagande utifrån 

ovanstående beskrivningar borde vara att företag som använder sig av en enklare 

lagerredovisning anser att revisorn har relevant kunskap. Detta eftersom revisorns kunskap 

inte behöver vara på samma detaljnivå som för de företagen som har utvecklat mer 

avancerade modeller, för hur de exempelvis bedömer inkurans vid lagervärderingen. 

Revisorerna till dessa företag borde därmed ha en större branschkännedom för att kunna 

bedöma tillförlitligheten i företagens modeller, men här kan alltså inga sådana slutsatser dras 

utifrån de företag som vi har undersökt i vår studie. En anledning till detta kan vara att alla 

dessa revisorer självklart har sin egna unika branschkunskap. Flera av de företag som har 

angett att de anser att revisorn har relevant kunskap, har även sagt att deras revisor är revisor i 

flera andra företag inom konfektionsbranschen, vilket naturligtvis ökar på revisorns 

branschförståelse. Flera utav dem säger också att de har haft samma revisor under en längre 

tid vilket har gett denna god förståelse för deras företag och bransch.  

 

6.6. Trendkontext 

6.6.1. Snabbrörlighet 

 

”Kläder går från att ha varit sällanköpsvaror till att mer bli dagligvaror.” - Tomas, D.O. 

 

Tidigare köpte D.O. inför varje säsong 70 procent av sina inköp genom grundordrar (fasta 

beställningar som görs lång tid innan) och enbart 30 procent av inköpen gjordes för att 

komplettera under pågående säsong. Tomas på D.O. menar att detta förhållande måste i 

princip vändas för att kunna hänga med i förändringarna i trenderna. Kunden vill idag ha fler 

nyheter och då kan butikerna inte ha samma grundlager som tidigare. Detta blir en utmaning 

för leverantörer som uppskattar tryggheten i att få stora fasta ordrar långt i förväg, men Tomas 

på D.O. menar att leverantörerna kommer kunna sälja än mer om de blir mer flexibla. Ett 

annat sätt som leverantörerna kan öka flexibiliteten är genom att de kompenserar företagen 
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för inkuranta varor eller att det sker en form av returförfarande, likt kommissionsavtal. Den 

stora utmaningen för dagens konfektionsföretag blir att lösa den här logistiken eftersom 

konsumenten blir mer kräsen och det som fungerade för tre veckor sedan inte behöver fungera 

idag. Just den här flexibiliteten som butikerna säger att de behöver för att kunna leverera de 

trender som kunderna önskar sätter större krav på dem för att upprätta en legitim 

lagerredovisning. Dock skulle lösningar likt de som Thomas på D.O. nämner ovan, att 

användandet av kommissionsavtal ökar, istället kunna leda till en förenklad lagerredovisning. 

Att använda sig av olika lösningar för att få ett kurant lager leder till att en lika avancerad 

lagerredovisning inte borde behövas lika mycket eftersom varorna inte bär samma risk att bli 

inkuranta, då de mest trendkänsliga varorna kommer företaget inte ens äga i och med 

kommissionsavtalet.   
  
För en lång tid sedan köpte kunden ett par byxor för att denne behövde ett par byxor, för att 

hålla sig varm. Nu köper kunden det för att denne vill ha de där snygga byxorna som är inne 

just nu, så det är ju mer slit och släng konsumtion. Hela konsumtionsmönstret går snabbare 

idag menar Anders på Ellos. Detta är något som Sennett (2007) bekräftar och menar att 

objektets värde inte längre ligger i dess funktion, utan att modellen är ny och att små 

skillnader har skapats på ytan av produkten för att signalera det. En rad företag i vår studie ger 

liknande exempel på trender som kommer snabbt och som egentligen inte har något med 

funktion att göra. Anna på True Me nämner knytblusarna som i april 2018, över en dag, fick 

en pik då Svenska Akademins ständige sekreterare, Sara Danius, under stor mediabevakning 

lämnade sin post. I sociala medier tyckte flera att detta var fel och drog igång en form av 

kampanj där folk la upp bilder på sig själva i en knytblus, vilket var känt som Sara Danius 

signumplagg. Anna på True Me menar att även om de har haft knytblusar länge i butiken är 

det viktigt att ha koll på sådana händelser för att kunna hänga fram dem mer synligt i butiken 

och då direkt öka försäljningen av dem. Enligt Berge (2016) påverkas kunders begär av dessa 

snabbrörliga trender. Idag får trender dock inte samma genomslagskraft, det beror på att 

trenderna rör sig snabbare och inte får samma tid att mogna. Carl på Trend House menar att 

det sedan rör sig än snabbare på tjejsidan, än på killsidan. “På tjejsidan kan det vända på en 

vecka.” Även det här visar på den ökande problematik gällande lagerredovisning som vi har 

identifierat. Snabbrörligheten och att trender vänder och kommer snabbt gör att företagen 

behöver ta hänsyn till flera aspekter för att nå den legitima lagerredovisningen de eftersträvar. 

Vår definition av legitim lagerredovisning är att företagen vill ge en rättvisande bild, att ge en 

rättvisande bild blir svårare om det finns fler aspekter att ta hänsyn till.  
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Just att vi idag inte köper kläder för deras funktion utan för att vara moderna var något som 

Bourdieu (1984) var inne på då han utvecklade sin klassorienterade teori. Han menar att vad 

en kund vill ha inte beror på värde i själva tinget utan snarare kunders sociala status och 

klasstillhörighet. Företag X säger att deras kunder nödvändigtvis inte behöver ha gott om 

pengar för att handla deras premiumvarumärken det är istället ett intresse för den typen av 

kläder som är av betydelse. Detta kan visas på att vi idag inte enbart behöver delas in i olika 

klasser beroende på vår privatekonomiska ställning utan det kan vara en strävan att passa in i 

olika grupper där vi har liknande tycke och smak när det gäller mat och dryck, musik, kläder, 

nöjen, fordon och boendeform. Mats på Cenino Donna är inne på samma tankebana som 

Företag X. För att alla kunder ska kunna tillfredsställa sina behov har de börjat erbjuda olika 

ekonomilösningar. Exempelvis avbetalning med hjälp av kreditgivningsbolaget Klarna. 

Framförallt säljer Cenino Donna mycket dyra plagg med hjälp av den här tjänsten, exempelvis 

vinterjackor. Det här är även något som Cenino Donna uppmanar sina kunder till att använda, 

då de ser att konsumtionen ökar. Detta är ett sätt för företag att underlätta för kunderna i deras 

strävan att tillhöra en viss klass eller grupp. Just den här konsumtionsjakten gör att vi inte 

längre kan relateras till fasta klassmönster (Bauman 2008; Lyon 1998). 
  
I vår studie poängterar D.O., Fabriken och True Me de geografiska skillnader som finns. De 

menar att efterfrågan bara i Sverige ser annorlunda ut beroende på var du befinner dig 

geografiskt. Alla ger Stockholm som exempel och menar att det är dit trenderna kommer 

först. D.O. hade tidigare en butik i Stockholm men har stängt ner den. En anledning tror de 

själva kan vara på grund av den konkurrensutsatta marknaden som finns där. Stockholm har 

en väldigt hög efterfrågan på trender men även utbudet är enormt. De varumärken som D.O. 

säljer har separata butiker där, vilka kunderna då favoriserar. Fabriken och True Me som har 

sina butiker i Jönköping respektive Växjö lyfter problemet att tajma trender. De kan förutspå 

att något kommer bli trendigt men det har inte tagit sig från Stockholm till deras stad ännu. 

Fabriken, som även till viss del säljer inredning, lyfter marmorn som exempel. Marmor som 

inredningsdetalj blev väldigt trendigt för några år sedan vilket Emmy på Fabriken kunde 

förutspå, men det tog lång tid innan det började sälja bra i Jönköping. 

 

Ovan bekräftas den problematik företagen upplever när det kommer till att följa med i 

trenderna. Samtliga företag i vår studie menar att trenderna rör sig allt snabbare och de 

kämpar alla med att hitta dessa trender för att kunna sälja dem till kunderna. Just den här 
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problematiken med snabbrörligheten och den flexibilitet som krävs för att hänga med gör att 

dagens varulager i konfektionsbranschen är svårare att värdera. När en knytblus slår igenom 

över en natt som Anna på True Me beskrev finns det många aspekter att ta hänsyn till. Att 

varulagret är svårare att värdera beroende på trenderna leder till att det blir än svårare att 

upprätta en legitim lagerredovisning som ger en rättvisande bild. Därmed blir företagens 

största utmaning att bedöma inkuransen.  
 

6.6.2. Den individuella stilen 

Övervägande delen av företagen i vår studie lyfter behovet av att ha ett brett utbud idag. Dels 

för att lättare hänga med i de snabba trenderna som nämndes ovan men även för att det blir 

allt viktigare för kunderna att ha en egen personlig stil. Likt Bauman (2008) menar att vår tids 

konsumtionskultur drivs av snabbt föränderliga och omättliga begär. Som om vi själva vore 

produkter på en marknad måste vi skapa oss ett eget ”varumärke” som skiljer oss från massan 

och ökar vårt värde för andra. Anna på True Me är inne på samma spår och menar att idag är 

det absolut viktigaste att vara unik, det finns egentligen inget som är rätt eller fel längre menar 

hon. Detta kan dock ställas emot de problem som lyfts ovan där företagen känner svårighet att 

hänga med i dagens snabba trender. En slutsats av det borde vara att det idag är viktigt att ha 

en individuell stil men inom vissa gränser. Det finns ändå de godkända normerna att förhålla 

sig till. Carl på Trend House menar vidare att tjejer är mer våghalsiga när det gäller att skapa 

sin egna individuella stil. Killar är generellt sätt lite långsammare med att haka på trender. 

”Det är först när hela grabbgänget har hakat på trenden som den säljer bra i butiken” säger 

Carl på Trend house. 
  

6.6.3. Hur trender hittas 

Slår inköpen fel blir lagret inkurant fort. Att undvika det är nästan som att spela på lotto 

eftersom inköpen görs så långt i förväg. Detta gör även att konfektionsföretagen blir väldigt 

utlämnade till att lita på sina leverantörer, att dessa har tagit fram kollektioner som kommer 

bli trendiga. D.O. lägger ansvaret för att hänga med i trender och presentera nyheter på 

leverantörerna. Även Fabriken litar mycket på sina leverantörer och vad de säger kommer bli 

en stor trend. På True Me menar de att de egentligen inte har något annat val. Leverantörerna 
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är så stora, så de kan inte som en liten aktör påverka. Sedan är det även en trygghet i att 

leverantörerna är så pass stora för det kommer då sälja samma typ av produkt till flera 

återförsäljare, vilket gör att produkterna kommer bli kommersiella och lättare slår igenom 

som en trend. 
  
Även om leverantörernas ord väger tungt behöver företagen själva vara pålästa. Det finns ett 

sätt som i princip alla företag i vår studie använder för att hämta inspiration och förutspå 

trender, det är inspirationsresor och mässor. Framförallt de som själva designar och tillverkar 

varor åker på inspirationsresor, medan resterande företag i studien åker på mässor. Indiska 

som har nischat produktutbud åker till Indien några gånger per år och ibland åker de även på 

trendresor inom Europa. Åhléns lyfter inspirationsresorna till New York för att det är den 

staden som är först med trender. Där fokuserar de mycket på gatumodet men även på vad som 

finns i varuhusen. Cenino Donna åker på mässa till Florens två gånger per år. Även Ellos, JC, 

AAEAA och True Me lyfter mässor som viktiga för att hänga med i trender. Även om de ofta 

åker på de nordiska mässorna och då främst Köpenhamn och Stockholm är Parismässorna 

otroligt viktiga att hålla koll på, men självklart svårare att få komma in på. Dessa trend- och 

inspirationsresor blir dyra för företag och Tomas på D.O. menar att det är en budgetfråga att 

hänga med i trender, en avvägning som måste göras.  

 

Villervalla som designar sina varor själva berättar att många av deras modeller ofta är 

återkommande med endast små förbättringar eller förändringar. Företaget lägger däremot 

mycket fokus i designprocessen på klädernas färger och mönster. Eftersom alla deras kläder 

ska kunna matchas med varandra har de samma färger i alla programmen under hela 

säsongen. Ofta gör de egna mönster, men det har också hänt att de har köpt in mönster från 

olika databaser. Det handlar också mycket om att variera de klassiska mönstren. Magnus ger 

deras randiga program som exempel, där försöker de alltid göra någon tvist eller åtminstone 

tillverka i nya färgkombinationer. Han berättar också att för att få inspiration till plagg, 

mönster och färger får de intryck från alla möjliga håll; tapeter, bilder, tv-program med mera. 

 

Trend House och AAEAA berättar också att de ser tillbaka till föregående säsonger och 

använder sig av denna information, exempelvis de tidigare toppsäljarna, för att fatta beslut om 

vilka kommande trender de ska satsa på. Axel på AAEAA säger: “Historiken är det som är 

vägledande men sen är det inköparens känsla som ska bestämma.” Carl på Trend House 

berättar också att de ser mycket på omgivningen och han menar att det är fördelen med att 



 

 113 

vara trendföljare, att företaget kan titta på vad som har gått bra och haka på det. Om de ser 

mycket blommigt, klänningar och revärer är detta vad som kommer köpas in. 

 

Anna på True Me lyfter även sociala medier, exempelvis Instagram, som ett forum som måste 

”scrollas igenom” för att hänga med i trender. Det är inte bara bloggare och kändisar som 

sätter trender längre utan nu måste de hålla koll på allt. Det är helt annorlunda än för bara två 

år sedan, det har hänt otroligt mycket. “Innan var det, vad har Bianca Ingrosso (en influencer 

med över 700.000 följare på Instagram) på sig. Nu är det vad som händer i samhället och hur 

det förändrar vår syn på mode”, säger Anna på True Me. Modet har på detta sätt blivit mer 

politiskt och trender kan skapas på sätt likt knytblusen som stöd för Sara Danius, som 

nämndes ovan. 

 

Trots att företagen på olika sätt gör trendspaningar och förbereder deras inköp gör de enligt 

Carl på Trend House felbedömningar relativt ofta, vilket leder till inkuranta varor. Därför är 

inköpsprocessen viktig. Han är själv en utav inköparna i företaget och säger att det är svårt att 

vara inköpare och man blir aldrig riktigt nöjd. Han menar dock att det viktigaste är att tro på 

det som köps in, eftersom det avspeglas till medarbetarna och då gör de ett bättre jobb ute i 

butikerna. För att bli bättre på inköp har Trend House en strategi där de integrerar 

medarbetare och säljare i processen, eftersom de känner kunderna bättre.  
 

6.6.4. Trendsättare vs. trendföljare 

 

”Vi kan påverka, för vi har ändå lite förtroendekapital hos våra kunder.” - Respondent, 

Företag X. 

 

I vår studie fick de responderande företagen svara på frågan om de ansåg sig vara trendsättare 

eller trendföljare. Trendsättare är företag som har en position, vilken innebär att de kan “sätta 

trender” och påverka vad som kommer vara modernt under säsongen. Trendföljare ser mer på 

vilka trender som trendsättarna har bestämt och gör sina inköp till stor del baserat på detta. I 

Figur 10 presenteras hur företagen svarat på frågan i förhållande till om de har en förenklad 

eller mer avancerad lagerredovisning. 
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FIGUR	  10.	  LAGERREDOVISNING	  I	  RELATION	  TILL	  TRENDKÄNSLIGHET.	  	  

 

Just på grund av att många företag i vår studie inte designar sina plagg själva anser de sig vara 

trendföljare då de, likt nämnt ovan, inte kan påverka designprocessen. ”Man tar ju det som 

finns…” säger Anders på Ellos, när det gäller de externa varumärkena. 
  
Den främsta anledningen som företagen anger till att de till störst del identifierar sig som 

trendföljare är för att det är mer lönsamt. ”Vi försöker inte vara först på något sätt, det kostar 

att vara först” säger Daniel på JC. En trendsättare sätter alltid en stor risk genom att skapa 

hela kollektioner som kan slå fel menar Carl på Trend House. 
  
Anledningen till att Mats på Cenino Donna anser att de är ett mellanting mellan trendföljare 

och –sättare, är det nätverk på 20-25 butiker som Cenino Donna arbetar tillsammans med. 

Kommer de överens om att ett varumärke ”är skit”, kan de ”göra det till skit” menar Mats, 

genom att prata ner det som dåligt eller otrendigt. Just den påverkan som butiker har, till 

skillnad från E-handel, genom den personliga kommunikationen med kunder och då främst i 

mindre städer gör att de har en form av inflytande. De kanske på grund av sin storlek inte kan 

ta fram och producera en trend. Dock kan de med hjälp av det förtroendet som de har skapat 

till sina kunder påverka dem och till viss del bestämma vad som är trendigt. Företag X, som 

likt Cenino Donna säljer premiumvarumärken, är inne på samma spår som ovanstående och 
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menar att de kan peka ut specifika smala trender men de kan inte ta in det till butiken om det 

inte är efterfrågat av en större kundgrupp, det skulle inte bli lönsamt. Enligt Företag X kan 

konfektionsbranschen liknas med en marknad i perfekt konkurrens. ”Ingen kan sticka ut för 

mycket, ingen kan ta ett högre pris utan man formas efter marknaden, modet är lite på samma 

sätt. Ingen är så pass stark så att den kan gå ifrån helt.” 

  
Av de företag i vår studie som dels producerar sina egna produkter och även har ett mer 

nischat koncept anser de sig till större del vara trendsättande. Indiska lyfter sin unika stil som 

de kallar Bohemian Modern. Magnus på Villervalla upplever att de är trendsättande eftersom 

de var bland de första med unisex barnkläder. 
  
True Me önskar likt många andra företag i studien att de var mer trendsättare, men menar att 

det inte går på grund av deras storlek. De upplever även att de har svårare att hoppa på trender 

än de stora kedjorna som snabbt kan kopiera och skapa något som blir modernt. Dock 

upplever Åhléns, som är en större kedja, att de är mer trendföljare på sina egentillverkade 

varor eftersom de har längre ledtider där. Sen kanske Åhléns på grund av sin storlek har 

lättare att förhandla fram mer förmånliga avtal när det gäller att köpa in färdigproducerade 

varor och få kortare ledtider, än vad True Me har då de är en betydligt mindre aktör. 
  
Just på grund av den kundrelation och förtroendekapital som de mindre företagen i små eller 

medelstora städer har skapat till sina kunder kanske de ändå kan ses som större trendsättare än 

de större kedjorna som saknar den personliga kommunikationen med sina kunder. Även i 

större städer kan det vara svårare att få den personliga relationen till sina kunder och även om 

de har en personlig relation till sin kundgrupp kan det vara svårt att få genomslag med de 

trender ”man sålt in” då invånarantalet i dessa städer är större och risken finns då att trenderna 

försvinner i mängden. Likt Figur 10 ovan visar är det få företag som anser att de är 

trendsättare och en av de främsta anledningarna till detta är den ekonomiska risken de måste 

ta. Dock blir frågan, om inget företag skulle vilja ta rollen som trendsättare, vem gör det då? 

Är det leverantörerna som säljer trenderna till butikerna? – Fast om butikerna bara vill köpa 

det som är kommersiellt och säkra kort, då kommer inte de tillverkande leverantörerna ta fram 

trendsättande plagg. Det kanske i sin tur är kunderna själva som är trendsättare. Inte bara i sitt 

mål att skapa sitt eget varumärke och individuella stil utan för att på många av de 

inspirationsresor som företag gör för att bestämma produktion och inköp, ser de till gatumode 

och vad folk redan bär. Detta modifieras sedan för att skapa nya trender.   
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Ser man sedan hur företag utför sin lagerredovisning beroende på hur trendsättande de är 

borde det logiska antagandet vara att företag som klassar sig som mer trendsättande har en 

mer avancerad lagerredovisning då dessa företag likt ovan poängterat tar en risk i att hela 

kollektionen går dåligt. Så är dock inte fallet bland företagen i vår studie då de flesta företag 

med en mer avancerad lagerredovisning även ser sig som mer trendföljande. Av de företag vi 

har undersökt kan alltså inget samband dras mellan lagerredovisning och trendkontextet. 

Detta resultat tolkar vi som att företagen i vår studie inte tar hänsyn till hur trendkänsliga de 

är. Därför upplever vi att det istället är andra faktorer som har presenterats i studien som 

istället avgör huruvida de gör en enkel eller mer avancerad lagerredovisning. Dock som ovan 

nämnts belyser alla företag svårigheten med att värdera sitt lager då de säljer trendkänsliga 

produkter, vilket gör att det borde ta större hänsyn till detta för att skapa en legitim 

lagerredovisning. 

 

6.7. Socialt kontext 

Om vi lyfter blicken och tittar på hur det sociala kontexten formar lagerredovisningen. Har 

vår empiriska undersökning visat att värdering underlättas genom att bli av med inkuranta 

varor. Detta gör företagen genom ständig rea och ha outletbutiker. Carl på Trend House 

beskriver detta som en löpande inkuransbedömning av varorna, utan att just de orden 

används. Denna mängd reor anser vi kan leda till att butikerna rear ihjäl sig själva, då de 

redan befinner sig i tuff bransch med låga marginaler. Studien har visat att företagen i 

branschen kämpar med sin lönsamhet vilket gör varje försäljningskrona viktig och att sälja ett 

plagg till lågt pris är bättre än att inte sälja det alls. Dock finns risken att kunderna tröttnar på 

den ständiga rean och vänjer sig vid de låga priserna. Detta eldar på det priskrig som sker i 

branschen just nu. Det gör också att kunderna snabbt kan tappa intresset för butikerna 

eftersom de hela tiden vill se nya trender.  

 

Vi ser två anledningar till att detta beteende finns, antingen gör företagen det för att krama ur 

de sista kronorna ur varje plagg och upprätthålla lönsamheten i en tuff bransch. Alternativt 

stävar de efter en legitim lagerredovisning, där de gör sig av med svårvärderade varor genom 

reaförsäljning och outletbutiker och därmed upprätthåller ett kurant lager.   
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Vi ser också i studien att logistiklösningarna blir allt viktigare då trenderna rör sig snabbare. 

Det är ett sätt för företagen att skapa bättre förutsättningar för att tillhandahålla de varorna 

kunderna efterfrågar och hänga med i de snabba trenderna. Men det kan också vara ett sätt 

som företetagen kan jobba med för att underlätta lagerredovisning. Då de genom snabbare 

ledtider och även mindre lager inte har samma osäkerhetsfaktorer att ta hänsyn till när de gör 

sin lagerredovisning. Att avgöra om orsaken bakom företagens förändrade strategi är bättre 

förutsättningar för att tillhandahålla varor eller ett sätt för att lättare upprätta 

lagerredovisningen kan vi inte se. Däremot kan vi se att det är ett beteende som underlättar 

upprättandet av en legitim lagerredovisning. Dock är det tveksamt om det verkligen är 

företagens syfte.  

 

Utifrån studien har vi funnit att det sociala kontextet som helhet formar företagens 

lagerredovisning mindre än vad vi först trodde. Trots att vi har sett att exempelvis företagets 

ledtider och lönsamhet tenderar att forma företagens lagerredovisning, trodde vi att 

framförallt företagets trendkänslighet skulle vara mer formande. Orsaken till att de sociala 

kontexterna inte får samma genomslagskraft som vi först trott kan bero på att en legitim 

lagerredovisning inte efterfrågas. Med det menar vi att varken media, intressenter, revisorn 

eller lagstiftarna ställer så höga krav på företagens redovisning. Hade media uppmärksammat 

det mer hade företagen blivit mer angelägna om att söka legitimitet genom 

lagerredovisningen, likt många företag gör vad gäller exempelvis hållbarhet, vilket 

uppmärksammas på ett helt annat sätt i media. Inte heller intressenterna efterfrågar inte i 

större utsträckning att företagen upprättar en legitim lagerredovisning. Gemene man har liten 

kunskap om lagerredovisning och lägger därför ingen vikt på hur företagen upprättar den. 

Revisorns krav på lagerredovisningen upplever vi inte heller som höga, då de mest arbetar på 

ett standardiserat sätt. Företagen i studien upplever inte heller att revisorn har speciellt höga 

krav på hur en legitim lagerredovisning ska upprättas. Slutligen tror vi att den främsta orsaken 

till att konfektionsföretagen inte strävar mer efter att upprätta en legitim lagerredovisning där 

de tar hänsyn till de snabbföränderliga trenderna, beror på att lagstiftningen inte kräver det. 

Att upprätta en legitim lagerredovisning som ger ett rättvisande värde av plaggen är både 

kostsamt och tidskrävande för företagen. Därför gör de inte mer än vad som krävs av dem. 
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7. Slutsats och implikationer 

lutligen sammanfattas studiens resultat av hur lagerredovisningen i konfektionsföretag 

formas av de sociala kontextet. Studiens teoretiska och praktiska bidrag beskrivs innan 

förslag på̊ fortsatt forskning för att utveckla kunskapen om lagerredovisning i 

konfektionsbranschen ges. 

 

7.1. Slutsats 

Vi såg en problematik där olika omständigheter gör varulagersredovisningen i 

konfektionsbranschen till en stor utmaning för företagen. Den omständighet som utmärker 

denna bransch är trender som idag rör sig allt snabbare vilket leder till att klädernas värde 

snabbt kan förändras och att en legitim lagerredovisning som visar ett rättvist värde därför är 

svår att upprätta. Med denna studie har vi inte eftersträvat ett resultat som går att generalisera 

utan vi vill snarare belysa komplexiteten och sammanställa en bild av hur företagen i 

branschen tänker och resonerar gällande lagerredovisning utifrån de sociala kontexter som de 

befinner sig i. Studien syftar därför till att ge en förståelse för hur den sociala kontexten 

formar värderingen av varulager i konfektionsbranschen och att komplettera kunskapen om 

hur konfektionsföretag bemöter utmaningarna och osäkerhetsfaktorerna vid lagervärdering.  
 

Resultatet i studien har visat att företag jobbar allt mer aktivt för att upprätthålla ett kurant 

lager. Vi har fått en uppfattning av att företagen har blivit mer uppmärksamma på olika 

lösningar för att minska antalet inkuranta varor i lagret. Detta har exemplifierats genom olika 

logistiklösningar och förändringar i butikernas reaförsäljning.  
 

Studien har inte visat på att lagerredovisningen formas av det organisatoriska kontextet som 

den befinner sig i. Detta då vi inte kunde se några mönster i deras resonemang av 

lagerredovisning i relation till varken organisationsform eller konkurrensstrategi. Däremot 

visar resultatet att det ekonomiska kontextet formar hur företagen utför sin lagerredovisning. 

Vi fann att olönsamma företag i större utsträckning utför en mer avancerad lagerredovisning 

S 
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vilket vi ser som ett sätt för dem att legitimera redovisningen, då den tenderar att vara svårare 

att genomföra eftersom mängden inkuranta och svårvärderade varor kan vara större i dessa 

företag. Studien har också visat att majoriteten av de deltagande företagen upplever att 

revisorn har relevant kunskap. Dessa företag som tycker att revisorn har en funktion, har en 

revisor som kan branschen och flera utav företagen i studien legitimerar sin lagervärdering 

genom att låta revisorn genomföra den.  
 

Trenderna är enligt resultatet inget som företagen i större utsträckning tar hänsyn till i sin 

lagerredovisning. Det är svårt att upprätta en värderingsmodell som kan ta hänsyn till dem 

utan att den blir för komplex. Därför har vi istället sett hur företagen mer aktivt arbetar med 

olika logistiklösningar. Resultatet visade att lagerredovisningen formas av det logistikkontext 

som den befinner sig i. Detta då vi såg att företag med längre ledtider legitimerar sin 

lagerredovisning genom att göra den mer avancerad, för att kompensera för den stora 

osäkerhet som dessa långa ledtider ger. Vi tror därför att företag kommer att arbeta mer med 

logistiklösningar likt Zara´s, som presenterades i teoriavsnittet, för att kunna förenkla sin 

lagerhantering. En sådan lagerhantering kan minska risken för inkuranta varor vilket gör att 

företag kan förenkla sin lagerredovisning samtidigt som den ger en rättvisande bild.  

 

Sammanfattningsvis har studien visat på att företagen formas mindre av deras sociala kontext 

än vad vi först trott. Orsaken till det tror vi är att legitim lagerredovisning inte efterfrågas hos 

varken media, intressenter, revisorn eller lagstiftarna, och att företagen därför inte gör mer än 

vad de behöver.   
 

7.2. Teoretiska implikationer 

Watts och Zimmerman (1990) menar att det vid forskning gällande valet av 

organisationsform, strategi och finansiellstruktur kommer ske fler genombrott än vid 

forskning med utgångspunkt från PAT. Även Bowen, DuCharme och Shores (1995) 

argumenterar för att det istället är relationer som finns mellan företag och dess kunder, 

leverantörer, anställda och kreditgivare som skapar incitament för ledningen att välja de 

redovisningsmetoder som ger dem det bästa anseendet och skapar en legitimitet gentemot 
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dessa. Just dessa tankar låg till grund när vi i vår studie genererade olika sociala kontext som 

företagen behöver förhålla sin lagerredovisning till. 
 

Det har i vår genomförda litteraturgenomgång uppmärksammats hur legitimitets- och 

nyinstitutionell teori påverkar företag. Dock har tidigare forskning inte gjorts gällande hur 

institutionell- och legitimitetsteori påverkar lagerredovisningen utifrån det sociala kontext 

som vi har identifierat. Därmed blir analysen utifrån hur de identifierade sociala kontexterna 

formar lagerredovisningen vårt främsta teoretiska bidrag och öppnar även upp nya dörrar för 

att utveckla litteraturområdet ytterligare. Vid en sådan utveckling kan de tankar som 

DiMaggio och Powell (1983) för, om att organisationer tenderar att efterlikna varandra 

utvecklas i förhållande till hur företag resonerar kring lagervärdering mer än vad tidigare 

forskning har gjort. Förslagsvis görs detta utifrån det sociala kontextet. Detta då vi i vår studie 

har sett tendenser till att företag i konfektionsbranschen ofta gör liknande antagande och 

efterliknar varandra för att hänga med i den hårt konkurrensutsatta branschen. Utvecklingen 

av litteraturområdet bör främst beröra det social kontext som här har tagits fram, för att 

bekräfta några av de antagande och förenklingar som vi tvingats göras i den här studien. 

 

Vidare menar Westermark (1996) att eftersom lagret är en av de stora tillgångsposterna för 

konfektionsföretag är det viktigt att värderingen av det blir rättvisande och ger korrekt 

information till företagets intressenter. Samtidigt menar Murray och Silver (1966) att trender 

gör att varornas livslängd inte är speciellt lång. Dessa aspekter är något vi har tagit med till 

vår studie och även fått bekräftat av de respondenter vi har intervjuat. Detta har lett fram till 

vårt antagande där vi utgått från att lager är en av de stora posterna för konfektionsföretag 

som tillsammans med den korta livslängden på trender gör att lager i konfektionsbranschen är 

svårvärderat. Sett utifrån en social kontext med utgångspunkt i legitimitet- och 

institutionellteori har vår studie inte varit mycket mer givande än tidigare forskning. Dock har 

den belyst att en problematik med svårvärderade lager finns. Detta har respondenterna till 

studien bekräftat, men samtidigt menat att verktyg eller kapacitet för att hantera 

problematiken till stor del saknas. 
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7.3. Praktiska implikationer 

Praktiskt visar vår studie på hur en bransch som kan vara mer trendkänslig än andra, hanterar 

sin lagervärdering. Bauman (2008) menar att den konsumtionshets som råder inom 

konfektionsbranschen drivs av snabbt föränderliga och omättliga begär. Detta då vi alla idag 

kan anses vara varumärke som är i behov av att skapa vår egna personliga stil. Eftersom 

kunden vill ha fler och fler nyheter måste konfektionsföretagens syn och hantering av lager 

förändras då butikerna inte kan ha samma grundlager som de haft tidigare. Det är inte bara 

kunderna som driver på en allt snabbare konsumtion, även branschen kan ses som pådrivande. 

Detta då ständiga reor ges som lösning till att rädda inkuranta varor, för att dessa inte ska 

hamna på lager och försvåra värderingen. 
  
Just det problem som vi har identifierat, att lagervärderingen i konfektionsbranschen bör vara 

allt svårare att genomföra då trenderna i branschen rör sig allt snabbare är något som våra 

respondenter har bekräftat då även de har sett problematiken. Flera av de deltagande företagen 

i studien har uttryckligen sagt att lagervärderingsproblematiken är en av de stora 

utmaningarna i branschen och de har därför sagt att studien är av stor relevans. Tomas på 

D.O. menar att det sker ett trendskifte i konfektionsbranschen, ”där trenderna går allt 

snabbare och snabbare, därför är frågan om lagervärdering intressant”. 

 

I slutändan är det lagstiftaren som ansvarar för att lagerredovisningen upprättas på ett legitimt 

sätt. Lagstiftarens ansvar att detta sker, blir än större då företagen själva till viss del verkar 

sakna incitament att göra det. Att företagen själva inte är benägna till att göra det tror vi kan 

bero på att en legitim lagerredovisning inte efterfrågas från media och intressenter. Skulle 

dock företagen vilja uppnå en mer legitim lagerredovisning är de implikationer vi har kommit 

fram till för att göra det, antingen att utforma en mer avancerad lagerredovisningsmodell, och 

frångå schablonmetoder som 3 procents inkuransavdrag eller inkuranstrappor. Istället kan 

modellen med fördel fokusera på omsättningshastighet för att tydligare se hur snabbt vissa 

varor och därmed trender rör sig i lagret. Ett ytterligare alternativ är att fokusera på den 

logistiska delen. Detta genom att antingen försöka korta ner sina ledtider gentemot 

leverantörerna eller arbeta mer med kommissionsavtal för att minska risken i lagret. 
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7.4. Begränsningar 

En begränsning som vår studie har är att slutsatsernas inte kan generaliseras. Orsaken till detta 

är att studien är gjord på ett litet antal företag som inte kan anses representera populationen. 

Detta gör också att liknande studier inte nödvändigtvis kommer få samma resultat. Vi 

upplever också att informationen som studien är baserad på är begränsad. Detta då vi enbart 

träffat en person från varje företag. Framförallt upplever vi att i de större företagen är det 

sällsynt att en person har kunskap om alla de områden som vi avsett undersöka. Därför kan vi 

inte säkerställa att vi fått information som speglar hela bilden i alla sammanhang, detta hade 

kunnat undvikas genom att intervjua flera personer på varje företag.  
 

7.5. Förslag till framtida forskning 

I denna studie utgick undersökningen från identifierade sociala kontext. Genom att tillämpa 

en annan forskningsmetod men utgå från samma kontext kan säkerligen nya slutsatser dras. 

Som nämndes ovan kan den här studien inte generaliseras då den är gjord på ett begränsat 

antal företag. Skulle istället en större kvantitativ studie genomföras kan med större 

sannolikhet generaliseringar göras. Vi ser också att i en kvantitativ studie kan användandet av 

kontrollvariabler eliminera påverkan av företagets storlek vilket vi har sett tendenser till kan 

ha betydelser vid lagerredovisning. De resultat vi har fått kan ha påverkats av företagens 

storlek, vars påverkan vi inte har kunnat eliminera i den studie vi har gjort.  
 

Ett annat alternativ är att göra en liknande studie som den vi har genomfört men då än mer 

explorativt för att identifiera ytterligare kontext som kan forma lagerredovisningen. Genom 

att identifiera ytterligare kontext kan en djupare förståelse fås för vilka kontext företag i 

konfektionsbranschen behöver förhålla sig till för att upprätta en legitim lagerredovisning. För 

att lyckas med detta tror vi att det i så fall behöver göras djupare analyser på företagen, 

exempelvis att personer på fler poster intervjuas alternativt att observationer görs för hur 

företagen faktiskt resonerar gällande lagerredovisning i sitt löpande arbete.   
 

Vårt syfte med den här studien var att belysa de utmaningar konfektionsföretag står inför 

gällande sin lagerredovisning. Studien visar på en komplexitet där företag behöver förhålla 
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sin lagerredovisning till en rad olika kontext för att upprätta en legitim lagerredovisning. För 

att enklare upprätta den legitima lagerredovisningen hade ett värderingsverktyg som tar 

hänsyn till trender varit att föredra. Detta kan säkerligen vara en komplex utmaning att ta sig 

an, men något branschen skulle ha stor användning för.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

  
Vilken funktion har du i företaget? 
  
Hur länge har du varit anställd av företaget? 
  
Hur är företagets verksamhet organiserad? 

• Vad fungerar bra och dåligt med er organisationsform? 
• Hur ägs företaget? 
• Butikskoncept/design. (Lågpris, outlet m.m.?) 
• Tankar om framtiden? 
• Hur många anställda är ni? Hur är de fördelade (hel-/deltid)? 
• Äger ni ert lager? 

  
Beskriv företagets strategi och marknadsföring. 

• Vem är er typiska kund? Kundkrets. 
• Vem anser ni är er närmaste konkurrent? Vem inom konfektionsbranschen anser ni inte alls 

är er konkurrent? 
• Vad tänker ni om ert geografiska läge och positionering? 

  
Hur upplever ni företagets finansiella resultat? 

• Har det gått bättre eller sämre det senaste året? 
• Upplever ni ert resultat som bättre eller sämre än era konkurrenters? 
• Är branschen mer eller mindre lönsam idag? 

  
Hur förhåller företaget sig till modetrender? 

• Vad är er policy och/eller strategi? 
• Vad gör ni för att hänga med? 

  
I vår studie skiljer vi mellan trendsättare och trendföljare. Trendsättare är företag som har en 
position, vilken innebär att de kan “sätta trender” och påverka vad som kommer vara modernt 
under säsongen. Trendföljare ser mer på vilka trender som trendsättarna har bestämt och gör 
sina inköp till stor del baserat på detta. 
Vilken utav dessa två alternativ identifierar ni er mest med? 

• Kan ni motivera, hur resonerar ni? 
  

Beskriv företagets inköpsprocess. 
• Design, tillverkning, leverantörer, ledtider, lager, inköpsmässor. 
• Vem bestämmer vad ni tar in på lager? 
• Köper ni in från andra länder? Valutakurser, transporter, arbetsförhållanden. 

  
Beskriv hur det går till när företaget värderar sitt lager. 

• Vilka personer är inblandade i lagervärderingsprocessesen? Vilken funktion har de? 
• Från när i inköpsprocessen redovisas varan som en lagertillgång och när slutar den vara en 

lagertillgång? Returer? 
• Inventering - Hur ofta? Före eller efter bokslut? Problem? 



 

 132 

• För att fastställa nedskrivningsbehov, vilka indikatorer tar ni hänsyn till? 
• Hur fastställer ni anskaffningsvärde och/eller nettoförsäljningsvärde? 
• Vilken flödesmetod använder ni? (FIFU, vägda genomsnitt, retail..) 
• Anser ni att er värderingsmetod stämmer överens med verkligheten? (ger en rättvisande bild) 

  
Beskriv hur ni avgör om en vara är inkurant och i så fall vilket värde den ska skrivas ned till? 

• Säsongsvariationer/åldersstrukturer i lagret 
• Kontinuerligt inkuransavdrag, hur ofta? (inkuranstrappa) 
• Har ni skrivit ner artiklar på ert lager i år? Isåfall hur stor andel av era artiklar på lagret? 

  
Hur räddar ni varor som är inkuranta? 

• Outlet, rea, slänga, skänka…? 
  
Tar ni hänsyn till trender vid värdering av varulagret?  

• Berätta hur ni tar hänsyn? (exemplifiera) 
  
Kan ni beskriva senaste gången värderingen blev fel? 

• Vad ledde det till? 
• Vad har ni gjort för åtgärder på grund av det? 

  
(Om de inte kan komma på när värderingen senast blev fel) 
Vilka risker finns för att lagervärderingen blir felaktig? 

• Om det blir fel, vad skulle det innebära? 
  
 Hur går revideringen av varulagret till? 

• Vilken roll har er revisor vid lagervärdering? 
• Vad diskuterar ni med er revisor gällande lagervärdering? 
• Kommer revisorn med relevant kunskap och råd om varulagersvärdering? 
• Har det hänt att revisorn någon gång har ifrågasatt er värdering och de beslut ni tagit 

angående värdering av varulager? Vad hände då? 
  
Är det något ni vill tillägga gällande synen på er varulagervärdering? 


