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Sammanfattning	
Stora	readagar	som	Black	Friday	och	Cyber	Monday	är	idag	utbredda	och	etablerade	
företeelser	runt	om	i	världen.	Under	dessa	dagar	erbjuds	kunder	unika	erbjudanden	och	
kraftiga	prisnedsättningar	på	produkter.	Perioder	som	dessa	blir	därför	viktiga	för	
tillverkande	företag	då	de	ställs	inför	fler	krav,	i	form	av	höga	kundförväntningar	och	en	
ökad	efterfrågan	på	produkter.			
	
Syftet	med	detta	arbete	är	att	undersöka	om	stora	readagar	har	en	påverkan	på	
produktionen	inom	tillverkande	företag.	Mer	specifikt	undersöks	om	produktionen	
effektiviseras	inför	dessa	dagar	samt	vilka	metoder	som	används	för	att	förutse	
efterfrågan	och	för	att	undvika	potentiella	risker.		
	
Frågeställningen	besvaras	genom	att	utföra	två	studier,	en	litteratur-	och	fältstudie.	Med	
hjälp	av	litteraturstudien	fås	en	teoretisk	grund	för	rapporten.	Fältstudien	bidrar	med	
den	praktiska	delen	då	den	består	av	intervjuer	med	två	väletablerade	tillverkande	
företag	samt	en	enkätundersökning	riktad	till	kunder.	Genom	detta	fås	en	bättre	
förståelse	för	hur	företag	hanterar	stora	readagar	och	för	konsumenters	krav	och	
förväntningar.		
	
Resultat	från	intervjuer	visar	att	företagen	styr	sina	kunder,	återförsäljararna,	i	vilket	
antal	varor	de	ska	beställa	inför	stora	readagar.	De	styr	således	sin	egna	efterfrågan	
vilket	minskar	behovet	av	att	effektivisera	produktionen.	Vid	ökat	tryck	tar	företagen	
även	till	andra	åtgärder	som	att	t.ex.	hyra	in	extra	arbetskraft.	Att	företagen	
överproducerar	anser	de	inte	vara	ett	problem	då	de	förlitar	sig	på	att	varorna	köps	upp	
i	efterhand.		
	
De	främsta	resultaten	från	enkätundersökningen	visar	att	de	varor	som	kunder	söker	
under	stora	readagar	ofta	är	slutsålda.	Majoriteten	av	dessa	kunder	saknar	förståelse	för	
detta	och	det	tyder	på	att	det	finns	ett	gap	mellan	företagens	utbud	och	kundernas	krav	
och	förväntningar.		
	
Utifrån	en	analys	av	fältstudien	i	förhållande	till	litteraturstudien	drogs	sedan	en	
slutsats.	Företag	väljer	att	inte	effektivisera	eller	direkt	påverka	sin	produktion	inför	
stora	readagar.	De	påverkas	dock	ur	en	ekonomisk	synvinkel	då	de	tar	till	kostsamma	
åtgärder	för	snabbare	hantering	inom	produktionen.	Vidare	drogs	en	slutsats	att	
kundernas	verkliga	krav	och	förväntningar	inte	möts	under	dessa	dagar,	vilket	indikerar	
att	företagen	bör	omvärdera	vissa	av	sina	metoder	och	strategier.		
	
	
	
	
	
	 	



Abstract	
Major	sales	days	like	Black	Friday	and	Cyber	Monday	are	today	widely	used	and	
established	phenomena	around	the	world.	During	these	days,	customers	are	offered	
unique	offers	and	strong	price	reductions	on	products.	Periods	like	these	become	
important	for	manufacturing	companies	as	they	face	more	demands	in	terms	of	high	
customer	expectations	and	an	increased	demand	for	products.		
	
The	purpose	of	this	work	is	to	investigate	whether	major	sales	days	have	an	impact	on	
the	production	within	manufacturing	companies.	More	specifically,	it	is	investigated	if	
the	production	is	made	more	effective	ahead	of	these	days	and	what	methods	that	are	
used	to	forecast	demand	and	to	avoid	potential	risks.		
	
The	question	is	answered	by	conducting	two	studies,	a	literature	and	a	field	study.	The	
literature	study	gives	a	theoretical	basis	for	the	report.	The	field	study	contributes	with	
the	practical	part	as	it	consists	of	interviews	with	two	well-established	manufacturing	
companies	and	also	a	survey	for	consumers	to	respond	to.	This	then	gives	a	better	
understanding	of	how	companies	handle	major	sales	days	and	of	consumers	demands	
and	expectations.	
	
Results	from	interviews	shows	that	companies	control	their	customers,	the	resellers,	in	
a	matter	of	how	many	products	they	should	order	on	these	sales	days.	Thus,	they	control	
their	own	demand	which	reduced	the	need	to	make	the	production	more	effective.	In	
case	of	increased	pressure	on	the	production,	companies	also	take	other	measures	such	
as	hiring	extra	labour.	The	companies	do	not	consider	the	fact	that	they	overproduce	to	
be	a	problem	as	they	are	certain	the	products	will	be	purchased	later.		
	
The	main	results	from	the	survey	shows	that	the	products	sought	by	the	customers	
during	major	sales	days	are	often	sold	out.	The	majority	of	these	customers’	lack	
understanding	of	this	which	indicates	that	there	is	a	gap	between	companies	supply	and	
customers’	demands	and	expectations.		
	
A	conclusion	was	drawn	based	on	an	analysis	of	the	field	study	in	relation	to	the	
literature.	Companies	choose	to	not	directly	affect	their	production	or	make	it	more	
effective	ahead	of	major	sales	days.	However,	they	are	affected	from	an	economic	point	
of	view	as	they	take	costly	measures	when	faster	handling	within	the	production	is	
needed.	Furthermore,	it	was	concluded	that	the	customers’	actual	demands	and	
expectations	are	not	met	during	these	days,	which	suggests	that	companies	should	re-
evaluate	some	of	their	methods	and	strategies.		
	
	
	
	 	



Förord	
Denna	rapport	är	ett	kandidatexamensarbete	inom	Industriell	Produktion	på	Kungliga	
Tekniska	högskolan	(KTH).	I	år	var	temat	Resurseffektiv	produktion	i	tillverkande	företag.	
Vår	valda	frågeställning	är	en	kombination	av	temat	vi	erhållit	och	ett	område	vi	finner	
intressant.	Av	denna	anledning	har	detta	varit	en	spännande	rapport	att	skriva	och	
motivationen	för	arbetet	har	varit	på	topp	längs	hela	vägen.	
	
Den	stora	utmaningen	i	arbetet	har	varit	brist	på	tidigare	forskning	inom	detta	
ämnesområde.	I	början	fann	vi	svårigheter	i	att	välja	en	passande	metod	som	skulle	ge	
svar	på	frågeställningen.	Det	var	även	svårt	att	komma	i	kontakt	med	de	företag	vi	tänkt	
oss,	men	efter	diskussion	med	vår	handledare	lyckades	vi	lösa	detta	genom	att	ändra	
riktning	en	aning	längs	vägen.	
	
Vi	vill	därmed	rikta	ett	stort	tack,	först	och	främst,	till	vår	handledare	Ove	Bayard	för	
god	vägledning	och	support	genom	hela	arbetet	samt	givande	handledarmöten	som	
hjälpt	oss	tänka	utanför	ramarna.	Vi	vill	även	tacka	de	två	kontaktpersonerna	för	att	de	
gav	av	sin	tid	och	ställde	upp	med	att	svara	på	våra	intervjufrågor.	Vi	visar	även	stor	
tacksamhet	till	alla	som	bidragit	med	att	svara	på	vår	enkätundersökning.		
	
Stockholm	Maj	2018,	
	
Lina	Al	mandlawi		
Stephanie	Aboud		
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1.	Inledning	
I	detta	kapitel	beskrivs	bakgrunden	till	detta	arbete,	syfte	och	mål	med	frågeställningen	
samt	vilken	metodik	som	har	använts	för	att	utföra	arbetet.	Vidare	beskrivs	även	vilka	
avgränsningar	som	gjorts	och	varför	vi	gjort	dem.		
1.1	Bakgrund	
I	dagens	mångkulturella	samhälle	introduceras	hela	tiden	nya	internationella	influenser	
och	trender	via	omvärlden.	Fenomen	som	Black	Friday	och	Cyber	Monday,	som	tidigare	
varit	uppmärksammade	i	endast	några	få	kulturer,	är	idag	utbredda	och	etablerade	
företeelser	även	i	Sverige.	
	
Black	Friday	och	Cyber	Monday	är	stora	rea	dagar	med	ursprung	i	USA.	Dagarna	infaller	
efter	den	amerikanska	högtiden	Thanksgiving	och	veckorna	innan	jul	och	markerar	
därmed	starten	på	julhandeln.	På	Black	Friday	lockar	företag	kunder	till	sina	butiker	
genom	speciella	erbjudanden.	Därefter	infaller	Cyber	Monday	då	pris	reduceringar	och	
erbjudanden	erbjuds,	men	endast	online.	Detta	innebär	en	bekvämlighet	för	kunder	då	
de	kan	shoppa	hemifrån	eller	från	arbetsplatsen.	Under	dessa	dagar	gör	företag	stora	
rabatter	på	sina	produkter,	både	i	fysiska	butiker	och	på	nätet.	Förberedelser	och	
reklam	börjar	ofta	långt	innan	för	att	öka	kundernas	spänning.	Ännu	en	viktig	faktor	är	
den	starka	tillväxtfasen	som	e-handeln	befinner	sig	i.	Det	är	idag	enklare	och	snabbare	
än	någonsin	att	handla	sina	varor	online.	De	kunder	som	exempelvis	vill	undvika	de	
folkmassor	som	readagar	kan	medföra	har	numera	ett	väldigt	bekvämt	alternativ	[1].	
Stora	readagar	innebär	därmed	en	stor	försäljnings-	och	omsättningsökning	och	
försäljningsrekord	slås	nästan	varje	år.	För	att	hantera	denna	ökning	hade	exempelvis	
företaget	Apple	ökat	sin	produktion	av	Iphone	X	inför	Black	Friday	helgen	2017.	
Företagets	utbud	ökade	då	med	26%	i	jämförelse	med	2%	dagarna	precis	innan	
Thanksgiving	[2].	
	
Perioder	som	dessa	är	viktiga	för	tillverkande	företag.	Ett	misslyckande	i	att	producera	
och	leverera	produkter	i	tidskänsliga	situationer	kan	innebära	dåligt	rykte	och	en	förlust	
av	värdefulla	affärer.	Det	ställs	allt	fler	krav	på	företagen	i	form	av	höga	förväntningar	
och	hög	efterfrågan.	Vi		vill	därmed	kombinera	ämnet	Resurseffektiv	produktion	i	
tillverkande	företag	med	vår	nyfikenhet	kring	dessa	dagar	som	senaste	åren	fått	en	allt	
större	betydelse.	Vi	är	nyfikna	på	om	tillverkande	företag	påverkas	av	stora	readagar	
och	om	så	är	fallet,	vilka	åtgärder	som	tas	för	att	möta	den	ökande	efterfrågan.	
		
En	produktionsökning	större	än	ett	företags	kapacitet	kan	kräva	en	effektivisering	av	
produktionen	på	något	vis.	En	metod	är	att	förbättra	de	processer	man	redan	har	i	
produktionen,	en	annan	metod	är	att	utveckla	en	mjukvara	i	en	helautomatisk	
produktion.	Ett	företag	kan	även	utgå	från	Lean	production	genom	att	eliminera	
aktiviteter	som	inte	är	värdeskapande	[3].	Vad	som	blir	mest	effektivt	skiljer	sig	från	
företag	till	företag.	
		
1.2	Syfte	och	mål	
Syftet	med	detta	arbete	är	huvudsakligen	att	undersöka	om	och	hur	produktionen	hos	
tillverkande	företag	påverkas	av	stora	readagar	såsom	Black	Friday	och	Cyber	Monday.	
Har	företagen	redan	kapaciteten	att	möta	den	ökade	efterfrågan	eller	behöver	
produktionen	effektiviseras	på	något	vis?		
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Med	detta	följer	även	en	rad	följdfrågor	som	behöver	undersökas.	Hur	förutses	
efterfrågan	inför	dessa	dagar?	Kan	eventuella	problem	uppkomma	och	hur	undviks	eller	
hanteras	dessa?	
	
Utifrån	detta	formuleras	en	frågeställning	som	lyder	“Vilken	påverkan	har	stora	readagar	
på	produktionen	inom	tillverkande	företag?”.		
	
1.3	Metod	
För	att	besvara	frågeställningen	krävs	en	teoretisk	grund	inom	flera	olika	områden.	
Denna	grund	ges	med	hjälp	av	en	litteraturstudie	kring	dem	områden	som	anses	
relevanta	för	arbetet.	Vidare	görs	en	egen	praktisk	studie	i	form	av	intervjuer	med	
produktionsansvariga	inom	tillverkande	företag.	Syftet	med	intervjuerna	är	att	
undersöka	hur	tillverkande	företag	i	praktiken	hanterar	stora	readagar,	samt	hur	detta	
förhåller	sig	till	den	litteraturens	teorier.	En	mindre	del	av	arbetet	kommer	att	bestå	av	
en	enkätundersökning	med	relevanta	frågor.	Syftet	med	enkätundersökningen	är	att	få	
en	bättre	förståelse	för	konsumenters	krav	och	förväntan	inför	stora	readagar.		
	
1.4	Avgränsning	
För	att	kunna	genomföra	arbetet	inom	den	tidsramen	som	givits,	krävs	att	en	del	
avgränsningar	görs.	Vi	väljer	att	endast	titta	på	de	största	readagarna,	som	t.ex.	Black	
Friday	och	Cyber	Monday,	då	de	innebär	tidsbegränsade	erbjudanden	(en	dag)	samt	är	
relativt	nya	fenomen.	Arbetet	grundas	på	material	insamlat	av	endast	två	företag,	då	det	
funnits	svårigheter	i	att	få	svar	från	fler	företag.	Detta	begränsar	de	resultat	som	utgås	
ifrån	vid	analys.	Vidare	läggs	fokus	endast	på	en	temporär	produktionsförändring	och	de	
främsta	riskerna	som	detta	medför	och	inte	på	en	allmän	produktionsökning.	
Transportlogistik	är	en	del	av	produktionen	och	kan	vara	en	påverkande	faktor.	Vi	gör	
dock	en	avgränsning	genom	att	avstå	från	den	delen	och	anta	att	den	fungerar	som	den	
ska.			
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2.	Litteraturstudie		
För	att	kunna	besvara	frågeställningen	krävs	en	teoretisk	grund	inom	flera	områden.	För	
att	öka	förståelsen	utfördes	därmed	en	litteraturstudie.	Nedan	presenteras	de	områden	
som	studerats	för	att	besvara	frågeställningen.		
	
2.1	Efterfrågan	
För	att	ett	företag	i	förtid	ska	kunna	planera	sin	produktionsprocess	är	en	prognos	av	
efterfrågan	av	stor	vikt.	Att	kunna	prognostisera	efterfrågan	är	viktigt	då	man	behöver	
förutse	framtida	kunders	köpvanor	för	att	optimera	lagernivåer	samtidigt	som	man	
behöver	möta	kundernas	förväntningar	och	behov.	Det	är	dock	inte	möjligt	att	
prognosera	efterfrågan	med	exakta	siffror,	bland	annat	pga.	att	framtiden	sällan	
replikerar	det	förflutna.	Det	kommer	därför	alltid	finnas	en	skillnad	mellan	
prognoserade	siffror	och	verkliga	siffror	[4].	Att	göra	felaktiga	prognoser	kan	leda	till	att	
företagen	inte	producerar	nog	med	varor,	eller	tvärtom,	att	de	överproducerar.	Det	
förstnämnda	kan	leda	till	ökad	ledtid	medans	det	senare	leder	till	Waste	of	
overproduction	som	vi	går	in	på	närmare	i	kapitel	2.3.		
	
Trots	svårigheter	finns	det	en	rad	olika	prognosmetoder	ett	företag	kan	använda	för	att	
mildra	osäkerheten	och	försöka	förutse	efterfrågan	så	precist	som	möjligt.	Traditionella	
tillvägagångssätt	är	baserade	på	antingen	kvalitativa	eller	kvantitativa	prognoser.		
	
Kvalitativa	prognoser	är	baserade	på	mänskliga	kunskaper	som	utvecklats	över	tid.	Det	
innebär	att	individens	erfarenhet	och	förståelse	för	industrin	spelar	stor	roll.	Flera	
faktorer	behöver	tas	till	hänsyn,	dels	interna	såsom	ekonomiska	förutsättningar	och	
trender	inom	industrin,	men	även	externa	faktorer	som	säsongsförändringar	och	
högtider.	Kvalitativa	metoder	att	mäta	efterfrågan	kan	dock	ha	stora	defekter	då	
mänsklig	kunskap	och	förmåga	är	begränsad.		
	
Kvantitativa	prognoser	är	istället	baserade	på	historisk	data	över	tidigare	säljsiffror.	En	
stor	mängd	data	kan	hanteras	och	statistiska	modeller	används	för	att	förutse	framtida	
efterfrågan.	Även	i	dessa	metoder	behöver	andra	faktorer	tas	till	hänsyn,	men	det	finns	
matematiska	verktyg	som	kan	användas	för	att	inkludera	mindre	felmarginaler.	Trots	
detta	kan	efterfrågan	inte	förutses	med	exakta	siffror.	Efterfrågan	påverkas	allt	mer	av	
icke-systematiska	ojämnheter	vilket	påverkar	noggrannheten	[5].	
	
2.2	Temporär	produktionsökning		
Produktionskapacitet	avser	den	maximala	volym	av	produkter	en	fabrik	kan	producera.	
Företag	behöver	öka	sin	produktionskapacitet	för	att	möta	en	ökande	efterfrågan	på	
marknaden,	eller	en	väntad	ökning.	Ett	viktigt	område	som	kräver	teoretiskt	förståelse	
är	hur	företag	genomför	temporära	produktionsökningar.	Med	temporär	
produktionsökning	avses	en	period	där	ett	företag	behöver	öka	sin	produktion	och	
sedan,	nästan	omedelbart	efter,	återgår	till	tidigare	nivå.	Det	behöver	inte	finnas	en	
korrelation	mellan	denna	temporära	produktionsökning	och	stora	readagar.		
	
Att	temporärt	öka	sin	produktion	under	en	period	är	en	huvudstrategi	inom	planering	
och	system	för	att	lyckas	hantera	oförutsägbara	produktionsökningar.	Det	finns	flera	
möjliga	metoder	att	göra	detta.	Ett	företag	kan	öka	sin	arbetskraft	genom	att	hyra	in	
temporär	extra	personal.	En	större	mängd	arbete	kan	då	utföras	på	samma	tid,	vilket	
leder	till	en	ökad	produktionskapacitet.	Ytterligare	en	lösning	blir	att	utöka	arbetstiden	
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med	hjälp	av	övertid	och	extra	skift.	Om	företaget	inte	hinner	möta	den	ökade	
efterfrågan	på	ordinarie	arbetstid	finns	då	möjligheten	att	göra	det	efter	[6].		
	
En	lösning	som	blir	allt	vanligare	är	outsourcing.	Outsourcing	i	detta	sammanhang	
innebär	att	det	tillverkande	företaget	överlåter	hela,	eller	delar,	av	sin	
produktionsprocess	till	en	extern	tredje	part	under	en	viss	tid.	Orsakerna	bakom	
outsourcing	är	bland	annat	att	företaget	kan	fokusera	på	sin	kärnverksamhet,	eller	att	
processer	överlåts	till	en	tredje	part	som	är	mer	kompetent	och/eller	effektiv	inom	
området.	Outsourcing	blir	därför	en	möjlighet	för	företagen	att	temporärt	öka	sin	
produktion	med	extern	hjälp.	Alla	dessa	metoder	har	dock	en	tillhörande	kostnad	som	
företagen	måste	ta	hänsyn	till	[7].		
	
2.3	Risker	
Med	en	hastig	produktionsökning	kan	även	ett	antal	problem	och	utmaningar	uppstå.	
Ovan	nämndes	de	problem	som	t.ex.	kan	uppstå	av	att	inte	mäta	efterfrågan	korrekt.	
Nedan	presenteras	de	risker	relevanta	i	arbetet.		
	
2.3.1	Waste	of	Overproduction	
Inom	Lean	Production	läggs	stor	fokus	på	att	eliminera	dem	aktiviteter	som	inte	är	
värdeskapande	-	slöseri.	“The	seven	wastes”	är	ett	verktyg	för	att	kategorisera	olika	
typer	av	slöseri	som	kan	uppkomma	i	en	produktion.	Ett	av	dessa	är	Waste	of	
Overproduction.	Att	överproducera	innebär	att	tillverka	ett	större	antal	varor	än	vad	
som	efterfrågas,	eller	att	tillverka	varor	innan	de	behövs.	Denna	typ	av	slöseri	anses	
även	vara	den	värsta,	då	den	i	sin	tur	orsakar	andra	slöserier.		
	
Att	överproducera	blir	en	kostnad	för	företaget	då	dess	kapital	är	bundet	i	bland	annat	
lager	och	råvaror.	De	producerade	varorna	kräver	hantering	i	form	av	t.ex.	förflyttning	
och	monitorering	samt	tar	upp	onödigt	utrymme	i	lager.	Samtliga	faktorer	innebär	en	
kostnad	som	kan	elimineras	med	exempelvis	en	effektivare	produktion.		
	
Ett	företag	kan	hamna	i	en	situation	där	de	överproducerar	av	olika	anledningar.	En	
viktig	anledning	är	att	de	gjort	en	felaktig	förutsägelse	av	efterfrågan	och	därmed	
producerat	mer	än	vad	som	behövts	[3].		
	
2.3.2	Backlog	
En	annan	risk	som	kan	uppstå	vid	produktionsökning	är	Backlog	och	innebär	att	
företaget	inte	har	hunnit	producera	det	som	efterfrågas.	Företaget	har	alltså	fått	in	
ordrar	som	inte	är	producerade	eller	klara	ännu.	En	ökning	av	backlog	kan	vara	ett	
resultat	av	antingen	en	ökad	försäljning	eller	problem	inom	produktionen.	Företag	kan	
använda	sig	av	två	olika	strategier	vid	produktion	-	Make-to-stock	eller	Make-to-order.	I	
en	Make-to-stock	sektion	är	varan	färdigproducerad	när	ordern	kommer	in	och	kan	då	
plockas	direkt	från	lager.	I	en	Make-to-order	sektion	sker	antingen	en	del	eller	hela	
delen	av	processen	efter	att	en	order	har	mottagits.		
	
Första	steget	i	att	uppnå	kontroll	av	Backlog	är	att	försäkra	att	de	utlovade	leverans-	
ledtiderna	nås.	Detta	gör	man	genom	att	i	förväg	planera	kapaciteten	att	producera	inför	
varje	period.	Det	är	även	viktigt	att	hitta	en	jämn	balans	mellan	input	av	arbete	och	
kapaciteten	att	bearbeta	arbetet	per	tidsenhet.	Vid	en	ökad	efterfrågan	behöver	ledtiden	
upprätthålla	samma	ökning	för	att	undvika	Backlog.	Detta	kräver	i	sin	tur	en	ökning	av	
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takttiden.	För	att	möjliggöra	detta	kan	företag	lägga	in	extra	skift,	ta	in	
underleverantörsarbete	eller	outsourca	delar	av	produktionen.	Detta	är	ännu	ett	
exempel	på	hur	relevant	det	är	med	noggranna	prognoser	av	efterfrågan.	Ett	företag	
som	i	förtid	kan	planera	sin	produktion	så	korrekt	som	möjligt	undviker	att	hamna	i	
Backlog	[8].		
	
2.4	Krav	och	förväntningar	
Nyckeln	till	att	lyckas	som	företag	är	att	ha	nöjda	kunder	vars	önskemål	och	krav	är	
uppfyllda.	Detta	kräver	en	förståelse	för	hur	ens	kunder	beter	sig	och	vad	de	förväntar	
sig	när	de	handlar.	Allt	fler	människor	ser	fram	emot	att	handla	på	stora	readagar	och	
många	konsumenter	ser	Black	Friday	som	sin	favorit	shoppingdag	på	året.	Dagar	som	
dessa	blir	viktiga	för	konsumenter	då	de	utnyttjar	givna	erbjudanden	för	att	handla	inför	
jul,	som	infaller	tätt	inpå.	
	
De	två	främsta	anledningarna	till	att	människor	vill	handla	under	dessa	dagar	är:	

• Kraftiga	prisnedsättningar	på	varor	
• Unika	erbjudanden	som	inte	är	tillgängliga	andra	tider	på	året	[9].	

	
Att	handla	online	är	inte	endast	aktuellt	under	Cyber	Monday,	utan	e-handeln	dominerar	
även	under	dagar	som	Black	Friday.	Ett	stort	motiv	för	detta	är	att	kunder	dels	
prioriterar	bekvämlighet,	då	de	undviker	fullsatta	butiker	och	dels	sparar	tid	genom	att	
smidigt	handla	hemifrån.	Bekvämlighet	kan	dock	tolkas	olika	bland	kunder	då	vissa	är	
bekvämare	med	att	handla	i	butik	och	få	varan	direkt	i	handen	[1].		
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3.	Fältstudie	
För	att	få	svar	på	vår	frågeställning	behöver	litteraturstudien	kombineras	med	en	egen	
fältstudie.	Vi	har	valt	att	utföra	en	fältstudie	som	till	huvuddel	består	av	intervjuer	med	
produktionsansvariga	inom	tillverkande	företag,	samt	en	enkätundersökning	som	utgör	
en	mindre	del	av	vårt	arbete.	Syftet	med	intervjuerna	är	att	undersöka	hur	tillverkande	
företag	i	praktiken	hanterar	stora	readagar.	En	digital	enkätundersökning	med	relevanta	
frågor	görs	även	för	att	öka	förståelsen	för	konsumenters	krav	och	förväntan	kring	stora	
readagar.	Nedan	presenteras	en	mer	detaljerad	beskrivning	av	vår	fältstudie.	

3.1	Intervju	med	företag	
Vi	har	varit	i	kontakt	med	produktionsansvariga	på	två	svenska	tillverkande	företag.	All	
kommunikation	har	skett	via	telefonsamtal	samt	mail.	
		
Ett	av	dessa	företag	är	INVIMA,	ett	svensk	tillverkande	företag	av	kosmetika	som	ligger	
bakom	make-up	märket	IsaDora.	Företaget	startade	1983	och	är	en	svensk	succé	pga.	
sina	förmånliga	priser	kombinerat	med	hög	kvalité.	Företaget	säljer	sina	produkter	via	
återförsäljare	i	ett	40-tal	länder	världen	över	[10].	
	
Vi	har	även	varit	i	kontakt	med	företaget	Eton,	ett	svenskt	tillverkande	företag	inom	
herrkläder.	De	har	varit	etablerade	sedan	1928	och	säljer	främst	skjortor,	men	även	
herraccessoarer	såsom	slipsar	och	näsdukar.	Produkterna	säljs	i	Eton-butiker	på	49	
marknader,	samt	via	kända	återförsäljare	[11].	
	
Bägge	dessa	företag	följer	trenden	kring	stora	rea	dagar.	Under	dessa	dagar	sker	
prisnedsättningar	och	erbjudanden	på	vardera	företags	produkter.	De	valda	företagen	
kompletterar	varandra	på	så	sätt	att	de	är	stora	inom	två	olika	branscher.	Detta	bidrar	
till	ett	bredare	perspektiv	vid	undersökningen.	Företagen	anses	även	relevanta	för	
arbetet	då	deras	produkter	faller	inom	kategorier	som	är	populära	att	shoppa	under	
dessa	dagar.		
		
Vi	har	i	samband	med	detta	utformat	en	intervju	med	relevanta	frågor	för	arbetet.	
Frågorna	berör	ämnena	temporär	produktionsökning,	efterfrågan	och	eventuella	risker.	
Samtliga	frågor	återfinns	i	Bilaga	i.			
	
3.2	Enkätundersökning	
En	mindre	del	av	arbetet	utgörs	av	en	digital	enkätundersökning.	Syftet	med	enkäten	är	
att	öka	vår	förståelse	för	konsumenters	krav	och	förväntningar	inför	stora	readagar.	
Enkäten	är	utformad	på	så	sätt	att	alla	målgrupper,	kön	och	åldrar	kan	svara.	Detta	
bidrar	till	ett	bredare	perspektiv	vid	vidare	analys.	De	frågor	som	ställs	ger	oss	bland	
annat	en	bättre	förståelse	för	vilka	val	konsumenter	gör,	varför	de	väljer	att	handla	
online	eller	i	butik	och	hur	stor	andel	som	handlar	produkter	från	våra	valda	företag.	
Genom	enkätundersökningen	söks	även	svar	på	om	kundernas	förväntningar	uppfylls	
under	readagar.	Den	fullständiga	enkätundersökningen	med	samtliga	frågor	presenteras	
i	Bilaga	ii.	Resultaten	från	enkätundersökningen	kommer	sedan	analyseras	i	förhållande	
till	de	åtgärder	företagen	tar	för	att	möta	efterfrågan	och	till	litteraturstudien.	
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4.	Resultat	
Nedan	presenteras	de	resultat	som	erhållits	från	fältstudien	som	beskrevs	i	kapitel	3.	
Resultatet	består	av	två	delar;	resultat	från	intervjuer	med	två	olika	företag	presenteras	
i	flytande	text	och	resultat	från	enkätundersökningen	presenteras	i	form	av	text	och	
diagram.		
4.1	Företag	
INVIMA:		
Företagets	fasta	kunder,	e-handelsbutiker	m.m.,	får	ett	erbjudanden	gällande	kampanjer	
flera	månader	i	förväg.	För	att	det	ska	bli	lönsamt	för	kunderna	erbjuds	de	annorlunda	
priser	på	kampanjerna.	Företaget	styr	därefter	kunden	i	vilka	antal	de	ska	beställa,	både	
inrikes	och	utrikes.		
	
Kunderna	brukar	beställa	det	INVIMA	har	tilldelat	dem	och	generellt	brukar	kunden	
beställa	hela	kampanjen.	Dessa	beställningar	kommer	in	i	god	tid	innan	deadline	för	att	
företaget	ska	kunna	förbereda	sig.	Detta	innebär	att	produktionen	inte	behöver	ändras	
utan	företaget	har	färdigproducerade	produkter	till	respektive	kund	för	utleverans.	
Ingen	effektivisering	behöver	därmed	göras.	Om	kunderna	i	efterhand	vill	beställa	mer	
så	är	detta	inte	heller	ett	problem.	Företaget	har	en	löpande	försäljning	och	fasta	
sortiment	för	tillverkning	som	sker	löpande.		
	
Produktionen	har	en	väldigt	bra	struktur	på	sitt	arbete	med	många	erfarna	
medarbetare.	Resultatet	av	detta	är	att	företaget	kan	undvika	att	skapa	onödig	övertid	
eller	dylikt,	men	de	brukar	ändå	hyra	in	extrapersonal	för	snabb	hantering	när	det	är	
nödvändigt.	De	producerar	även	lite	mer	än	vad	kunden	beställt	för	att	ha	en	buffert.	
Detta	pga.	många	e-handelsbutiker	ofta	vill	köpa	upp	det	som	finns	kvar.		
	
Ett	system	som	används	inom	företaget	visar	en	veckorapport	på	leveranser	per	
produkt	som	försäljningsavdelningen	följer	utveckling	för.	Företaget	har	även	månads	
leveranser	till	sina	exportkunder,	samt	regelbundna	leveranser	till	svenska	
kunder.		Detta	i	syfte	att	spara	in	på	material	och	onödig	leveranshantering,	för	att	ta	
hänsyn	till	miljön.		
	
Eton	
Etons	fasta	kunder	mäter	sin	försäljningsstatistik	både	årligt	och	månadsvis.	Därmed	
har	de	en	bra	insikt	på	hur	föregående	års	försäljning	sett	ut	under	speciella	readagar.	
Denna	information	är	nyckeln	till	planeringen	av	kommande	års	tillväxt	och	försäljning	
för	just	den	perioden.		
	
Baserat	på	hur	Eton	planerat	att	öka	sin	försäljning	ett	visst	år	kan	företaget	även	
fastställa	hur	mycket	som	behöver	produceras.	Detta	möjliggör	för	produktionen	att	
tidsmässigt	planera	sin	kapacitetsökning	för	att	möta	efterfrågan.	Denna	information	
kan	komma	månader	i	förväg	beroende	på	hur	snabb	man	är	på	marknaden	inom	sin	
försörjningskedja	och	Eton	behöver	oftast	besked	bara	en	månad	i	förväg	för	att	öka	
kapaciteten.	Generellt	beror	detta	även	på	relationen	med	fabriken	och	hur	kapaciteten	
hanteras,	t.ex.	om	man	har	en	veckovis,	månadsvis	eller	årlig	överenskommelse.		
	
I	det	stora	hela	har	stora	readagar	inte	så	stor	påverkan	på	produktionen	hos	företaget	
Eton.	Företaget	har	kapaciteten	att	producera	mer	utan	att	behöva	effektivisera	
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produktionen,	så	länge	de	får	möjlighet	att	planera	i	god	tid.	En	ökning	på	ca.	10%	i	
enhetsvolym	kan	företag	hantera	enkelt	utan	mycket	extra	arbete.		
	
Skulle	så	vara	fallet	att	ökningen	är	större	än	företagets	kapacitet	behöver	de	planera	
mer	kreativt.	Då	tittar	de	bland	annat	på	vilka	ordrar	de	kan	avvakta	med	för	att	
tillgodose	ett	mer	prioriterat	behov.	En	stark	orderhantering	används	för	att	undvika	
överproduktion	då	de	noggrant	styr	det	som	ska	produceras.		Vid	eventuell	
överproduktion	förlitar	sig	företaget	på	att	speciella	event	som	t.ex	mellandagsrea	kan	
likvidera	lagret.		
	
4.2	Enkät	
Svaren	från	den	digitala	enkätundersökningen	utgörs	av	sammanlagt	100	deltagare.	Den	
skickades	ut	till	studenter	på	KTH	samt	spreds	via	sociala	medier	för	att	nå	ut	till	
blandade	målgrupper.	Bilaga	ii	visar	vilka	frågor	som	enkäten	består	av.	Resultaten	från	
enkätundersökningen	har	sammanställts	i	olika	diagram.		
	
Av	totalt	100	deltagare	var	60	av	de	kvinnor	och	40	män.	Målgrupperna	för	de	
deltagande	är	uppdelade	i	fyra	kategorier:	studenter,	yrkesarbetare,	pensionärer	samt	
övrigt.	Studenter	utgjorde	majoriteten	av	svaren	med	54%,	därefter	yrkesarbetare	på	
34%	och	resterande	få	procent	delades	upp	på	pensionärer	och	övrigt.		
	
Enkätundersökningen	delades	upp	i	två	delar,	där	endast	de	som	svarar	“ja”	på	frågan	
“Handlar	du	på	stora	readagar	som	Black	Friday	och	Cyber	Monday?”	får	möjlighet	att	gå	
vidare	till	nästa	del.	Nästan	alla	deltagare	gick	vidare	till	nästa	del.		
	
Av	de	som	handlar	på	stora	readagar	föredrar	de	flesta	att	handla	sina	varor	online	
istället	för	butik.	Den	procentuella	fördelningen	presenteras	i	figur	1	nedan.		

	
Figur	1.	Andel	deltagare	som	handlar	i	butik	resp.	online	
	
De	två	största	anledningarna	till	att	dessa	människor	handlar	online	är	bekvämlighet	
och	tidssparande,	enligt	figur	2:		
	

	
Figur	2.	Största	anledningarna	till	online	shopping	



	
9	

	
Svaren	på	de	frågor	som	ställdes	gällande	företagen	(se	Bilaga	ii)	visade	att	nästan	
hälften	av	deltagarna	har	handlat	produkter	från	respektive	företag.	Resultat	visar	även	
att	deltagarna	väljer	att	handla	både	till	sig	själva	och	till	någon	annan	under	dessa	
dagar.	
	
Figur	3	nedan	visar	att	75%	av	deltagarna	har	andra	förväntningar	under	stora	readagar	
i	jämförelse	med	vanliga	dagar.		
	

	
Figur	3.	Fördelning	över	om	människors	förväntningar	skiljer	sig	under	stora	readagar.		
	
Som	fortsättning	på	denna	fråga	fick	man	även	svara	i	textform	på	hur	förväntningarna	
skiljer	sig.	En	sammanställning	av	svaren	visar	att	de	flesta	förväntar	sig	bra	kampanjer	
med	kraftiga	prisnedsättningar.	Många	förväntar	sig	även	ett	stort	utbud	av	prisnedsatta	
varor	och	att	det	de	söker	ska	finnas	tillgängligt.	Vidare	svarade	en	stark	majoritet	“ja”	
till	frågan	om	de	gör	taktiska	inköp	under	dessa	dagar.		
	
Slutligen	undersöktes	varornas	tillgänglighet	närmare.	Figur	4	visar	resultaten	på	frågan	
“Har	det	hänt	att	varan	du	söker	är	slutsåld	under	dessa	dagar?”	och	figur	5	svarar	på	
hur	många	som	har	förståelse	för	detta.		
	

	
	
Figur	4.	Om	produkterna	har	varit	slutsålda																									Figur	5.	Om	deltagarna	har	förståelse	för	det	
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5.	Diskussion	och	slutsats	
Nedan	presenteras	vår	egna	diskussion	och	analys	kring	ämnet.	I	diskussionen	kopplas	
fältstudien	ihop	med	litteraturstudien	och	kompletteras	med	våra	egna	åsikter.	Utifrån	
analysen	kan	sedan	en	slutsats	dras.		
5.1	Diskussion	
INVIMA	tilldelar	sina	kunder	kampanjer	och	styr	de	därefter	i	vilka	antal	de	ska	beställa.	
Detta	innebär	att	de	indirekt	styr	efterfrågan	inför	dessa	dagar.	Beställningarna	kommer	
in	långt	innan	de	stora	readagarna	för	att	företaget	ska	kunna	planera	i	god	tid	och	
förbereda	sig.	Företaget	producerar	de	varor	som	kunderna	ska	ha	och	lagrar	de	inför	
leverans.	Utöver	detta	har	de	en	löpande	tillverkning	för	fasta	sortiment,	vilket	minskar	
risken	att	hamna	i	Backlog	ifall	kunderna	vill	beställa	in	mer	i	efterhand.	De	använder	sig	
av	strategin	Make-To-Stock	som	innebär	att	varorna	redan	är	färdigproducerade	när	
ordern	kommer	in.	Enligt	litteraturen	undviks	Backlog	när	ett	företag	planerar	sin	
produktion	så	korrekt	som	möjligt	vilket	tydliggörs	i	detta	fall	då	de	själva	styr	
efterfrågan	samt	planerar	sin	produktion	i	god	tid.		
	
På	grund	av	en	god	struktur	inom	produktionen	samt	erfarna	medarbetare	kan	de,	utan	
svårigheter,	hantera	en	produktionsökning.	De	undviker	därmed	onödig	övertid,	men	
väljer	att	hyra	in	extrapersonal	när	det	krävs	snabbare	hantering.	Att	hyra	in	
extrapersonal	är	en	vanlig	åtgärd	som	företag	tar	när	de	temporärt	ska	öka	sin	
produktion.	Det	är	en	ökad	arbetskraft	och	kan	vara	en	lösning	som	tas	av	företaget	för	
att	befintlig	personal	inte	ska	behöva	arbeta	övertid.	Åtgärder	som	dessa	medför	dock	
ökade	kostnader	för	företaget.	INVIMA	gör	även	ett	taktiskt	val	att	alltid	ha	en	buffert.	
Att	producera	mer	än	vad	kunden	beställt	innebär	alltså	att	de	överproducerar.	De	anser	
dock	att	överproduktionen	inte	är	slöseri	utan	är	säkra	på	att	det	kommer	blir	uppköpt.	
Även	detta	bidrar	till	en	kostnad	för	företaget	då	varorna	inte	säljs	direkt	utan	binds	i	
lager	under	en	obestämd	tid.		
	
Eton	mäter	efterfrågan	inför	dessa	dagar	genom	att	betrakta	historisk	
försäljningsstatistik,	vilket	enligt	litteraturen	är	en	kvantitativ	prognos.	Fördelen	med	
detta	är	de	kan	planera	kommande	års	försäljning	utifrån	relativt	ny	statistik,	men	vid	
användning	av	kvantitativa	prognoser	krävs	även	att	man	tar	hänsyn	till	andra	faktorer.	
En	av	dessa	faktorer	bör	vara	att	det	är	svårt	att	förutse	hur	stort	och	snabbt	trender	
som	Black	Friday	växer.		
	
Utifrån	önskad	försäljningsökning	kan	Eton	planera	när	och	hur	mycket	som	ska	
produceras	inför	dessa	dagar.	Enligt	litteraturen	behöver	företaget	göra	en	
kapacitetsökning	för	att	möta	den	ökade	efterfrågan.	Produktionsavdelningen	kan	
förbereda	detta	väl,	så	länge	informationen	når	de	i	god	tid.	Tidig	planering	resulterar	i	
att	en	kapacitetsökning	är	möjlig	utan	att	behöva	effektivisera	produktionen	på	något	
vis.	Enligt	Eton	kan	de	hantera	en	ökning	i	enhetsvolym	på	ca.	10%	utan	extra	arbete.	I	
kapitel	1.1	har	det	dock	presenterats	ett	exempel	där	företaget	Apple	behövde	göra	en	
produktionsökning	på	26%	för	att	möta	efterfrågan	under	Black	Friday.	Detta	tyder	på	
att	stora	readagar	kan	kräva	en	större	ökning	i	enhetsvolym	från	Eton	än	10%.	För	att	
hantera	detta	avvaktar	de	med	vissa	ordrar	för	att	fokusera	på	det	mest	prioriterade	
behovet.	För	att	istället	tillgodose	samtliga	behov	skulle	en	eventuell	lösning	vara	att	
företaget	outsourcar	den	del	de	valt	att	avvakta	med.	Detta	är	en	vanlig	metod	att	
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använda	sig	av	vid	temporär	produktionsökning	enligt	litteraturen,	men	medför	å	andra	
sidan	en	kostnad.		
	
Vad	gäller	överproduktion	anser	företaget	att	de	har	en	stark	orderhantering	och	
minskar	således	den	risken.	En	eventuell	överproduktion	ses	inte	heller	av	detta	företag	
som	slöseri.	De	förlitar	sig	på	att	det	som	överproduceras	köps	upp	under	speciella	
event.	En	viktigt	anledning	till	att	de	lyckas	undvika	överproduktion	kan	kopplas	till	hur	
de	mäter	sin	efterfrågan.	De	använder	sig	av	kvantitativa	prognoser	som	oftast	är	mer	
korrekta	förutsägelser	än	t.ex.	kvalitativa.		
	
Gemensamt	för	de	båda	företagen	är	att	de,	på	ett	eller	annat	sätt,	styr	sin	egna	
efterfrågan.	Detta	kan	vara	en	tänkbar	förklaring	till	varför	de	inte	behöver	effektivisera	
sin	produktion	inför	stora	readagar.	Risken	i	detta	är	att	det	styrda	utbudet	inte	kan	
möta	den	verkliga	efterfrågan	på	produkter.	Det	är	därför	viktigt	att	göra	en	analys	
utifrån	kundens	perspektiv	för	att	se	om	dess	krav	och	förväntan	inför	dessa	readagar	
uppfylls.	Vidare	analyserar	därför	resultaten	från	enkätundersökningen.		
	
Detta	arbete	fokuserar	på	stora	readagar	och	det	är	därför	endast	relevant	att	analysera	
svaren	från	de	deltagare	som	någon	gång	handlat	på	dessa	dagar.	Resultaten	visar	att	en	
stark	majoritet	bland	olika	målgrupper	handlar	under	dessa	dagar,	vilket	förstärker	hur	
uppmärksammade	och	utbredda	dessa	trender	är.	Även	dominansen	av	e-handel	som	
belystes	i	kapitel	2.4	är	tydlig	i	enkätresultaten.	Både	litteratur-	och	fältstudie	utser	
bekvämlighet	och	tidssparande	till	de	två	största	anledningarna	att	handla	online.	Detta	
kan	bero	på	att	yrkesarbetare,	som	utgör	en	stor	del	av	deltagarna,	gynnas	av	e-handel	
då	både	Black	Friday	och	Cyber	Monday	infaller	på	vardagar	när	man	vanligtvis	arbetar.		
	
För	att	vidare	kunna	analysera	enkätresultaten	i	förhållande	till	intervjuerna	med	Eton	
och	INVIMA,	var	det	intressant	att	veta	om	deltagarna	handlat	från	respektive	företag	
under	stora	readagar.	Att	nästan	hälften	av	deltagarna	handlar	därifrån	anses	vara	en	
tillräckligt	stor	andel	för	att	kunna	applicera	kundernas	krav	och	förväntningar	på	
företagen.	De	flesta	kunderna	väljer	att	handla	till	både	sig	själva	och	andra	och	en	stark	
majoritet	väljer	även	att	göra	taktiska	inköp	under	dessa	dagar.	De	väntar	t.ex.	med	att	
köpa	den	dyra	varan	de	länge	velat	ha	tills	den	erbjuds	för	ett	nedsatt	pris,	eller	planerar	
att	utnyttja	dessa	dagar	som	tidig	julhandel.	Detta	förstärker	vikten	av	att	företagens	
varor	finns	tillgängliga	under	dessa	dagar.	
	
Vi	tror	att	taktiska	inköp	är	den	största	anledningen	till	att	kundernas	förväntningar	
skiljer	sig	under	dessa	dagar.	Även	här	sammanfaller	litteraturen	med	enkätresultaten.	
Kraftiga	prisnedsättningar,	unika	erbjudanden	och	god	tillgänglighet	av	produkter	är	
vad	som	förväntas	av	kunderna.	Enkätresultaten	tyder	på	att	önskade	varor	under	stora	
readagar	ofta	är	slutsålda,	men	det	är	inte	statistiskt.	Vidare	illustrerar	Figur	5	hur	drygt	
6	av	10	inte	har	förståelse	för	detta.	Här	kan	förväntan	om	unika	erbjudanden	kopplas	
till	varför	man	inte	har	förståelse	för	slutsålda	produkter.	Dessa	readagar	infaller	endast	
en	kort	period	per	år	och	kunderna	har	därför	bara	den	möjligheten	att	handla	det	de	
planerat.	Vi	ser	även	taktiska	inköp	som	en	stor	anledning	till	den	bristande	förståelsen	
för	otillgängliga	produkter.		
	
Som	tidigare	nämnt	kan	ett	fast	och	förutbestämt	utbud	innebära	en	risk	att	företagen	
inte	lyckas	möta	den	verkliga	efterfrågan.	Företag	som	INVIMA	och	Eton	gör	ett	aktivt	
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val	att	inte	effektivisera	sin	produktion	vilket	tyder	på	att	de	anser	sig	redan	uppfylla	
kundernas	krav	och	förväntningar.	Enkätresultaten	visar	dock	att	varor	ofta	är	slutsålda	
under	stora	readagar	samt	att	många	kunder	saknar	förståelse	för	detta.	Det	innebär	att	
det	kan	finnas	ett	gap	mellan	utbud	och	efterfrågan	för	de	företag	som	använder	sig	av	
liknande	metoder	som	INVIMA	och	Eton.	Man	kan	därmed	ifrågasätta	om	företagen	gör	
rätt	i	att	inte	effektivisera	sin	produktion	på	något	sätt.		
	
5.2	Slutsats	
Avslutningsvis	har	det	genom	egna	studier	konstaterats	att	företag	väljer	att	inte	
effektivisera	eller	direkt	påverka	sin	produktion	på	grund	av	stora	readagar.	En	viktig	
faktor	i	detta	är	att	företagen	styr	sina	egna	efterfrågan	och	lämnar	lite	utrymme	för	
oförväntade	företeelser.	Ur	en	ekonomisk	synvinkel	påverkas	dock	företagen	då	de	tar	
till	kostsamma	åtgärder	som	att	t.ex.	hyra	in	extra	arbetskraft	samt	binda	sitt	kapital	i	
lager	genom	att	överproducera.	Vidare	visar	våra	studier	att	kundernas	verkliga	krav	
och	förväntningar	inte	möts	under	stora	readagar,	vilket	indikerar	att	företagen	bör	
omvärdera	sina	metoder	och	strategier.		
	
För	att	dra	en	säkrare	slutsats	bör	vissa	faktorer	tas	till	hänsyn.	Många	avgränsningar	
har	gjorts	i	detta	arbete	och	materialet	för	att	besvara	frågeställningen	har	varit	
begränsat.	För	att	vidareutveckla	arbetet	bör	fältstudien	bestå	av	intervjuer	med	fler	
företag,	helst	ur	olika	branscher,	samt	fler	deltagare	i	enkätundersökningen.	Detta	skulle	
leda	till	en	bredare	och	bättre	analys	och	vidare	till	en	säkrare	slutsats.		
	
	
	
	 	



	
13	

Referenser	

[1]	Swilley,	&	Goldsmith.	(2013).	Black	Friday	and	Cyber	Monday:	Understanding	
consumer	intentions	on	two	major	shopping	days.	Journal	of	Retailing	and	Consumer	
Services,	20(1),	43-50.	
	
[2]	Leswing,	K.	(2017).	It’s	Cyber	Monday	and	the	Iphone	X	is	in	stock	at	more	Apple	
Stores	than	you	might	think.	Business	Insider,	27	nov.	
	
[3]	Olhager,	J.	(2013).	Produktionsekonomi:	principer	och	metoder	för	utformning,	
styrning	och	utveckling	av	industriell	produktion.	2	uppl.	Studentlitteratur.	
	
[4]	Caniato,	F.,	Kalchschmidt,	M.,	Ronchi,	S.,	Verganti,	R.,	Zotteri,	G.	(2005)	Clustering	
customers	to	forecast	demand.	Production	Planning	&	Control,	vol.	16,	ss.	32-43.	
	
[5]	Lyles,	A.	(2014).	The	basics	of	Forecasting	Demand.	Falcon	Fastening,	1	okt.	
		
[6]	Huang	L.,	Hu	JQ.,	Vakili	P.	(1996)	Optimal	control	of	a	failure	prone	manufacturing	
system	with	the	possibility	of	temporary	increase	in	production	capacity.	I:	Yin	G.,	Zhang	
Q.	(eds)	Recent	Advances	in	Control	and	Optimization	of	Manufacturing	Systems.	Lecture	
Notes	in	Control	and	Information	Sciences,	vol	214.	Springer,	Berlin,	Heidelberg.	

[7]	Outsourcing.	[u.å	]	Nationalencyklopedin.	
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lang/outsourcing	(Hämtad	2018-03-20)	

[8]	Kingsman	B.G.	(1997)	Input/Output	Backlog	Control	and	Dynamic	Capacity	Planning	
in	Versatile	Manufacturing	Companies.	I:	Christer	A.H.,	Osaki	S.,	Thomas	L.C.	(eds)	
Stochastic	Modelling	in	Innovative	Manufacturing.	Lecture	Notes	in	Economics	and	
Mathematical	Systems,	vol	445.	Springer,	Berlin,	Heidelberg.	
	
[9]	The	Periscope	By	McKinsey.	Black	Friday	2017	Shopping	Report:	Consumer	sentiment	
is	riding	high.	(Hämtad	2018-04-18)		
	
[10]	INVIMA	AB	(2018)	About	IsaDora.	Tillgänglig:	
https://www.isadora.com/global/about-isadora/	(Hämtad	2018-03-25).		
	
[11]	Eton	(2018).	Om	Eton.	Tillgänglig:	https://www.etonshirts.com/se/om-eton/	
(Hämtad	2018-03-25)	
		
	
	



	
i	

Bilagor	

Bilaga	i	-	Intervjufrågor	

	 	



	
ii	

Bilaga	ii	-	Enkätfrågor	

	



	
iii	

	



TRITA ITM-EX 2018:525

www.kth.se


