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Abstract 
China is a growing developing country with a great growth and potential. The country is 
the world´s largest exporter of goods and services and has the second largest economy in 
the world, so it is easy to understand the latest increased interest in the country. In 
today´s fast and growing technical society, the use of outsourcing is a way of facing the 
challenges and competition. More and more multinational enterprises (MNE) choose to 
establish production in China and through outsourcing, companies can focus on core 
competencies, achieve cost benefits etc. However, most of the MNEs are mentioned in 
terms of outsourcing and small and medium enterprises (SME) are overlooked. 
Nevertheless, SMEs constitute the majority of all activities in a country and play a major 
role in the development of a nation´s economy by providing employment. 

The study consists of a comprehensive literature review to create the context of the 
subject and is also supported by 4 case studies. These case studies took place in the form 
of interviews with representatives from 4 Swedish SMEs who have outsourced all or part 
of their production to China. The study is intended to provide an understanding of how 
outsourcing of production to China can benefit SMEs and the types of risks that may be 
involved with the internationalization. The study will also provide an understanding of 
the quality impact that is in view of the perceptions of ”Made in China” and China´s 
manufacturing industry.  

The major benefits of outsourcing production to China identified in the study are; 
achieve cost benefits, focus on core competencies, access to talent and skills, closer to 
raw materials and resources. The main disadvantages identified in this study are; cultural 
differences, intellectual property rights, lead time, wrong supplier choice, reduced 
control, incorrect documentation and packaging issues. The results of the study also 
indicate that there are characteristics of SMEs who outsource due to lack of resources in 
terms of time, economics and competence proposed by the theoretical framework. The 
case companies in this study have also not experienced any remarkable impact on quality. 
The empirical data indicate that the companies have experienced an overall good product 
quality impact, but clearly point out that communication and relationship with the 
supplier are crucial for the outsourcing result.
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Sammanfattning 
Kina är ett växande utvecklingsland med stor tillväxt och potential. Landet är världens 
största exportör av varor och tjänster och har den näst största ekonomin i världen, därför 
är det lätt att förstå det senaste ökade intresset i landet. I dagens snabba och växande 
tekniska samhälle är användningen av outsourcing ett sätt att möta utmaningarna och 
konkurrensen. Fler och fler multinationella företag (MNE) väljer att etablera produktion i 
Kina och genom outsourcing kan företag fokusera på kärnkompetens, uppnå 
kostnadsfördelar etc. Det är dock oftast MNEs som nämns i tidningarna när det gäller 
outsourcing och små- och medelstora företag (SME) glöms. Ändå är det SMEs som 
utgör majoriteten av alla verksamheter i ett land och spelar en stor roll i utvecklingen av 
en nations ekonomi genom att tillhandahålla sysselsättning.  

Studien består av en omfattande litteraturöversikt för att skapa sammanhanget av ämnet 
och stöds även av 4 fallstudier. Dessa fallstudier ägde rum i form av intervjuer med 
representanter från 4 svenska SMEs som har outsourcat hela eller delar av produktionen 
till Kina. Studien är avsedd att ge en förståelse för hur outsourcing av produktion till 
Kina kan gynna SMEs och vilka typer av risker som kan vara involverade med 
internationaliseringen. Studien ska även ge en förståelse för vilken kvalitetspåverkan som 
finns med tanke på den uppfattade meningen om ”Made in China” och Kinas 
tillverkningsindustri. 

De stora fördelarna med outsourcing av produktion till Kina som identifierades i studien 
är; uppnå kostnadsfördelar, fokus på kärnkompetens, tillgång till talang och kompetens, 
närmare råmaterial och resurser. Dem största nackdelarna som identifierades i denna 
studie är; kulturella skillnader, immateriella rättigheter, ledtid, val av felaktig leverantör, 
minskad kontroll, inkorrekt dokumentation och förpackningsproblem. Resultaten av 
studien indikerar även att det finns egenskaper hos SMEs som lägger ut på grund av 
bristande resurser i form av tid, ekonomi och kompetens som föreslagits av det teoretiska 
ramverket. Fallföretagen i denna studie har heller inte upplevt märkvärdig påverkan på 
kvalitet. Den empiriska data indikerar att fallföretagen har erfarit en övergripande bra 
produktkvalitetspåverkan, men påpekar tydligt om att kommunikation och bra relation 
med leverantören är ytterst avgörande för outsourcingresultatet.  
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1 Introduktion 
Inledningsvis kommer det beskrivas kortfattat en övergripande bild av examensarbetet, 
allmän information och syfte med studien. För det första införs bakgrunden och annan 
grundläggande information om outsourcing och med en tydlig redogörelse för det 
aktuella läget presenteras sedan en över situationen för SMEs. Slutligen presenteras 
huvudsyftet och avgränsningar för att göra examensarbetet koncentrerad till vissa 
specifika områden.   

1.1 Bakgrund 
Kinas ekonomiska tillväxt har fångat uppmärksamhet hos företag med internationella 
ambitioner. Kina är världens mest befolkade land [1], har den näst största ekonomin i 
världen[2] och landet är även världens största exportör av varor [1]. I många år har det 
varit lockande för utländska företag, särskilt genom Kinas billiga arbetskraft, att investera 
och etablera egna tillverkningsanläggningar eller outsourca produktion till kinesiska 
tillverkare. Trots faktum att inkomst per capita fortfarande är låg i jämförelse med 
industriländer, har den ökat avsevärt de senaste åren. Mellanklassen växer, vilket har 
drivit efterfrågan på många marknader. Därför har många utländska företag insett landets 
enorma marknadspotential. Kina är med andra ord ett växande utvecklingsland med stor 
potential vilket utgör en enorm marknad för alla typer av branscher. Eftersom Kina blir 
mer integrerat i världsekonomin och öppnar sina gränser, blir dess företagare och 
tillverkare alltmer sofistikerade och bättre utrustade, vilket lockar internationella företag 
som vill outsourca produktion. Som ett resultat av detta bygger Kina snabbt en stark 
tillverkningsindustri även fast länder som Indien också är ledande inom tillverkning och 
vars uppkomst som outsourcing destination också är populär, har Kina framförallt en 
stark exportplattform för att bygga en tillverkningsindustri. Kina fortsätter att etablera på 
nya marknader och drar nytta av landets starka infrastruktur och stora arbetspool. 

Enligt det faktum, genom att delegera hela eller delar av affärsfunktioner, som t.ex. 
produktion till externa aktörer, känd som outsourcing, kan företaget fokusera helt på 
deras konkurrenskraftigaste nyckelförmågor och kärnkompetens för att etablera eller 
behålla källorna till konkurrensfördelarna [3]. Tidigare var det främsta motivet till 
outsourcing kostnadsbesparingar, men bara få uppmärksammade ytterligare fördelar med 
outsourcing. Sislian och Satir [3] argumenterar att idag finns det ett flertal motiv till 
outsourcing och att det är ett av de viktigaste strategiska frågorna i vår nuvarande 
verksamhetsmiljö. Outsourcing tillåter företag att använda externa aktörer som är 
specialiserade på den affärsverksamheten för att hjälpa till med att tillverka varor och 
hantering av tjänster. Fördelar som ett företag kan åstadkomma genom outsourcing kan 
vara sänkt arbetskostnad, tillgång till kompetens och tillgång till nya marknader [4]. 

 

 

 

 



Introduktion 

2 

1.2 Problembeskrivning 
1.2.1 Situationen för svenska små- och medelstora företag i nuläget 

I tidigare studier och undersökningar som publicerats om outsourcing har det fokuserats 
främst på stora etablerade företag och multinationella företag (MNE), men många studier 
visar faktiskt att små- och medelstora företag (SME) kan avsevärt bidra till skapande av 
sysselsättning, ekonomisk tillväxt, innovation och även forskning & utveckling [5]. 
Majoriteten av företag verksamma i ett land är SMEs och står för 60-70% av arbeten i de 
flesta OECD länder (Organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling) [5]. SMEs 
har dock mött en alltmer utmanade arbetsmiljö de senaste åren. Den snabba utveckling 
och förändring av teknik orsakar problem för företag av alla storlekar, men för SMEs kan 
det orsaka kritiska problem. Tyngande bördor av reglering och osäkra 
marknadsförhållanden har tvingat många ägare till SMEs och nystartade företag att 
fokusera på att bli snabbare konkurrenskraftiga. Det är även inte ovanligt att ägare till 
SMEs bär flera ansvar inom sina företag, från bokförare till HR-chef och alla punkter 
däremellan. Samtidigt är ägarna oftast de fattiga tidsmässigt och kämpar för att passa allt 
som behöver göras under de tillgängliga timmarna. Problemet kan förvärras om en 
företagsägare blir upptagen i många icke-centrala men viktiga funktioner i verksamheten, 
vilket begränsar tiden som finns tillgänglig för att fokusera på tillväxt, innovation och 
förbättring. Vid såna scenarion, misslyckas SMEs att erkänna värdet av sin egen tid som 
en viktig tillgång till tillväxt och utveckling av företag.  

Då tidigare studier säger att outsourcing kan vara effektiv och av stor betydelse, och om 
så är fallet, finns det nackdelar och begränsningar för SMEs? En SME kan ha flera 
begränsningar: knappa resurser, kunskap och storlek (vad gäller anställda och 
omsättning). Det är sannolikt att SMEs upplever att outsourcing är annorlunda än vad 
som beskrivs i litteraturen för MNEs, och kan därför ha vissa andra karaktärer. Abdul-
Halim, Ahmad och Ramayah [6] säger att outsourcing anses av många som ett sätt att öka 
konkurrenskraft och tillåta företag att utnyttja sina begränsade resurser till att utföra vad 
de kan göra bäst. Outsourcing är också ett sätt att närma sig ny teknik och nya marknader 
och kan betraktas som det första steget mot internationalisering för SMEs. 

Med globaliseringen och den snabba tekniska utvecklingen har SMEs nu större 
möjligheter att bli en viktig aktör på den globala marknaden, som tidigare var svårare att 
uppnå, oftast på grund av begränsade resurser. Outsourcing kan hjälpa SMEs att 
övervinna inhemska gränser för att komma in i en ny dimension för verksamheten, då 
konkurrenter finns överallt. 

1.2.2 Outsourcing till Kina 
Kina blir allt mer en viktig outsourcing destination för svenska företag [7]. Men för en 
SMEs som tar beslutet att outsourca produktion till Kina finns det potentiella risker som 
kan uppstå. Outsourcing av produktion till andra länder kan stärka ett företag, men kan 
även ge potentiella risker och problem på flera områden. Hård konkurrens och höga 
standarder ställs på outsourcingleverantörerna för att kunna leverera kunderna 
konkurrenskraftiga och högkvalitativa produkter till en låg kostnad [8]  – men 
outsourcing till ett land som Kina, där det geografiska avståndet skapar tydliga kulturella 
och kommunikationsskillnader mellan enheter, finns det därmed utmaningar som uppstår 
vid upprättandet. 
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1.2.3 Global påverkan på ”Made in China” 

Kinesiska produkter som är märkta med ”Made in China” har levererats världen över. 
Under de senaste decennierna har dock Kina med sin tillverkningsindustri positionerat 
sig som en producent som ofta är förknippad med låg kvalitet på grund av den kinesiska 
tillverkningsmodellen som innebar stora volymer och snabb leverans. 
Tillverkningsmodellen har tillfredsställt den globala efterfrågan i lågt pris, men ändå 
kvarstår den uppfattade meningen om ”Made in China” för att många inte anser att 
produkter tillverkade i Kina är av hög kvalitet [9]. Under åren har även ett antal skandaler 
relaterade till kinesiska produkter skapat en stor inverkan på bilden ”Made in China”. 
Dessa negativa händelser påverkar konsumentens uppfattning av landet [10]. 

Den kinesiska regeringen har satsat på att reparera bilden av ”Made in China” för att 
förbättra landets rykte. OS 2008 var en av de bästa möjligheterna för Kina att visa den 
positiva sidan av landets stora och ekonomiska och politiska makt. Under 2009 sändes 
den första annonsen för ”Made in China” på CNN International och andra mediebyråer. 
Denna annons utformades av den kinesiska regeringens byrå (Beijing Commerce 
Department) och detta gjordes medvetet för att förbättra rollen för kinesiskt samarbete 
med utländska företag att producera högkvalitativa och högteknologiska produkter. 
Annonsen visade inte bara den positiva bilden av ”Made in China”, men signalerade 
också kraftförskjutningen med en klättring från lågkvalitativa billiga produkter till 
högkvalitativa produkter. Detta är en av de kinesiska strategierna regeringen har tagit för 
att reparera den nationella bilden, särskilt efter en serie av kvalitets- och 
säkerhetsskandaler som involverar en rad produkter, från leksaker till airbags och 
barnmat som har påverkat landet och dess tillverkningsindustri. Med dessa insatser, 
hoppas den kinesiska regeringen kunna förbättra den uppfattade meningen om landets 
tillverkningsindustri.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka de effekter av outsourcing av produktion till Kina 
och hur produktkvaliteten kan påverkas.  

Frågeställningar:  

1. Vilka för- och nackdelar finns det med att outsourca produktion till Kina? 
2. Hur kan de nackdelar som finns överkommas?  
3. Vilka faktorer påverkar produktkvaliteten om produktion outsourcas till Kina? 
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1.4 Avgränsningar 
Utförandet av detta examensarbete har gjort med begränsningar då begreppet 
”outsourcing” är väldigt brett. Examensarbetet kommer att avgränsas genom att endast 
studera outsourcing av produktion samt de faktorer som påverkar produktkvaliteten. 
Examensarbetet kommer även att endast studera de för- och nackdelar som är 
associerade med produktion. Därmed kommer examensarbetet utesluta frågor inom 
outsourcing av ekonomi, IT m.m. 

I detta examensarbetet ligger fokus på SMEs, men avgränsas inte till någon viss bransch 
då för- och nackdelar som studeras i denna studien ska vara likartade generellt, vilket gör 
studien mer allmänt tillämplig. Företagen måste också ha haft produktion i Kina i några 
år för att kunna ge den insikt som behövs för att bidra till studien.  

För att kategoriseras som ett SME-företag måste det enligt Europeiska kommissionen 
[11] uppfylla vissa kriterier. SMEs får inte överskrida 250 anställda och årsomsättningen 
får inte överstiga 50 miljoner euro och/eller en balansomslutning om högst 43 miljoner 
euro. Olika länder kan dock ha olika kriterier, men i detta examensarbete är det inte 
nödvändigt att ändra på definitionerna, därför kommer den Europeiska kommissions 
definitionen att användas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introduktion 

5 

1.5 Disposition 
Examensarbetet är uppdelad i åtta kapitel. Nedan ges en kort inblick för varje kapitel. 

INTRODUKTION 
Syftet med det här inledande kapitlet är att göra läsaren bekant med fenomenet 
outsourcing. Dessutom beskriver det hur Kina har blivit attraktivt som en outsourcing 
plats och situationen för SMEs. Följaktligen kommer kapitlet introducera 
problembakgrund, frågeställning, syftet med studien och studiens avgränsningar.  

TEORETISKT RAMVERK 
I detta kapitlet presenteras teorier från olika områden där teorier och allmän information 
kopplas samman kring ämnet outsourcing till problemområdet. Läsarna kommer att få en 
djupare förståelse för problemområdet.  

METOD/STRATEGI 
Målet med det här kapitlet är att presentera olika tillvägagångssätt för att göra en 
undersökning samt ge en översiktlig bild på de olika metoderna och om dess för- och 
nackdelar. Kapitlet beskriver tillvägagångssättet och grunden för valen som ska förklara 
forskningsprocessen och hur examensarbetet är genomförd.  

EMPIRI 
I detta kapitlet presenteras det samlade materialet från datainsamlingen med dem olika 
intervjupersonerna. Resultaten från detta kapitel analyseras i nästa kapitel.  

ANALYS 
I detta kapitel analyseras den empiriska data med tidigare studier och teorier kring ämnet 
outsourcing. Syftet med detta kapitlet är att jämföra empirisk data med det teoretiska 
ramverket för att finna kopplingar och avvikelser som leder till slutsatser till nästa kapitel. 

DISKUSSION & SLUTSATSER 
I det här kapitlet sammanfattas och besvaras resultaten från analysen till examensarbetets 
frågeställningar och syfte.  

VIDARE ARBETE ELLER FORSKNING 
I det här kapitlet presenteras åtgärdsförslag från studien. Dessutom kommer kapitlet att 
komma med förslag till framtida forskningsområden som anses vara intressant att forska 
vidare på inom temaområdet outsourcing. 
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2 Teoretiskt ramverk 
I det här kapitlet görs en litteraturöversikt som sagts om ämnet. Här redogörs teorier, 
begrepp och analytiska perspektiv som anses vara viktiga att begrunda för att kunna 
förstå eller studera ämnet.   

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Detta avsnitt kommer att delas upp i tre delar. Den första delen syftar till att ge en bred 
översikt om outsourcing i allmänhet, sist i del 1 presenteras för- och nackdelar med 
outsourcing från litteraturen. Del 2 beskriver hur produktkvalitet ses av olika parter, vad 
kvalitetskostnader är och vad definitionen på kvalitet är. I del 3 diskuteras teorier som är 
specifika för Kina. Nedan illustreras kopplingen mellan teori och frågeställningarna. 

 
Figur 1: Koppling mellan frågeställningar och teori. 

 
För att svara på frågeställning 1 är det nödvändigt att:  

• Definiera termen outsourcing och vad det betyder i företagssammanhang 
• Utvärdera företagets förmåga relaterade till deras konkurrensfördelar, för att ta 

reda på vad företagets styrkor och svagheter är 
• Tänka på möjliga fördelar och nackdelar när du bedriver outsourcing av 

verksamheten.  
 
För att svara på frågeställning 2 är det nödvändigt att: 

• Utvärdera outsourcing destinationen 
• Utvärdera outsourcing destinationens infrastruktur 
• Utvärdera möjliga risker och problem som är associerade med outsourcing av 

produktion för att hitta lösningar 

För att svara på frågeställning 3 är det nödvändigt att:  
• Förstå bakgrunden till den uppfattade meningen om ”Made in China”  
• Förstå vad kvalitet är från konsumenters-, företagens- och tillverkarens 

perspektiv är och varför västvärlden definierar produkter tillverkade i Kina som 
låg kvalitet.  

• Förstå sambandet mellan kvalitet och kostnad 
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DEL 1: OUTSOURCING 
I den här delen beskrivs en grov definition av outsourcing, olika typer av outsourcing 

och en introduktion av olika motiv med outsourcing samt de nackdelar som är 
förknippade med outsourcing. 

2.2 Outsourcing 
Outsourcing definieras som att hela eller delar av en organisations verksamhet flyttas till 
en extern leverantör som agerar på uppdrag av företaget [12]. Outsourcing tillåter företag 
att använda externa leverantörer som är specialiserade på den affärsverksamheten för att 
hjälpa till med att tillverka produkter och hantering av tjänster. Fördelar som ett företag 
kan åstadkomma genom outsourcing kan vara sänkt arbetskostnad och tillgång till 
utländska marknader [4]. Genom outsourcing av affärsfunktioner, kan ett företag sedan 
fokusera på sin kärnverksamhet [13]. Varje företag som räknar med att uppnå en balans 
mellan kostnadseffektivitet och konkurrensfördelar måste söka nya källor för att sänka 
kostnaden och utforska potentiella marknader [4]. 

Outsourcing har olika typer och motsvarar inte alltid en komplett förlust av 
tillverkningsförmåga eller kontrollförmåga. Med outsourcing kan produktionskapacitet 
fortfarande behållas. Ur det här perspektivet kan det skiljas i två olika former, partiell 
outsourcing och integrerad outsourcing. Partiell outsourcing är då en extern aktör har ett 
begränsat ansvar samtidigt som samordningen fortfarande tas hand om av den 
outsourcade parten (företaget), på så sätt behålls en del av produktionen [14]. Integrerad 
outsourcing är då en extern aktör har ansvaret för utförandet och koordineringen av hela 
funktionen (eller aktiviteter) och tas hand om av den externa leverantören. Vid en 
integrerad outsourcing finns ingen tillverkningsförmåga [14]. 

2.2.1 Taktiskt Outsourcing 
Outsourcing anses taktiskt när företag använder det som ett verktyg för att minska 
kostnaderna. Taktiskt outsourcing riktar sig huvudsakligen till driftkostnader, ökad 
effektivitet och konkurrenskraft på marknaden [15]. Det är vanligtvis baserat på ett 
kortsiktigt perspektiv för att klara ett problem som företaget möter vid en viss tidpunkt. 
Taktisk outsourcing används vanligtvis i SMEs då snabb offert och orderprocesser finns 
tillgängligt för att stödja produktionsverksamheten. Det finns således ingen anledning att 
etablera ett långsiktigt förhållande med leverantören [15]. 

2.2.2 Strategisk Outsourcing 
Ett företag kan sträva efter att utveckla ett starkt och varaktig förhållande till en extern 
leverantör. Om så är fallet, anses outsourcing vara strategiskt [16]. 

I själva verket kan strategisk outsourcing leda till nya och högre kostnader för ett företag 
[15], men om kostnadsminskning inte är huvudsyftet för företaget, kan företag med en 
strategisk outsourcing utnyttja leverantörskunskap, teknik och specialfunktioner för att 
öka prestanda eller förbättra konkurrensfördelarna [15]. I synnerhet etablerar företaget 
och outsourcingleverantören samarbete för att utveckla ny kunskap eller innovativa 
produkter som kan bidra till deras ömsesidiga tillväxt [15]. 
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2.3 Vad är motiven bakom outsourcing av produktion? 
I ett tillverkningsföretag är själva produktionen den mest kostsamma delen för ett 
företag. Produktionen kan stå upp emot 50% av den totala kostnaden och i vissa fall 
även stå upp emot 80% beroende på vilken marknad företaget är på [17]. Med tanke på 
det, är alla former utav kostnadsreducering i produktionen en signifikant betydelse för 
alla tillverkningsföretag och kan på så sätt leda till ett ökad värde för företaget. Med 
outsourcing till låglönade och lågkostnadsländer som ger de mest radikala 
kostnadsbesparingar, är det inte svårt att förstå den signifikanta ökningen för outsourcing 
som koncept.  

I litteraturen har många potentiella fördelar med outsourcing identifieras. Varje forskare 
betonar motiven på olika sätt, men inom litteraturen finns det ett brett ”godkännande” 
av de vanligaste motiven för outsourcing. Varje forskning är gjord utifrån olika 
perspektiv, varierande från rent operativt till strategiskt. Enligt en undersökning från 
Deloitte [18] är dem främsta motiven till outsourcing kostnadsbesparing, fokus på 
kärnkompetens och förbättra produktkvalitet. Under detta avsnitt beskrivs några av dem 
mest omtalade fördelarna med outsourcing som finns i litteraturen.  

• Kostnadsbesparing 

I många fall är det största motivet för outsourcing kostnadsbesparing. När 
finanskris och andra faktorer drabbar ett företag ekonomiskt är det vist att flytta 
verksamheten till ett ställe där arbetskraft är billigare och mer lockande. Det är 
dock viktigt att alltid ha i åtanke att outsourcing inte kan skära ner på alla 
kostnaderna direkt.  

• Fokus på kärnkompetens 

I allmänhet stödjer litteraturen outsourcing en strategi som kan erbjuda förbättrad 
affärsverksamhet i många dimensioner [16][19]. Kanske är den oftast citerade 
strategiska motivet till outsourcing att låta organisationen fokusera bättre på sina 
kärnkompetenser [19][20]. På grund av intensiv konkurrens tvingas företag att 
omvärdera och omdirigera knappa resurser [21]. Resurser omdirigeras typiskt till 
var de har störst positiva effekter, nämligen företags kärnfunktioner.  

Företag med stark kärnkompetens är t.ex. Walmart som har en massiv köpkraft. 
Walmart´s motto är ”vardagliga låga priser”. För att underlätta detta använder 
Walmart deras köpkraft för att ständigt pressa leverantörer för att sänka 
grossistkostnaderna. Ett annat företag som har stark kärnkompetens är Apple. 
Apple har en stark varumärkesigenkänning där många som äger Apple-produkter 
är extremt lojala mot varumärket. Enligt en undersökning av Morgan Stanley [22]  
hade Apple 92% varumärkeslojalitet 2017. 

• Tillgång till talang och expertis 

Att hitta kompetenta resurser är en av de största utmaningarna för ett företag. 
Särskilt utländsk arbetskraft omfattar oftast tekniskt skickliga, högutbildade och 
flerspråkiga arbetare som är villiga att arbeta för en bråkdel av västerländska 
löner. Enligt Schomaker och Zaheer [23] är det en viktig tillgång för ett företag 
att ha medarbetare som kan svara på dina globala kunder på många språk.  
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2.4 Nackdelar med outsourcing 
Det finns alltid risker som är inblandade i affärsavtal. Outsourcing till Asien och Kina är 
inget undantag. Om organisationer inte har i åtanke alla faktorer som påverkar 
outsourcing finns det stor risk att dessa organisationer kommer att misslyckas [24]. 

Många faktorer av outsourcing-risker har identifieras i litteraturen och sträcker sig från 
mindre motgångar till katastrofala konsekvenser. Riskerna kan uppstå från leverantörer, 
från affärsmiljö eller från själva företaget som beslutar att outsourca [25]. Nackdelar kan 
dyka upp direkt efter genomförandet av outsourcing eller också efter flera år [25]. 

Olika forskare betonar risker på olika sätt, men det tycks vara ett brett ”godkännande” av 
de största riskerna som finns med outsourcing. En stor majoritet av författarna är 
överens om att de mest relevanta riskerna med outsourcing är: Minskad kontroll, 
kommunikationsbarriärer och kulturella barriärer [19][20]. Nedan beskrivs några av dem 
mest omtalade produktionsriskerna som finns i litteraturen.  

• Minskad kontroll 

Oavsett om du lägger ut till ett främmande land eller ett annat företag, förlorar du 
fullständig kontroll över arbetskraft och tillverkning. Att outsourca 
affärsfunktioner från ett företag, antingen partiellt eller integrerat till ett annat 
land, innebär vanligtvis att du lämnar över en viss mängd daglig kontroll till din 
entreprenör eller tredje part. Detta kan leda till produkter av lägre kvalitet. När du 
inte direkt interagerar med personer som gör dina produkter kan de vara mindre 
lojala mot företaget och ha ett minskat incitament att producera bra arbete i 
rimlig takt.  

• Kultur- och kommunikationsbarriärer 

När företag outsourcar till ett annat land kan språkbarriärer vara ett problem. 
Den allmänna bristen på engelska förståelse i vissa länder är ett stort problem 
som leder till fel tolkning i produktionsprocessen. Dessa faktorer påverkar 
processen kontinuerligt och är ofta dyrare än förväntat [24]. 

Företag som utför outsourcing till områden utanför deras region måste också 
hantera kulturskillnader. Enligt tidigare studier [24], visar att dessa skillnader är en 
underliggande orsak till många fel i tillverkningsprocessen. Detta orsakas av 
missförstånd och missförstånd mellan lokala leverantörer och det företag som 
outsourcar [24]. 

• Ledtider 

”Ledtid är den tiden som åtgör för att genomföra en aktivitet, från det att ett 
behov uppstått tills det har uppfyllts och inrapporteras. Ledtid förknippas oftast 
med beordring i materialflöden och kan i praktisk mening definieras som 
kalendertid från beordring till inleverans” [26]. 

Företag som outsourcar till en geografisk längre destination löper större risk för 
längre ledtider. Det här är den del som många företag oroar sig för [27]. 
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DEL 2: KVALITET 
Det är inte lätt att definiera ordet kvalitet eftersom det uppfattas annorlunda av olika 

individer. Om experter uppmanas att definiera kvalitet kan de ge varierande svar 
beroende på deras individuella preferenser. Under den här delen ges en introduktion om 

vad kvalitet är och olika perspektiv på produktkvalitet.  
2.5 Vad är kvalitet? 
Dr Joseph Juran´s definition av kvalitet lyder: ”Lämplighet för användning” (Fitness for 
use) [28]. Juran´s definition av kvalitet är ganska enkel och populär.  

Juran´s kvalitetstrilogi [28] som förklaras av Juran är: Varje organisation som tar en resa i 
kvalitetsledning måste ha tre processer på plats, som är:  

• Kvalitetsplanering – Planering av processer som måste vidtas för att hålla sig till 
organisationens vision, uppdra och mål för att uppfylla kraven på kunder.  

• Kvalitetskontroll – När processerna är definierad är ansvaret nu att följa de 
processer och specifikationer som krävs för produkten eller tjänsten.  

• Kvalitetsförbättring – Produktdesign eller produktegenskaperna kanske inte 
uppfyller kundens krav och designmål. Det kan bero på några speciella orsaker 
som finns i systemet och kan bero på förändringar i affärsscenarier, kundkrav, 
marknads etc. Kvalitetsförbättringens roll är att identifiera och bevisa behovet av 
förbättringar från de prestationsnivåerna som krävs för att nå målet och utforma 
medel och sätt att uppnå nya mål.  

 

2.5.1 Anledningar till att öka kvalitet 
Enligt Sörqvist [29] ökar kvaliteten genom ökad produktivitet vilket leder till lägre 
kostnader. Bergman och Klefsjö [30] påpekar också att ökad kvalitet har flera fördelar. 
Det ger företaget en bättre position på marknaden, förkortar ledtider och även ökar 
produktiviteten. Ökad kvalitet minskar också kostnad för kassation samt sänker 
kostnaderna för omarbetande. Sörqvist [29] diskuterar kvalitetsbristkostnaderna noggrant 
och argumenterar för att kostnaden för brist på kvalitet bör övervägas. Användningen av 
termen kvalitetsbristkostnad kan leda till en uppfattning om att ha god kvalitet kostar, 
men istället är det brist på bra kvalitet som genererar höga kostnader för många företag. 
Sörqvist [29] hävdar också att det är möjligt att beräkna kostnaderna för bristen på 
kvalitet och att kostnaden kan utgöra 10-30% av ett företags omsättning. Kostnader för 
brist på kvalitet är kostnader som skulle försvinna om alla produkter och 
produktionsprocesser var perfekta.  

Kvalitetsförbättring har stor inverkan på den ekonomiska situationen hos företag idag. 
Enligt Sörqvist [29] kan kostnaderna för bristande kvalitet uppdelas i fyra 
huvudkategorier; förebyggande kostnader, kostnader för inspektion och kostnader för 
upptäckta fel internt eller externt. De förebyggande kostnaderna inkluderar kostnaderna 
för åtgärder till att förbättra intern och extern kvalitet och måste omsorgsfullt användas. 
Om ett företag fokuserar för mycket på den beräknade förebyggande kostnaden kommer 
det inte vara lönsamt att ta åtgärder för att förbättra kvaliteten även om det är rätt steg i 
de flesta situationer. Kostnaden för fel som upptäcks externt som påverkar kunderna kan 
reduceras med hjälp av noggrannare inspektioner. Därför måste kostnaderna för 
inspektioner också mätas för att försäkra att ett företag inte lyfter upp kundkvalitetsnivå 
genom ökade inspektioner istället för att förbättra själva produktionsprocessen. 
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Sörqvist [29] säger att vanliga orsak till fel är ineffektivitet och dåliga rutiner, att det finns 
gap internt mellan processer, ledning och personal, och externt mellan kunden och 
företaget på olika sätt. Studier och undersökning av gapen kan troligen hjälpa företaget 
att identifiera många kvalitetsbristkostnader. För att kvalitetsarbetet ska bli framgångsrikt 
bör det initieras genom ledningen [29]. Utan stöd och engagemang från ledningen är det 
svårt att inspirera personalen och få de resurser som behövs för att uppnå förbättring. 
När ledningen är övertygad nog för att stödja ett första kvalitetsprojekt, bör 
medarbetarnas attityd vara fokuserade. Utbildning och diskussion är ett bra sätt att 
inspirera både ledning och medarbetare. Att låta alla engagera sig innebär att det blir 
lättare för medarbetare att vara en del av arbetet och processerna i syfte att förbättra 
kvaliteten. Att ha engagerade medarbetare leder till en ökning av medarbetarnas 
tillfredsställelse och är ett viktigt steg i ett företags strävan efter bättre kvalitet [30]. 

 

2.6 Olika perspektiv på produktkvalitet 
Det finns olika perspektiv på produktkvalitet beroende på vart du står i 
försörjningskedjan. Nedan beskrivs perspektiv från konsumenten, företaget som väljer 
att outsourca och tillverkarens syn på produktkvalitet enligt Garvin [31]. 

2.6.1 Konsumenternas perspektiv 
Enligt Garvin [31] är kvalitet ur konsumenternas perspektiv, att produkten ska utformas 
och produceras för att möta konsumentens kvalitetsförväntning. Dimensionerna av 
kvalitet i första hand för tillverkade produkter som en konsument söker efter i en 
produkt ingår följande: 

• Prestanda: En produkts grundläggande driftegenskaper 
• Funktioner: ”Extra”- alternativen läggs till de grundläggande funktionerna 
• Tillförlitlighet: Sannolikheten för att en produkt ska fungera korrekt inom en 

förväntad tidsram 
• Överrensstämmelser: Graden till vilken en produkt uppfyller återupprättade 

standarder 
• Hållbarhet: Hur länge produkten varar; dess livslängd före ersättning 
• Service: Lätt att få reparationer, reparationshasighet och artighet 
• Estetik: Hur en produkt ser ut, känner, låter, luktar eller smakar 
• Säkerhet: Försäkran om att kunden inte kommer att drabbas av skada från en 

produkt 
• Andra uppfattningar: Subjektiv uppfattning baserat på varumärke, reklam och 

rykte 
 
Produktkvaliteten är mycket viktig för konsumenterna. De är redo att betala höga priser, 
men i gengäld förväntar de sig produkter av högsta kvalitet. Om de inte är nöjda med 
kvaliteten på produkten av företaget, kommer de att köpa från konkurrenterna. Numera 
finns mycket goda internationella produkter på den lokala marknaden. Så, om de 
inhemska företagen inte förbättrar dess egna produkters kvalitet, kommer de att kämpa 
för att överleva på marknaden.  
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2.6.2 Företagets perspektiv 
Ur det företagets synvinkel som beslutar att outsourca, är det viktigt att ha kunskap om 
produktkvaliteten du får från din tillverkare [31]. Fabriksrevisioner är en typ av 
standardtjänst som erbjuds av kvalitetsstyrningsagenturer. Vanligtvis används de av en 
köpare som vill utvärdera en tillverkare innan de inleder ett affärsförhållande. För att 
utvärdera produktens kvalitet under tillverkningen är en fabriksrevision ett bra sätt att se 
vad fabriken och kvaliteten har för standard. 

Följande aspekter av en tillverkares verksamhet kan utvärderas enligt Garvin [31]: 

Tillförlitlighet: Finns det ett bra kvalitetsstyrningssystem? 

Process: Hur väl utför de vissa nyckelprocesser? 

Kapacitet: Hur många produkter/komponenter kan de tillverka på en dag? 

Arbetsförhållanden: Respekterar de lokala lagar och internationella standarder? 

En väl dokumenterad kontrollplan utgör grunden för varje revision och förutsättningar 
för att produktkvaliteten på dina produkter ska bli bra. Produktkvalitet är väsentligt för 
företag. Dåliga produktkvalitetsprodukter kommer att påverka konsumenternas 
förtroende, bild och försäljning från företaget. Det kan även påverka företagets 
överlevnad. Därför är det viktigt för företag att ha kvalitetsprodukter.  

2.6.3 Tillverkarens perspektiv  
Kvalitetsbrister under tillverkning kan vara svåra att upptäcka och i många fall är det 
kontrollerat på slutet av en tillverkningsprocess. När defekterna och avvikelserna 
upptäckts är det redan försent. För att säkerställa leverans av hög kvalitet måste företag 
bygga upp kvalitet i sina produkter eller tjänster. Ur tillverkarens perspektiv innebär detta 
ett globalt engagemang för att eliminera fel i alla skeden av tillverkningsprocessen [31]. 
Det innebär ett nära samarbete med leverantör för att eliminera fel från alla inkommande 
delar.  

Det finns idag flera modeller och verktyg för att förhindra avvikelser och defekter i 
tillverkningsprocessen. Några vanliga verktyg som används för att stödja kvalitetskontroll 
kan t.ex. vara Six Sigma, Total Productive Maintenance (TPM), 5S och om verktygen 
används rätt, kan de flesta fel elimineras.   

Ur tillverkarens perspektiv är det viktigaste att hitta problem, identifiera och eliminera 
dem. Att välja ett slags kontrollverktyg kan ge efterföljande förbättringsåtgärder och kan 
öka chanserna för bättre produktivitet och hög produktkvalitet.   
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DEL 3: KINA SOM OUTSOURCING PLATS 
Målet med del 3 är att ge en överblick om Kina och vilka bakomliggande faktorer som 

har drivit Kina till den stadie dem är idag och hur ”Made in China” uppkom samt varför 
det associeras med låg kvalitet. Här presenteras även en översikt över Kina som 

outsourcing plats, och hur det jämförs med andra potentiella destinationer, som Indien 
och Östeuropa. 

2.7 FDI till Kina 
Den exceptionella ökningen av Kinas Bruttonationalprodukt (BNP) ligger i grunden till 
”Kinas produktionssätt”, vilket innebär hög volym och lågkostnadsexport tillsammans 
med investeringar i infrastrukturen [32]. Det var även ”Öppna dörren politik” som 
inleddes 1978 som var något som ökade kinas marknad markant, det innebar att 
utländska bolag kunde göra utländska direktinvesteringar (FDI), vilket gav utländska 
bolag mer handelskraft och handelsinitiativ i Kina. Därför började Kina bli mer och mer 
uppmärksammade på den globala marknaden. I slutet av 70-talet uppnådde 
investeringarna endast $1,17 miljarder för 992 FDI-projekt i Kina. Med hjälp av ”Öppna 
dörren politik” och investeringar i FDI attraherade Kina nästan $53 miljarder 2003. 
Indien, hade ett inflöde på nästan $3,5 miljarder samma år. En viktig punkt för Kinas 
framgång säger Someren och Someren-Wang [32], är på grund av den höga FDI. Denna 
förhöjningen av FDI var även kopplad till Världshandelsorganisationen (WTO) år 2001, 
när Kina gick med WTO, vilket ökade incitamentet för utländska företag att göra affärer i 
Kina.  

Bakgrunden till den ökade utländska investeringen till Kina undersöktes av Zhang [33], 
vilket visade att den stora hemmamarknaden i Kina med billig arbetskraft, ökad 
infrastrukturförbättring, lågkostnadsråvara och en förändring av FDI:s politik var de 
största faktorerna. FDI från utländska företag gjorde det möjligt för kinesiska företag att 
öka sin tillverkningsindustri.   

Kina har listats som det mest gynnsamma utvecklingslandet för FDI. Den offensiva 
politiken från den kinesiska regeringen under 1978-1980, med ”Öppna dörren politiken” 
som ett startskott, var det som betydligt påverkat Kinas ekonomi kraftigt [33].  

2.8 Den växande utbildningen i Kina  
Förändringen i utbildningsystemet i Kina, från 1950-talet fram till nu, är den största 
skalförändringen världen har sett [34]. Statistik från 2014 visar att det genomsnittliga 
antalet år i utbildningen har ökat markant sedan 1950-talet. Obligatorisk utbildning har 
ökat och antalet deltagande i Kinesiska universitet är också högst i världen [34]. Även 
antalet högskolestudenter per år i kina är högst i världen [35], vilket ger inhemska och 
internationella företag en stor arbetskraft. År 2016 hade 2596 universitet varit i drift i 
Kina [36]. Antalet universitet har ökat ständigt under det senaste decenniet och det 
approximerade siffran är att cirka 8 miljoner studenter skulle ta examen från kinesiska 
universitet 2017. Den här siffran är nästan tio gånger större än den var 1997 menar 
studien [36]. Tillväxten i antalet ingenjörsstudenter har varit särskilt explosiv som en del 
av regeringens insatser för att utveckla en teknisk arbetskraft som kan driva innovation. 
Med vågor av kinesiska nyutexaminerade som studerar utomlands och återvänder hem är 
det säkert att anta att många fler innovativa företag kommer att blomstra.  

”Education is the most powerful weapon which you can use to change the world” – Nelson Mandela 
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2.9  Kinas infrastruktur 
Särskilt för outsourcing av affärsfunktioner är infrastruktur en nyckelfaktor eftersom 
anslutningar i landet måste vara starka och därmed upprätthålla en hög kvalitet under 
outsourcingförhållandet. Kinas infrastruktur är världsledande [37] eftersom vägarna är 
bland de mest utvecklade i världen [37] och järnvägssystemen är moderna [37]. Kina har 
även en mycket sofistikerad kommunikationsmarknad. Internet är dock ett känsligt ämne 
och har täta statsbegränsningar på innehållet. Denna återhållsamhet av information 
påverkar internetets fulla potential och begränsar företagen att göra affärer [38]. 
Internetanvändningen växer dock och öppnar marknadspotential för nya produkter och 
tjänster. Denna trend kommer att fortsätta eftersom fler företag börjar använda sig utav 
e-handel.  

2.10  Jämförelse med Indien och Östeuropeiska länder 
Det finns många faktorer som avgör huruvida ett land är lämpligt som ett 
outsourcingdestination för västerländska företag, såsom lönekostnader, närhet till 
marknader och kunder, tillgänglighet, barriärer etc.  

En jämförelse av storlek mellan Kina och andra möjliga destinationer ges i diagram 1 och 
2 nedan. Här kommer författaren dock att begränsa till skillnader i löner och 
arbetskraftspooler för Kina, Indien och utvalda östeuropeiska länder.   

 
Diagram 1: Medellön per månad (SEK) inom tillverkningssektorn 2018 [39]. 

 

Lönekostnaderna är något högre i Kina än i Indien. Dessa siffror är givetvis endast 
medelvärden och kan variera stort sett inom varje stad, vilket måste övervägas. Löner i 
Polen, Litauen och Slovakien är anmärkningsvärt högre än i Kina. Löneskillnaden är så 
stor att betydande besparingar kan göras i Kina jämfört med länder i Östeuropa.  
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Diagram 2: Arbetskraft för varje land 2017 [40]. 

 

Så vad gör Kina till ett bra land för outsourcing? Om kostnadsbesparingar är det främsta 
motivet för outsourcingbeslutet, har Kina en fördel över Europeiska länder. Det har 
också en fördel när det gäller potentiell framtida tillväxt i landet med Kinas stora 
arbetspool (diagram 2) jämfört med Östeuropas. Dessa är naturligtvis inte de enda 
variablerna som påverkar valet av destination, men med tanke på detta måste valet göras 
för varje enskilt fall, baserat på motiven för det enskilda företaget.  

 

2.11  Tillverkningsindustrin i Kina – ”Made in China” 
Leksaker i kina började ta form med ankomsten av tenntillverkning runt Shanghai på 
1920-talet. Västerländska Influenser i området ledde till tillverkningen av västerländska 
leksaker som var krigsrelaterade som flygplan, tankar och soldater vilket var dominant 
runt den tiden på grund av den japanska invasionen av Kina i mitten av 1930-talet. Efter 
den kommunistiska revolutionen 1949 blev billeksaker propaganda, särskilt under 
kulturrevolutionen 1966-1976 när dockor i Mao (dåvarande ordförande i Kinas 
kommunistiska parti) och bilar målade med politiska slogans blomstrade marknaden.. 
Multinationella leksaksföretag började skapas i Kina, särskilt i Pearl River Delta-regionen 
i Guangdong. Kina utvecklade ett nätverk av stödjande industrier och tjänster, såsom 
logistik, kommunikation och komponenttillverkning, vilket hjälpte internationella företag 
att stärka produktivitet, tillförlitlighet och leverans [41]. År 1993 hade Kina blivit världens 
största leksaksproducent och ledande exportör och nådde en exportvolym på $8 
miljarder. 

2.11.1 Skandaler som påverkat synen på produkter tillverkade i Kina 
Det var en tid när människor njöt och uppskattade produkter som var tillverkade i Kina. 
Föremål som möbler, porslin och te hade kulturvärde över hela världen. Men eftersom 
Kina blev leverantörer utav för många produkter, hade människor över hela världen 
ändrat sina åsikter. Detta skifte återspeglar en kombination av konsumentupplevelse och 
påverkan av media i samband med kinesiska produkter. 
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Konsumenterna är alltför medvetna om några av problemen i samband med många 
produkter som tillverkas i Kina. Dessa inkluderar produktsäkerhetshänsyn där ett 
exempel är återkallelsen av barnleksaker hos företaget Mattel´s 2007 [42]. Leksakerna 
innehöll bly som är en tungmetall, vilket är giftigt. Ett annat exempel är den kinesiska 
mjölkskandalen 2008. Skandalen involverade mjölk tillsammans med andra 
livsmedelsmaterial och komponenter som äventyrades med melanin (används för att 
tillverka plast, gödselmedel och betong), vilket ledde till att cirka 300 000 barn i Kina blev 
sjuka [42]. 

Därmed finns det fortfarande en tvekan när människor hör orden ”Made in China”. 
Kinesiska produkter har länge varit förknippade med låg kvalitet, low-tech och billiga 
produkter, vilket skapade en negativ bild av de produkter tillverkade i Kina på den 
internationella marknaden. 

Detta skifte återspeglar en kombination av konsumentupplevelse och påverkan av media 
i samband med kinesiska produkter. I tidigare studier [43] undersökte Han och Wang hur 
nyheter om kinesiska produkter påverkar direkt den allmänna opinionen av en produkt, 
men också indirekt formuppfattningar av det land där den tillverkas. Med tiden påverkar 
dessa historier hur vi tittar på ett problem eller ämne. Han och Wang [43] säger att en 
nationell bild inte bara är en uppfattning från ingenstans, utan att det odlas av media, 
beroende på hur media täcker historien relaterad till landet.   
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3 Metod  
Termen metodologi refererar till den betydelsen den har för själva forskningens problem 
och huruvida problemen tas an och finner svaren. En väldefinierad metod för att uppnå 
de resultat som behövs är avgörande för examensarbetet. Med god och lämplig metodik 
blir processen för att nå målen lättare och mer systematiskt. Å andra sidan, utan metodik, 
kan det vara förvirrande när komplicerad och stor mängd data möts, samtidigt som det 
finns risk att det ursprungliga målet avviks. De metoder som valts under formuleringarna 
för att förbereda, skriva och genomföra examensarbetet utvärderas och presenteras. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
   

 
Figur 2: Illustration på koppling mellan frågeställningar och metoder 

För att svara på frågeställning 1 är det nödvändigt att:  
• Samla in intervjuer och sekundär data för att ge läsaren en bild på hur 

outsourcing av produktion ser ut idag 
• Intervjuerna ska leda till en mer specificerad bild på hur outsourcing av 

produktion till Kina ser ut för SMEs 
• Sekundär data jämförs med intervjusvaren 
 

Frågeställning 2 handlar om hur man kan överkomma nackdelarna. Här besvaras 
frågeställningen genom en kombination mellan intervjuer och sekundär data.  

• Sekundär data hjälper till att förstå vad det finns för problem och vad de tidigare 
lösningar var för att lösa problemen  

• Intervjuer används för att hitta nya lösningar och idéer för att överkomma 
nackdelarna 

 
Frågeställning 3 handlar om påverkan på produktkvalitet. Här är det nödvändigt att:  

• Samla in sekundär data för att ge läsaren en bild på vad kvalitet är kopplat till 
outsourcing 

• Tidigare sekundär data hjälper även till för att förstå kvalitetspåverkan specifikt i 
Kina 

• Intervjuer används för att se vad för produktpåverkan fallföretagen har upplevt 
med sin outsourcing 

• Sekundär data jämförs med intervjusvaren 
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3.2 Forskningsmetod 
3.2.1 Kvantitativ och kvalitativ metod 
Metoden som används vid insamling, bearbetning och analys av samlad information kan 
vara antingen kvantitativ eller kvalitativ. Skillnaden mellan en kvantitativ studie och en 
kvalitativ studie beror på hur information samlas och hur det används för att analysera 
den. Enligt Creswell och Miller [44] definieras kvantitativ forskning som en 
”undersökning av sociala eller mänskliga problem baserat på att man testar en teori som 
består av variabler, mätt med siffror och analyseras med statistiska förfaranden för att 
bestämma om de prediktiva generaliseringen av teorin håller. Huvudfokus för 
kvantitativa metoder ligger alltså på testteorierna snarare än generalisering. En kvantitativ 
metod syftar särskilt till att nå ett korrekt och tillförlitligt resultat, såsom i en statistik 
analys, och är ofta den föredragna metoden i positivistiska metoder.  

Kvalitativa metoder däremot är jämförda med kvantitativa, mindre stränga och mindre 
strukturerade. En kvalitativ metod pekar huvudsakligen på förståelsen och tolkningen av 
empirisk data i sitt ordinarie sammanhang och miljö. Kvalitativ forskning förutsätter att 
världen inte kan uppfattas objektivt och inte bara kan förstås på ett sätt. När frågan är att 
förstå människor och svara på frågor om underliggande mönster, är en kvalitativ metod 
att föredra [45]. Det finns således en verklighet för varje person som uppfattar den, där 
den insamlade uppgifterna är en funktion av personlig interaktion och subjektiv 
uppfattning, som är olika för varje person. 

Med bakgrund till examensarbetets syfte, tillämpas en kvalitativ metod för att samla in 
mer information som kan beskriva outsourcing situationen. Det kvalitativa 
tillvägagångssättet har ett mer fördjupande inslag än den kvantitativa metoden och för att 
få så djupgående och öppna svar som möjligt är den kvalitativa metoden mest lämplig 
som kan ge en bättre helhetsbild eftersom outsourcing är så brett. Det här valet är att 
föredra eftersom vi inte har en kontrollerad miljö, utan snarare en verklig scenario där 
resultaten är svåra att förutsäga och har få gränser. Undersökningsmetoder som enkäter 
används ofta vid en kvantitativ studie, vilket kan kännas opersonligt.  

 

3.3 Sekundär datainsamling 
Sekundär data är t.ex. tidigare studier och litteratur om relevanta områden [46]. Den 
främsta fördelen med sekundärdata är att det går att spara tid och pengar men även att 
det finns gott om högkvalitativa datakällor.  

3.3.1 Litteraturstudier 
Litteraturstudien har en grundläggande roll i forskningen som redan påpekats. Det ger 
sammanhanget och bakgrunden till studien samt introducerar läsaren till ämnet. 
Litteraturstudie är ett viktigt verktyg för att öka medvetenhet om nuvarande 
kunskapsnivå om ämnet [47]. Det är också ett sätt att identifiera de mest relevanta fynd 
och författare som har genomfört studier inom ämnet [47]. Vidare gör även 
litteraturstudie forskaren medveten om gap inom ämnet. Med tanke på detta faktum kan 
det också föreslå den lämpligaste forskningsmetoden för examensarbetet. När 
litteraturstudien utförs måste tidigare och relevanta studier beaktas. Efteråt måste de 
analyseras och organiseras. Den sekundär data författaren har använt sig utav är relevant 
litteratur inom ämnet outsourcing, tidskrifter, akademiska artiklar och information på 
Internet. De använda sökorden är; outsourcing, tillverkning, produktion, SME, fördel, 
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nackdel, kvalitet, kvalitetsbristkostnad, Kina och Made in China. Genom att kombinera 
sökorden gjorde det möjligt att begränsa sökningen och generera en smalare sökresultat.   
Litteraturstudien i detta examensarbete är uppdelad i tre delar: Outsourcing, kvalitet och 
Kina som outsourcing plats. Dessa delar anses vara av stor betydelse för det undersökta 
ämnet. Relevant kunskap om outsourcing, kvalitet och Kina hämtades genom en 
traditionell litteraturöversikt. Dessutom hjälpte litteraturstudien författaren att förbereda 
intervjufrågorna. 

 

3.4 Primär datainsamling 
Primär data är tidigare icke existerande data som samlas in av forskaren för en viss studie, 
t.ex. via intervjuer, observationer och analyser [46]. Den huvudsakliga fördelen med 
primär datainsamling är att de samlas in för det aktuella projektet så att de 
överensstämmer med forskningssyftet och dess forskningsfrågor. Nackdelen är att det tar 
lång tid och hög kostnad som behövs för att samla in den data. Det kan dock vara svårt 
att få tillgång till den informationen som behövs och personen som gör en datainsamling 
måste vara helt beroende av respondenternas vilja och förmåga. 

3.4.1 Fallstudie 
Fallstudie används ofta som en forskningsmetod i ett antal vetenskapliga discipliner, 
såsom psykologi, statsvetenskap, sociologi, men även inom affär och ekonomi [48]. Det 
finns ingen singel definition av en fallstudie, Yin [49] påpekar att tolkningen är relaterad 
till omfattningen av fallstudien. ”En fallstudie är en empirisk undersökning som 
undersöker ett nutida fenomen i djup och inom sitt verkliga sammanhang, speciellt när 
gränserna mellan fenomen och sammanhang inte är tydligt uppenbart”. Yin [49] hävdar 
också att motiveringen för fallstudier kommer ifrån från viljan att förstå komplicerat 
socialt fenomen.  

Trots att fallstudier ofta tillämpas på många forskningsområden, utstår det även för 
kritik. En av huvudkritiken är att de insamlade uppgifterna inte nödvändigtvis kan 
generaliseras till den bredare befolkningen. Detta leder till att data samlas som inte alltid 
är relevanta eller särskilt användbara. Det är också mycket svår att dra en bestämd orsak 
eller effekt från fallstudier.  

Fallstudier är en viktig och användbar metod för datainsamlingen, särskilt i fall av 
fenomen som outsourcing som ständigt utvecklas och förändras. Men eftersom data 
samlas in om nya fall anser författaren att det är viktigt att alltid referera till tidigare data 
för att bygga vidare på befintlig kunskap och se till att resultaten är så tillämpliga på det 
verkliga livet som möjligt. I det här examensarbetet har författaren använt sig utav 
fallstudier. Det är en lämplig metod eftersom fallstudier visar olika särdrag och 
egenskaper [49]. Dessutom ger fallstudier mer detaljer, som normalt sätt inte skulle kunna 
erhållas av andra forskningsmetoder. Den insamlade data är ofta mycket bredare och 
större djup än vad som kan hittas genom andra forskningsmetoder [49].   
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3.4.2 Intervju 
En intervju innebär att intervjuare frågar en eller flera personer frågor, ofta öppna frågor 
som leder till en diskussion. Det är mycket viktigt att intervjuerna är förberedda och 
möjlighet att tala fritt [50]. Det finns olika tekniker för intervjuer: Högt strukturerade 
intervjuer, halvstrukturerade intervjuer och ostrukturerade intervjuer [50]. Även om högt 
strukturerade intervjuer har fördelen av hög grad av standardisering av frågor och svar, 
var författarens mål att få mer personliga svar, därför använder författaren sig utav en 
halvstrukturerad intervjumetod. En halvstrukturerad intervjumetod utgår från temat, men 
som inte är fast slutet till ett frågeformulär. Respondenten ska kunna prata fritt och 
intervjuaren vara flexibel gällande ordningsföljden på frågorna [50]. Respondenterna ska 
innan intervjun få inledande instruktioner innan intervjun börjar. Författaren gör det 
genom att förklara syftet med studien till alla respondenter. Författaren är även noggrann 
med att klargöra att respondenterna kommer att förbli anonyma. Anonymitet kan vara till 
en fördel eftersom det bidrar till att respondenten vågar öppna sig och prata mer fritt om 
ämnet, utan att behöva oroa sig för information som kan skada bolaget eller 
respondenten [48]. Intervjuer som är en primär källa, gör det även möjligt för författaren 
att få insikt i fallföretagens värderingar, åsikter och viktigt information, som inte går i 
sekundära källor. 

 

3.5 Validitet och reliabilitet 
Varje studie måste förlita sig på giltiga och tillförlitliga uppgifter då en felaktig slutsats i 
en studie ofta beror på dålig data [46]. För att säkerställa att examensarbetet ska behandla 
rätt områden och mäta det som faktiskt ska mätas, diskuteras examensarbetets validitet 
och reliabilitet i detta avsnittet.  

För att stärka examensarbetets kvalitet används återkommande teorier inom 
temaområdet eller erkända teorier som kan stärka den interna validiteten. Det innebär att 
forskningen ska spegla det aktuella ämnet. Ett bra sätt att göra detta är att låta erfarna 
människor inom ämnet kontrollera studien. För att bekräfta validiteten har därför 
handledning från mentor tillämpats för att kunna stärka validiteten. För att stärka 
reliabiliteten har författaren intervjuat de med mest insyn inom ämnet. Intervjupersoner 
med mest insyn är dem som antingen har varit med sen företagets början eller har en 
betydande roll där kontakt med produktion och kvalitet är förekommande. För att 
undvika problem så mycket som möjligt har författaren även tagit anteckningar under 
intervjuerna. Författaren har även presenterat resultaten för de svarande för att se om 
tolkningarna av respondenternas svar är korrekt. 
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras de empiriska resultaten från fallen. Det inledande avsnittet ger 
en överblick om hur fallföretagen har kontaktats och som sedan följs av en fallstruktur 
samt kort diskussion. Kapitlet avslutas med en sammanfattande tabell över svaren för en 
översikt. 

4.1 Överblick 
Som diskuterats i forskningsmetodiken i kapitel 3 är den primära forskningsmetoden 
fallstudier genom intervju med representanter från fallföretagen. Fallföretagen har 
kontaktas först via e-mail, för att sedan skicka ut ett frågeformulär som utgör ryggraden 
om företaget. Sist, metoden att upprätta kontakt med representanterna från de olika 
fallföretagen har varit intervju via digitala plattformen Skype för att få en mer fördjupad 
förståelse över fallföretagens outsourcing. Intervjupersoner har bestämts genom att fråga 
människor i ledande ställning inom respektive företag och fått dem att omdirigera 
författaren till den mest lämpliga personen med insyn inom företagets produktion.  

Författaren har intervjuat representanter från fyra fallföretag som är verksamma inom 
Sverige och har outsourcat hela eller delar av sin produktion till Kina. Av de företag 
författaren har kontaktat, har alla gått med på att delta i en intervju. Företagen är SMEs 
och såg intresse i denna typen utav examensarbete för att misslyckanden för SMEs är 
relativt vanligt och i många fall reflekteras och diskuteras det inte. För att företagen och 
respondenterna ska vara så öppna och ärliga som möjligt, försäkrades det vid första 
kontakt att intervjuerna kommer att vara anonyma. Genom anonymitet tror författaren 
att det har tillfört mer ärlighet och frispråkighet hos respondenterna för att det ska kunna 
tillföra en så kvalitativ studie som möjligt.  

Nedan ges en kort översikt över de 4 fallföretagen. 
Tabell 1: Översikt på företagen 

 Företag 1 Företag 2 Företag3 Företag 4 

Huvudsaklig 
affär 

Defroster/Ve
ntiler/Värmar
e 

Kaffemaskiner Lyftbord Smycken och 
Accessoarer 

Plats i Kina Ningbo Shanghai Peking Ningbo 

Antal anställda 35 70 130 13 

Antal år 
outsourcat 

6 år 11 år 5 år 4 år 

Outsourcing Taktiskt Taktiskt Strategiskt Strategiskt 

Form av 
outsourcing 

Integrerad 
outsourcing 

Partiell 
outsourcing 

Partiell 
outsourcing 

Integrerad 
outsourcing 
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4.2 Fallstudie 1 
Bransch: Defroster/Ventiler/Värmare  

Representant: Utvecklingschef 

Outsourcing: Taktiskt 

Företag 1 arbetar med defroster, ventiler och värmare till den globala marknaden. 
Företaget har outsourcat sedan starten av företaget. Valet av produktionsetablering i 
Kina var viktigt, eftersom de anser att Kina är en viktig plats för teknisk utveckling. 
Genom att vara närvarande i Kina har företaget lyckats säkra avtal med kinesiska kunder 
som inte hade varit möjligt i väst och på så sätt lett till större vinst än förväntat. Att även 
outsourca produktion har dem kunnat fokusera mer på sin kärnverksamhet, vilket är sälj- 
och marknadsföringssidan då deras produkter redan är väldigt teknisk utvecklade i och 
med att dem har en stark utvecklingsavdelning. 

Valet av leverantör var en viktig fråga för företaget. Att veta leverantörens ambitioner 
med tillverkningen är vägande då respondenten säger att många västerländska företag 
och kinesiska tillverkare tänker massproduktion till ett så lågt pris som möjligt, för att 
generera en högre vinst. Detta har även lett till nationens image om ”Made in China” 
säger respondenten. Framgångsfaktorerna för företagets outsourcing har varit de 
kvalitetskontroller leverantören gör tillsammans med representanter från fallföretaget 
eftersom kvaliteten på slutprodukten är viktig för kunden, speciellt i deras marknad där 
minsta fel kan vara katastrofal för kunden. 

Företaget har bara bra erfarenheter från produktionen, inga större misslyckade projekt på 
grund av att man hade förkunskap och hade gjort kontroll av vilken leverantör man 
skulle outsourca till i Kina. Den oron respondenten anser varit störst dock, är den 
känslan över att inte ha kontroll över produktionsprocessen. Eftersom man outsourcar 
minskar kontrollen över sin produktion, men med facit i hand och förtroende för 
leverantören har outsourcingen varit framgångsrikt.  

Kommunikation och att ha lokala representanter är även väsentligt för västerländska 
företag för att kunna lyckas med outsourcing. Respondenten säger att företaget har 
många svenskfödda kineser som har underlättat både kommunikation och förståelse för 
kultur och liknande för outsourcingen till Kina. Utan den Kina-kompetensen påpekar 
respondenten att viktig information hade kunnat gå förlorad då den kinesiska kulturen 
och kommunikationen är ”svår” att förstå, mycket är komplext och det gäller att man vet 
hur man vårdar sina kunder och leverantörer.  

På fråga om arbetskostnad i Kina säger respondenten att det inte har någon betydelse. 
Som nämnt innan, ville företaget vara närmare teknik och innovation och som är den 
riktpunkten företaget har för att ständigt vara konkurrenskraftiga.  

Övriga nackdelar säger respondenten är att det ibland förekommer problem med 
förpackning av produkter innan det skeppas till Sverige, vilket har orsakat 
identifieringsproblem.  
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4.3 Fallstudie 2 
Bransch: Kaffeindustrin  

Representant: Försäljningschef 

Outsourcing: Taktiskt 

Företag 2 är verksamma inom kaffemaskinsindustrin där försäljning sker via distributörer 
i HoReCa marknaden (Hotel, restaurang och catering) runt om i världen.   

Respondenten som varit med företaget sen 2006 berättar att företaget behövde öka 
marknadsandel i Sverige och andra kärnmarknader genom att förstärka 
produktsortimentet och exportverksamheten. Detta blev möjligt när företaget startade en 
dotterbolag 2007 i Shanghai som sedan dess byggt upp en värdefull global strategisk 
position inom branschen. Respondenten poängterar ett antal framgångsfaktorer som 
varit drivna av dotterbolaget i Kina som förbättrat företagets strategiska position:  

• Förstärkning av den asiatiska närvaron via en produktionsplats och asiatisk säljkår 
som öppnat för nya marknader och kunder 

• Fokus på produktutveckling i Shanghai där utvecklingsavdelningen finns, hög 
teknisk kompetens som gjort företagets produkter konkurrenskraftiga 

Respondenten berättar vidare att efterfrågan på den svenska stilen, minimalism och 
enkelheten på produkter inom denna bransch är något som anses stilrent och modernt, 
och med den trenden och efterfrågan dem märkt har företaget fokuserat mycket på 
produktutveckling och lagt höga investeringar på utvecklingsavdelningen som också finns 
i Kina. Respondenten säger att många med teknisk kompetens finns i Kina. 

En tredjedel av företagets produktion finns i Sverige, resten i Kina. Denna uppdelningen 
av produktion är ur ett strategiskt perspektiv. Produktens yttre är svensktillverkat medan 
insidan är kinesiskt där teknik och innovation ständigt utvecklas på grund av att dem är 
nära till teknisk kompetens inom området samtidigt som de är nära till råvaror och 
material. Företaget hade till en början inte outsourcat så mycket av produktionen som 
idag, men produktkvaliteten var bättre än förväntat på de komponenter som tillverkades i 
Kina, vilket lett till att de på senare år ökat fler outsourcing aktiviteter till Kina. Den låga 
kostnaden och priset på råvaror och material från Kina har även givit företaget en 
konkurrensfördel med högre marginaler än innan dem tog beslutet att outsourca. 
Företaget har dock alltid känt stor oro för påverkan på produktkvaliteten eftersom man 
inte har lika stor kontroll på produktionen. Företaget har inte upplevt många 
kvalitetsproblem, men dem få gångerna det hänt beror det oftast på misslyckande i 
kommunikation vilket har lett till missförstånd gällande kvalitetsfrågor.  

Det har inte bara gått framgångsrikt utan några som helst problem för företaget, utan 
man har emellertid haft problem med det kinesiska rättsliga och administrativa systemet. 
IPR har varit ett problem för företaget. Produkter har sålts olagligt kopierade under ett 
annat namn och det har resulterat i att man fått jobba närmare med det juridiska teamet 
också. Respondenten nämner också att det finns ett problem mellan olika avdelningar, att 
avdelningarna arbetar för självständigt (känner att dem kan prestera bättre individuellt) 
vilket skapar en brist på förståelse mellan olika avdelningar och dess uppgifter. För att 
bättra på den interna kompetensen som kan resultera i bättre utförande genom alla 
avdelningar arbetar de mycket med team-building, för att sakta ta bort denna kulturella 
skillnaden. Företaget har kunnat säkerställa en hög effektiv kommunikation mellan olika 
avdelningar genom att integrera dem olika avdelningarna mer.  
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Vid frågan om frasen ”Made in China” berättar respondenten att den västerländska syn 
på produkter tillverkade i Kina inte längre går att applicera i dagens Kina. Dagens Kina är 
inte bara ekonomiskt starka, utan innehar även kompetens inom teknisk utveckling och 
innovation, samt att positionera sig i Kina öppnas nya möjligheter. Företaget var väl 
medvetna och hade kunskap om vilka möjligheter dem kunde uppnå med genom att 
komma in till den kinesiska marknaden. Företaget har dock, för att stärka den ”svenska 
produkten” och kvaliteten på sina kaffemaskiner, märkt sina produkter med ”A Swedish 
Design”. 
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4.4 Fallstudie 3 
Bransch: Lyftbordsindustrin  

Representant: Grundaren/VD 

Outsourcing: Strategiskt 

Grundaren till företaget hade efter flera år i Kina som praktikant och arbetstagare knutit 
sig an erfarenheter inom den kinesiska affärskulturen, bredare kontaktnät och en hög 
kunskap om landet – Det var då beslutet att starta eget företag togs.  

Företaget är idag verksamma inom lyftbordsindustrin där utveckling och konstruktion 
sker i Sverige, medan huvudsaklig produktion finns Sverige och viss produktion i Kina. 
Huvudkontoret är i Sverige, sälj sker via olika distributörer världen runt. Företaget 
grundades 2011 och har outsourcat partiell produktion till Kina sedan 2013.  

Respondenten säger att det huvudsakliga motivet för outsourcing är kostnadsbesparingar 
på produktionssidan. Respondenten berättar att den tillverkningen de outsourcar till i 
Kina ligger närmre råvaror och material, därför förkortas även ledtiden samtidigt som de 
får en kostnadsbesparing. Respondenten berättar att kvaliteten på tillverkningen har varit 
över förväntan, detta på grund av att respondenten tidigare arbetat med samma 
leverantörer för sin gamla arbetsgivare vilket har lett till en smidigare och effektivare 
kommunikation. Respondenten säger att starta eget där man på något vist kommer i 
kontakt med den kinesiska marknaden krävs förkunskap. Utan någon förståelse för den 
kinesiska kulturen, kommunikationen och kontaktnät blir det betydligt mycket tuffare. 
Respondenten kände sig först ”redo” att starta eget efter några i Kina, även fast tankarna 
redan fanns där väldigt tidigt. Numera anses respondenten som en ”lokal” i Kina, vilket 
har öppnat stora möjligheter. Respondenten säger att ”guanxi” (relationer) har stor 
inflytelse i Kina och är därför väldigt viktigt.  

Respondenten säger även att som SME företag har man begränsade resurser, och genom 
att outsourca delar av företagets funktioner kan man fokusera mer på 
kärnkompetenserna som är betydande för företaget. Utveckling sker i Sverige för att 
företaget har mycket kunskap om branschen och lägger därför stort fokus på det, därför 
vill de ha utvecklingsarbetet i Sverige för att dels ha den geografiskt nära, men dels också 
för att inte hamna i kläm med teknik- eller designstöld genom att outsourca till ett annat 
land.     

Kvalitetsfrågor är dock ett pågående problem för småföretag som importerar från Kina 
och för att förhindra dem säger respondenten att det bästa är att investera i en lokal 
partner i Kina som kan hjälpa med proaktiva kvalitetssäkringsbedömningar, revisioner 
och inspektioner. På så vis kan man upptäcka potentiella problem och kvalitetsproblem 
innan det händer. En oro för kvalitet har dock dem i åtanke då man inte har lika mycket 
kontroll längre när man outsourcar.  

Ett annat området som har varit problematiskt för företaget är dokumentationen av 
produkterna, eftersom kineserna inte tycks bry sig mycket om korrekt dokumentation. 
De har hur som helst inte haft några större problem med själva transporten från Kina till 
Sverige, men en dålig vana. Respondenten säger att de har duktiga speditörer i Sverige 
med internationell erfarenhet som löser de flesta problemen. 
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På fråga om i vilken riktning respondenten tror att kinesiska leverantörer måste utvecklas 
för att kunna vara konkurrenskraftiga på den globala marknaden, säger respondenten att 
kinesiska tillverkare måste effektivisera sin produktion och fokusera på 
kostnadsminskning för att vara fortsatt konkurrenskraftiga. Respondenten säger att Kina 
inte är så billigt som det brukade vara. Kinas östra kust blir dyrare, men de inre 
regionerna utvecklas fortfarande och kommer att tillåta Kina att fortsätta vara förmånliga 
i många år framöver. Konkurrens från andra asiatiska länder som Vietnam och 
Kambodja säger respondenten att kvalitet och produktivitet i de sydöstra länderna inte 
kan mätas med Kina än.  

På fråga om framtiden berättar respondenten att företaget överväger att öka deras 
outsourcing så att de kan fokusera mer på sin kärnverksamhet i Sverige. Vid outsourcing 
behöver dem inte heller oroa sig över anställningsfrågor vid svängningar i produktionen, 
detta har leverantören i Kina hand om.  
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4.5 Fallstudie 4 
Bransch: Smycken och accessoarer  

Representant: Grundaren/VD 

Outsourcing: Strategiskt 

För att kunna bredda kvaliteten om fenomenet outsourcing, görs därför ett fall hos ett 
företag som säljer smycken och accessoarer inom detaljhandeln. Detaljhandeln är en 
bransch som ofta går igenom förändringar då det är en marknad som alltid förändras 
beroende på säsong, trender, utveckling och teknik. Det är därför väsentligt att veta för- 
och nackdelar med att outsourca när man verksamma inom detaljhandeln.   

Företaget grundades 2014, men grundaren har flera års erfarenhet inom import och 
handel. Huvudkontoret finns i Sverige, produktion funnits i Ningbo, Kina sedan starten 
och försäljning sker via olika återförsäljare runt om i Sverige.  

Motivet för en integrerad outsourcing av produktion var enligt respondenten dem stora 
kostnadsbesparingarna som var möjliga genom att ha en produktion i Kina istället för 
Sverige. Arbetskostnaden i Kina gentemot Sverige är fortfarande mycket lågt och det såg 
företaget som en stor fördel. Respondenten säger att fördelen med att outsourca hela 
produktionen är att produkterna var färdiga och man besparades från ytterligare 
förädling.  

Företaget har dock flera gånger stött på problem. De outsourcingprojekten som varit 
mindre lyckade var relaterad till leverantörsvalet. När företaget fortfarande var i sin 
utvecklingsfas och ville mjukstarta med en mindre tillverkningsvolym var det mycket 
svårare att förhandla med leverantörerna. Priserna trycktes upp markant och därför föll 
valet på en leverantör som inte kostade mycket, för att företaget ändå skulle kunna 
generera hög vinst. Företaget märkte dock i efterhand att det inte var värt det. 
Leverantören valde att inte prioritera företagets produktion, dels för att volymen var 
relativ låg och investeringen även så vilket resulterade i försämrad produktkvalitet. 
Respondenten påpekar också att leverantören var mindre noggrann med 
produktionsspecifikation eftersom det i allmänhet inte ansågs av kineserna som viktigt. 
Denna brist på specifikation gör det i sin tur svårt att kontrollera produktkvaliteten, 
eftersom kvaliteten är beroende av produktspecifikationen. Kvalitetsfrågan var ett stort 
problem för företaget. Därför var en svensk kvalitetsinspektör anställd i Kina senare för 
att uppdatera företaget om produktionen i leverantörsfaciliteten och för att få en 
produktionsprocess som uppfyllde företagets krav. Då produkterna i början inte levde 
upp till förväntningarna hade företaget en försening som besvärade företagets 
återförsäljare.  

Ett annat problem i Kina nämner respondenten är IPR. Enligt respondenten har inte 
Kina mycket rättslig skydd, piratkopiering och olagliga produktkopior som följd kan leda 
till betydande skada för företaget. Ett allvarligt IPR-problem i Kina betonas av många 
mindre västerländska företag enligt respondenten.  

Respondenten påpekar också att inom detaljhandeln är korta ledtider viktigt, eftersom 
produkter och tjänster ska finnas tillgängliga vid rätt tidpunkt till kunderna, annars är det 
svårt att vara konkurrenskraftig. Företaget har tidigare haft leverantörer med korta 
produktionstider, men som i sin tur haft underleverantörer som vissa gånger inte haft 
material tillgängligt, vilket fördröjt ledtiderna i slutändan. Företaget lägger numera 
beställningar i en tidig fas för att säkerställa att produkter kommer fram i tid, men detta 
har även skapat höga lagerkostnader som dem inte räknat med.  
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Företaget har idag utvecklat nära samarbete med en annan leverantör i Kina efter dem 
första misslyckade projekten. Kontinuerliga besök äger rum fyra till fem gånger om året 
och en stadig kommunikation har även upprättats. Respondenten anser att besök på plats 
är viktigt för att säkerställa överrensstämmelser med specifikationer, miljöstandarder och 
arbetstagarnas säkerhet. Dessa specifikationer införs av företaget på leverantören genom 
en uppförandekod som också säkerställer företagets immateriella äganderätt. Om seriösa 
problem uppstår med den kinesiska leverantören (t.ex. om uppförandekoden inte 
respekteras), kan företaget leta efter nya leverantörer.  

Nu i efterhand efter dem misslyckade första projekten, anser respondenten beslutet att 
outsourca till Kina ändå varit bra, eftersom kinesiska leverantörer är bra inom tillverkning 
och att tillverkningsindustrin präglas av kompetens. Respondenten betonar det faktum 
att kinesiska leverantörer har de förmågor som krävs för att effektivt producera och lösa 
problem effektivt. Företaget har kunnat dra nytta av leverantörernas flexibilitet i 
produktionen då denna typen av branschen är väldigt trend- och säsongbaserat.  

Framgångsfaktorer för att kunna lyckas med outsourcing till Kina påpekar respondenten 
är kommunikationen. Kommunikationen måste fungera felfritt. Vid problem är det oftast 
inte produkten det är fel på, utan det är informationen man utbyter om hur produkten 
ska tillverkas som kan leda till att produkten avvikit från förväntningarna. Man ska också 
även ha i åtanke att man får vad man betalar för, vilket var det som ledde till dem första 
misslyckade projekten när dem prioriretade den ekonomiska biten istället för hög 
produktkvalitet.  
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4.6 Sammanfattning av fallstudierna 
 

Tabell 2: Sammanfattning av fallstudierna 

 

 

 

 Motiv till 
outsourcing 

Fördelar & möjligheter Nackdelar & risker 

Företag 1 Närmre teknisk 
utveckling och 
innovation 

Fokus på kärnverksamhet 

Kompetens inom teknik och 
innovation 

Global närvaro 

Nya kundmöjligheter 

Produktkvalitet har levt upp till 
förväntningarna  

Minskad kontroll över 
produktionen 

Kommunikationsbrist som kan 
leda till missförstånd  

Problem med förpackning av 
produkter 

Företag 2 Öka marknadsandel 
genom att förstärka 
produktsortiment och 
exportverksamhet 

Förstärkning genom den 
asiatiska närvaro via 
produktionsplats och säljkår 

Teknisk kompetens för 
produktutveckling 

Förkunskap om landet och 
språket har lett till framgångsrik 
outsourcing 

Kommunikationsbrist som lett 
till kvalitetsproblem,  

Problem med IPR  

Olika avdelningar arbetar för 
enskilt som leder till brist på 
förståelse mellan olika 
avdelningar (kulturell skillnad) 

Företag 3 Kostnadsbesparingar 

 

Närmre till råvaror och material 

Kortare ledtid 

Behöver inte oroa sig över 
frågor gällande anställning och 
uppsägning vid svängningar av 
produktion 

Öppnar upp möjligheter om 
förkunskap finns 

Val av leverantör kritisk 

Kvalitetsproblem ett pågående 
problem, krävs proaktiva 
lösningar 

Inkorrekt dokumentation 

Problem med IPR  

Företag 4 Kostnadsbesparingar Flexibla leverantörer, flexibel 
produktion 

Produkter klara och redo att 
distribueras 

Besparing från ytterligare 
förädling 

Låg tillverkningsvolym  

Oprioriterat av leverantör som 
ledde till försämrad kvalité 

Svårt att förhandla med 
leverantörer om man är ny på 
marknaden 

Låg investering ger lägre 
produktkvalitet 

Lång ledtid pga. kvalitéproblem 

Kommunikation 
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5 Analys 
I detta kapitel använder författaren en deduktiv resonemang och det teoretiska ramverket 
för att göra jämförelser och dra paralleller med empirin i kapitel 4. Analysen är uppdelad i 
två delar: 

1. Analys av fallföretagens uppfattade för- och nackdelar med outsourcing. Allmän 
diskussion tas upp om de upplevda erfarenheterna och hur det hänför sig till den 
teoretiska ramverket  

2. Jämförelse av ovan resultat med det teoretiska ramverket om ”Kina” och 
”Produktkvalitet” samt analys om påverkan på produktkvalitet om produktion 
outsourcats till Kina.  

5.1 Fördelar med att outsourca produktion till Kina 

5.1.1 Tillgång till talang och kompetens 
En fördel med outsourcing av produktion till Kina är att du omedelbart får tillgång till 
alltmer konkurrenskraftig och sofistikerad forskning, vetenskap, teknik och arbetskraft. 
Utifrån intervjuerna att döma, har företagen valt att outsourca till Kina för att det 
kunskap inom respektive bransch drivs av innovation och teknik, vilket fallföretagen ser 
som en fördel att alltid vara nära där tekniken har en stor betydelse.   

Med Kinas stora befolkning och stigande utbildning finns det alltid arbetskraft att tillgå 
från leverantören. Även anställning/uppsägnings frågor tas hand om av leverantören, 
vilket förenklar processen att komma igång snabbare med produktionen, vilket fallföretag 
3 också tyckte.  

Många stora MNEs som bedriver internationell verksamhet i Kina trivs av den teknik 
och kompetens som ständigt utvecklas, då teknisk utveckling är något som den kinesiska 
regeringen ständigt eftersträvar. Genom outsourcing kan även SMEs få tillgång till detta, 
genom att vara närvarande i ett land med hög teknisk kompetens och utveckling. SMEs 
kan outsourca affärsfunktioner och processer till specialistleverantörer som är bundna av 
kontrakt av vissa servicenivåer och kvalitet. Tillverkarna kommer att ha särskild 
utrustning och teknisk expertis för att utföra uppgifter mer effektivt.  

5.1.2 Närmare till råmaterial och resurser 
Material och resursöverflöd är en attraktiv fördel för många utländska företag att 
outsourca till Kina. Det är ingen tvekan om att även om Kinas ekonomi kan sakta ner, är 
landet fortfarande klart ett tillverkningsverk och skulle ge mer i form av 
stordriftsfördelar. Alla fallföretagen, enligt intervjuerna, har på något sätt positionerat sig 
strategiskt nära råmaterial eller resurser som gynnar företagen. Fallföretag 3 har även 
lyckats korta ner på ledtiderna genom att vara just närmre till råmaterial, och att det alltid 
finns till hands när det behövs.  

5.1.3 Fokus på kärnkompetens 
Prahalad och Gary Hamel [21] beskriver kärnkompetens som något som ett företag gör 
bra som uppfyller tre villkor: 

• Det ger konsumentfördelar 
• Det är inte lätt för konkurrenter att efterlikna 
• Det kan hanteras i stor utsträckning för många produkter och marknader 
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Den strategiska delen om outsourcing är att endast outsourca dina aktiviteter förutom 
kärnverksamheten. Med detta strategi håller du fokus och full kontroll över din 
organisations viktigaste uppgifter. Detta var något företag 3 också tyckte. Genom 
outsourcing har företag 3 kunnat fokusera mer på sin kärnkompetens mycket lättare. I 
och med att företag kan fokusera mer på kärnkompetenserna kan det leda till att företag 
kan gå vidare med att utveckla kärnkompetenserna i en annan grad än vad som skulle 
vara möjligt till att göra annars.  

 

5.2 Nackdelar med att outsourca produktion till Kina 
Outsourcing av produktion till Kina kan vara en stor risk för ett företag, speciellt om 
företaget inte är bekant med outsourcing eller Kina. Specifika outsourcingrisker från 
fallföretagen ges i detta avsnittet. 

5.2.1 Kulturella skillnader och kommunikationsbarriärer 
En kulturell skillnad är något som alla kommer i kontakt med när de vill expandera sin 
verksamhet internationellt. Därför är det en av de faktorer som bidrar till riskerna vid 
outsourcing och det är fortfarande en viktig faktor för företag som är intresserade av 
outsourcing. 

De flesta av fallföretagen har haft små eller större problem med kulturella skillnader. 
Detta var ett väntat resultat, kulturella skillnader för västerlänningar i Kina är ett 
framträdande problem. För att bedriva verksamhet i Kina, förklarar Reuvid och Yong 
[51]  hur de tre ”P”:erna behövs. Patience (tålamod), persistence (uthållighet) och 
product (produkt) behöver samverka. Speciellt för tjänster relaterade till 
tekniköverföring, såsom outsourcing inom teknikområdet, behövs tålamod och 
uthållighet för att upprätthålla en hög kommunikationsnivå med den kinesiska 
leverantören för att säkerställa att arbetet blir gjort på den förväntade vägen och tiden. 
Företag 4, dömt från intervjun, verkar ha haft de flesta problemen med kulturella 
skillnader vilket väl motsvarar denna resonemang, eftersom företag 4 inte haft den 
förkunskapen om språket eller kulturen innan. 

En kulturell aspekt som utländska företag kommer att komma i kontakt med när affärer 
görs i Kina är begreppet ”guanxi” enligt fallföretag 3. Många utlänningar som har varit i 
Kina eller haft något förhållande till Kina har medvetet eller undermedvetet varit i 
kontakt med guanxi. Guanxi, ett särskilt socialt förhållande mellan olika parter, kan 
användas för att få fördelar eller resurser. Det utländska företaget måste bedöma vikten 
av nätverk i Kina, för att upprätthålla ett bra förhållande [69]. Respondenten från företag 
3 hade sedan innan, arbetat med samma leverantör för en annan arbetsgivare som företag 
3 har nu, vilket har underlättat kommunikationen mellan företaget och leverantören. 
Samtidigt hade respondenten en stor erfarenhet inom kinesisk handel tillsammans med 
ett bred kontaktnät, vilket har möjliggjort möjligheter för företaget. Resultaten som 
erhållits i kulturella skillnader är överensstämmande med det som presenteras i det 
teoretiska ramverket, avsnitt 2.5.  
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I ett kinesiskt samhälle där nätverk och relationer har en så viktig roll, är det vanliga 
västerländska sättet att göra affärer på vanligtvis ineffektivt och kan även anses vara 
arrogant eller oförskämd, vilket bekräftas av respondenterna från fallföretag 3 och 4. 
Många kinesiska affärsmän är nästan uteslutande beroende av sina personliga relationer 
när de bedriver verksamhet och skyddar sina nätverk med en hängivenhet som sällan ses 
i västvärlden. I enkla termer verkar ”guanxi” ha ett element av förtroende. Det är sant att 
en hel del affärer i Kina kretsar kring cirklar av personligt och ömsesidigt förtroende. Så 
för någon utomstående att göra affärer i Kina måste de ta tid att bilda guanxi. Detta har 
varit en stor barriär för många västerländska företag som försöker komma in på den 
kinesiska marknaden. Affärsrelationer gjorda genom guanxi måste även upprätthållas för 
att säkerställa en korrekt positionering för framtida affärer. 

Utöver det, är det bra att känna till kinesiska helgdagar och religiösa eller kulturella 
övertygelser, vilket kan påverka tillverknings- och leveransprocessen [51]. 

Lösningar för kulturella skillnader när affärer görs i Kina beskriver Reuvid och Yong [51]  
enligt nedan: 

• Att anpassa sig till varandras kultur 
• Bygga gemensamma värderingar 
• Skapa en unik ledarstil som tillgodoser båda kulturer 
• Skapa effektiva interpersonella kommunikationer som är fri från förmodade 

antaganden 

5.2.2 Minskad kontroll över tillverkningsprocessen 
Det är viktigt att förstå de exakta faktorerna som leder till förlust och produktfel. Dessa 
aspekter fastställs av de olika delar av utrustning i produktionsprocessen, såväl som 
operativ personal och den process de använder. Eftersom ett företag har outsourcat och 
inte äger större delen av produktionsutrustningen kan det vara svårt att karakterisera 
processens förmåga och identifiera förbättringar.  

När problem med produktkvaliteten upptäcks (av kunder eller kontrollanter) och 
problemen identifieras, kan resultera i att problemen tar flera dagar eller veckor att 
åtgärda. Detta skapar avvikelser som kan leda till dyr omarbetning, reparationer eller dyra 
förseningar. Viktiga system och komponenter som är defekta, ospecificerade eller av 
dålig kvalitet, skapar en stor kostnadsbelastning i både materiella och arbetskostnader och 
leder till dåliga avkastningar och missade leveranser. Fel och återkallelser av produkter är 
mycket kostsamma med tanke på frakt, material, arbetsomkostnader och framförallt 
varumärkesskador.  

Efter intervjuerna från fallföretagen, belyser det faktum att företagen känner eller har en 
fruktan utav förlusten av kontroll. I företag 1 är det oro för påverkan på produktkvalitet. 
Företag 3 kände också oro för påverkan på produktkvalitet, men har ständiga 
kvalitetsinspektioner och rutinkoller som täcker upp för att förhindra problem i 
tillverkningsprocessen. Resultaten som erhållits om minskad kontroll vid outsourcing är 
överensstämmande med det som presenteras i det teoretiska ramverket, avsnitt 2.5. 
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5.2.3 Immateriella rättigheter 
IPR är en viktig fråga när för företag som vill komma in på en ny marknad och är värt att 
kolla upp då och då. Trots allt växer Kinas marknad mer övertygande för var dag och fler 
och fler företag blir mer involverade i diskussionen om upphovsrätt, varumärken, patent 
etc. I och med det dyker frågan upp om hur ett företag kan skydda den teknik som den 
tar med sig in i landet. Med dagens snabba tekniska utveckling har innovatörer en stor 
osäkerhet om hur mycket de kan skydda sina innovationer och konkurrensfördelar när 
alla kämpar för att ge konsumenter den bästa upplevelsen.  

Företag 2 som tillverkar kaffemaskiner, vilket är en vardaglig produkt, har stött på 
produktkopior som sålts olagligt på den lokala marknaden. Företag 3 säger att IPR i Kina 
är ett stort problem och att många mindre västerländska företag har bekymmer med det. 
Sedan sa respondenten från företag 3, genom att ha produktutvecklingsarbetet i Sverige 
minskar de risken på IPR-stöld.  

I kombinationen med bristen på rättslig verkställighet är frågan om skydd av IPR kanske 
den enskilt största hindret för de flesta företag att övervinna när tanken på att komma in 
till en ny marknad finns.  

5.2.4 Ledtid 
Företag 4 fick en osäkerhet hos leverantören när produktkvaliteten inte levde upp till 
förväntningarna efter deras första parti utav tillverkade produkter. Detta resulterade till 
att leverantören fick tillverka om, vilket ledde till att ledtiderna blev längre. Som ett 
resultat av detta har företaget alltid i åtanke om att lägga tillverknings order tidigare i 
processen för att produkterna ska vara redo och problemfria tills det bestämda datumet.  

Fredrik Grönkvist, baserad i Shanghai sen 2010 där hans entreprenöranda har blivit 
uppmärksammad av Bloomberg, Alibaba och ett flertal tidskrifter säger att ledtider är en 
stor och viktig fråga i Kina. Den totala ledtiden från förberedelse, tillverkning och 
skeppning kan gå upp emot 180 dagar [52]. En Ledtidssummering kan sammanfattas på 
följande tabell.  

Tabell 3: Ledtid 

Fas Varaktighet 

Verktygsframställning 0-60 dagar 

Generell tillverkningstid 30-60 dagar 

Kvalitéinspektion och Krav & kriterier test Kvalitéinspektion: 3-5 dagar 

Krav & Kriterier test: 7-20 dagar  

Skeppning Inlandstransport (Kina): 1-3 dagar 

Transiteringstid (havs): 7-33 dagar 

Transiteringstid (luft): 4-10 dagar 

Inlandstransport (lokal): 1-2 dagar 

Totalt:  46-180 dagar 

Källa: Fredrik Grönkvist, ”Production & Lead Time in Asia: A Complete Guide, 2015” [52]. 
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5.2.5 Val av felaktig leverantör 
Att arbeta med fel leverantör står till grund för många problem som författaren 
observerar vid outsourcing. Viktiga faktorer som geografisk plats, tekniska möjligheter, 
materialhanteringsförmåga, kvalitetskontroll, strategisk anpassning etc. förbises eller 
diskuteras för sent i utvärderingsprocessen, eftersom kostnaden eller tiden åsidosätter 
många problem.  

Företag 1 har lokala representanter som visste mycket om marknaden, vilket underlättade 
mycket när dem fortfarande var i en upptäck/utvecklingsfas. Företag 4 hade i början en 
leverantör som inte levde upp till förväntningarna som resulterade i förseningar för dem 
svenska kunderna. Företag 4 arbetar idag med en annan leverantör som dem tillsammans 
har byggt upp en lojal relation med och arbetar med förbättringsarbete och har därför 
inga större kvalitetsrelaterade problem längre.  

5.2.6 Övriga nackdelar 

Inkorrekt dokumentation 

Inkorrekt dokumentation kan leda till långa förseningar i tullen på grund av felaktig 
dokumentation. Företag 3 som ofta stöter på detta problem med inkorrekt 
dokumentation har dock inte stött på några större problem logistikmässigt. För att 
förhindra inkorrekt dokumentation är det bra att leverantören har internationell 
erfarenhet och det finns pålitliga speditör som känner till processerna bra, vilket företag 3 
har, och har därför inga större problem med denna nackdelen.  

Förpackningsproblem 

Genom att packa fel eller slarvigt kan leda till identifikationsproblem som kan resultera i 
förseningar. Fallföretag 1 har upplevt identifikationsproblem. För att förhindra 
identifikationsproblem kan leverantören jobba närmre med packningsavdelningen för att 
kontrollera att allt stämmer.  

 

5.3 Är arbetskostnaderna i Kina lika låga idag? 
Lägre arbetskostnader är en av de största fördelarna med outsourcing av produktion, 
detta gäller även för två av fallföretagen enligt intervjuerna, men det visar sig att 
tillverkning i Kina inte är så billigt längre eftersom arbetskostnaderna har stigit snabbt i 
landet.  

Kinesiska arbetare inom tillverkningssektorn får nu betalt mer än någonsin. 
Genomsnittliga timlönen 2016 för fabriksarbetare var $3,60, vilket är en ökning med 64% 
från 2011 enligt en undersökning från Euromonitor [53]. En jämförelse [54] kan även 
göras mellan Shanghai och de europeiska länderna Kroatien, Litauen och Lettland, som 
alla är medlemmar i den Europeiska Unionen. Shanghais median månadslön är $1,135, 
vilket är högre än Kroatiens ($887), Litauens ($956) och Lettlands ($1005). Dock skiljer 
sig den genomsnittliga lönen från stad till stad. Företag 3 säger att Kinas östra kust har 
blivit dyrare, men att de inre regionerna än har attraktiva kostnader som kommer att 
gynna för fler utländska företag att outsourca produktion.   
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När Kinas ekonomi har blommat, kan det även drabba anställda. När löneökningar sker, 
översätts det till högre kostnader för företag i Kina. Företag som outsourcar kan ta sin 
produktion någon annanstans, vilket också innebär att Kina kan börja förlora jobb till 
andra utvecklingsländer som Indien, där månadslönen inom tillverkningssektorn ligger på 
ca 1408 SEK jämfört med Kinas 6443 SEK [39]. 

 
Diagram 3: Medellön per månad (SEK) inom tillverkningssektorn 2018 [39] 

 

5.4 Kvalitet 
Idag finns det många produkter som importeras och exporteras över hela världen, men är 
de av god kvalitet eller dålig kvalitet? Kvaliteten har inte någon direkt definition eftersom 
produktkvalitet bedöms, enligt Garvin [31], utifrån olika perspektiv. I västvärlden har den 
dåliga synen på kinesiska produkter funnits på grund av konsumenternas perspektiv. 
Detta betyder inte att det bara är dåliga produkter tillverkade i Kina, men det är bara det 
att den lilla mängden dåliga produkter som kommer från Kina har påverkat bilden av 
andra bra produkter.  

Vissa tillverkare anser att deras produkt är väl gjord och av bra värde. Produktkvalitet på 
den globala marknaden till viss del, beror på dem internationella köparna. De känner ofta 
igen den dåliga kvaliteten på de produkter som kommer från kinesiska tillverkare, men är 
fortfarande villiga att ta risken för att uppnå hög vinst.  

”Det är trots allt fortfarande kvalitets- och tjänsteproblemet, idag sätter människor lönsamhet framför 
allt, och det första att ta över är pengarna.” – Jack Ma (Alibaba´s grundare) 

Seriösa köpare och tillverkare förstår de utmaningar de står inför när det gäller att 
förbättra kvaliteten. I många fall delar både leverantörer och kunder ansvaret. För att 
minska på riskerna är tillverkares forskning- och utvecklingskapacitet beroende av 
ackumulerade kunskaper och erfarenheter genom att fokusera på en viss industri och 
använda oberoende testcentraler för inspektion och kontroll. De kan också fråga 
tredjeparts specialister för hjälp och upprätthåller nära relationer med sina kunder för att 
uppmuntra kommunikation om problem uppstår under tillverkningsprocessen. 
Framförallt förstår inblandade parter riskerna och delar ansvaret för att behålla sitt rykte 
för att fortsätta producera bra produkter.  
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Enligt intervjuerna, hade alla fallföretagen en nära relation med sina nuvarande 
leverantörer för att ständigt arbeta tillsammans med kvalitetskontroller för att se hur väl 
de utför vissa nyckelprocesser. Detta, ur företagens och tillverkarens perspektiv (Garvin, 
1984) samt enligt Sörqvist [29], genom att arbeta tillsammans med kvalitetskontroller för 
att se hur väl de utför nyckelprocesser och kvalitetsstyrningssystem, har lett till att 
fallföretagen har väl dokumenterade kontrollplan och kan ständigt identifiera och 
eliminera problem som dyker upp. Sörqvist [29] säger att förbättringsarbete är av 
rekommendation för att förstärka kvaliteten till en högre grad. Genom att arbeta med 
förbättringsarbete gör det även lättare att hitta de viktiga problem som är viktigast att 
hantera för att minska på fel och misstag [29]. Fallföretagen arbetar ständigt med 
förbättringsarbete eller har gjort bra utvärdering över vilka leverantörer som är mest 
lämpliga för respektive företags produktion.  

Sörqvist [29] säger även att kostnader för upptäcka fel internt eller externt som är 
påverkande för kunderna, är en viktig åtgärd och måste omsorgsfullt hanteras. Fallföretag 
4 har byggt upp en stark relation med sin nuvarande leverantör och arbetar numera 
ständigt med förbättringsarbete och kvalitetsinspektioner då tidigare leverantör inte levde 
upp till förväntningarna kvalitetsmässigt. Genom att arbeta med förbättringsarbete kan 
företag även, som Sörqvist [29] betonar det på, minska kostnad för kassation samt sänker 
kostnader för omarbetning. Fallföretag 4 hade i början kvalitetsproblem vilket ledde till 
omarbetning och längre ledtider.  

Bra produktkvalitet är vägande för fallföretagen. Utifrån företags synvinkel [31], beror 
detta på att dåliga kvalitetsprodukter kommer att påverka konsumenternas förtroende, 
bild och försäljning från företaget. Det kan även påverka ett företags överlevnad. För 
fallföretagen, genom att arbeta långsiktigt och nära med sina leverantörer har båda 
parterna kunnat utveckla strategiskt tillsammans och producera bra produkter. 
Fallföretagen har bevittnat nya utvecklingsmöjligheter, marknader och kunder 
tillsammans med sina leverantörer i Kina.  

5.5 Hur en märkning på ursprungslandet kan påverka 
produktkvaliteten 
Kina har kommit långt i kvalitetsförbättringar under de senaste årtionden, men den låga 
kvaliteten som hör samman med ”Made in China”-märkningen är beständig i 
västvärlden. ”Made in China” följs ofta av en Designed by X (Västerländskt företag) för 
att förstärka kvalitetsnivån och på så vis, visa en ”bekräftelse” från ett västerländskt land. 
Ett exempel är Apples produkter som på baksidan av sina produkter står: ”Designed by 
Apple in California. Assembled in China”. 

Fallföretag 2 har t.ex. märkt sina produkter med ”A Swedish Design” för att det, enligt 
dem själva, visar en bekräftelse på att produkten är västerländskt och av ”hög standard”. 
Detta är, enligt konsumenternas perspektiv [31]: ”Tillförlitlighet, sannolikheten för att en 
produkt ska fungera korrekt inom en förväntad tidsram” och kan därmed påverka och 
stärka en produkts kvalitet.   

 
Figur 4: Baksidan på en MacBook, Apple produkt (Amerikanskt) 

Källa: Egen 
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6 Diskussion kring validitet och reliabilitet i 
undersökningen 
Eftersom författaren har använt en kvalitativ metod för att få en fördjupad förståelse 
finns det en subjektiv uppfattning från intervjuarna. Den subjektiva uppfattningen kan 
inte undvikas med hjälp av denna typ av metod. Det vill säga att de kvalitativa resultaten i 
stor utsträckning bygger på författarens egna uppfattning och förståelse för vad som är 
viktigt och meningsfullt för studien. Resultaten från att intervjua en person kommer 
aldrig att nå lika hög validitet och tillförlitlighet som en kvantitativ studie gör det. Men 
eftersom studien är ett fenomen, vilket förändras ständigt och är irreversibelt blandat 
med andra fenomen, är det nästan omöjligt att stoppa situationerna och studera 
outsourcing begränsat och avskilt från verkligheten genom att använda en kvantitativ 
metod. Med andra ord, tillförlitligheten av empirisk data kan vara ganska låg, eftersom 
respondenterna från de fallföretagen, med stor sannolikhet inte skulle svara exakt samma 
om författaren frågar dem igen om ett år.  

Som med alla kvalitativa studier kan tillförlitligheten av empirisk data vara ganska låg, 
eftersom respondenterna har svårt att tänka på alla saker som har gått fel eller rätt under 
den korta tiden av en Skype intervju, vilket kan ha resulterat i att alla problem inte 
nämnts. Det är därför med hjälp av en förformulär till respondenterna följt av en 
Skypeintervju som kan ha låtit respondenterna ta den tid att fundera och tänka över 
svaren. Detta kan ha lett till en förbättrad tillförlitlighet av svaren. Sedan hade det 
säkerligen vara mer fördelaktigt om författaren hade haft möjligheten och resurserna att 
vara på plats i Kina och genomföra intervjuerna, vilket kunde ha frambringat ännu mer 
detaljerad empirisk data, men i efterhand tror författaren att förlusten på grund av detta 
är minimal, eftersom de flesta Skypeintervjuerna gav bra data.   

Denna rapport omfattar en fallstudie av 4 svenska SMEs om deras uppfattade för- och 
nackdelar med outsourcing av produktion och om hur produktkvaliteten påverkas. 
Fallföretagen är verksamma inom olika branscher och studierna har blandad resultat, 
många likheter och en del olikheter. Detta kan indikera att det finns ännu fler svar än de 
som omfattas av denna rapport. Tid och andra resursbegränsningar har gjort det svårt att 
täcka ett större område, vilket kan ha påverkat analysen och slutsatserna. Ytterligare 
forsknings föreslås för att få mer kunskap om olika intressanta områden.  

De utvalda metodologiska alternativen spelade bra ut under studien och innebar liknande 
mönster för att sammanställa en jämförbar risk- och möjlighetsidentifikation. Metoderna 
gav även en bra utgångspunkt för att förstå den nuvarande situationen om outsourcing av 
produktion till Kina och den kinesiska tillverkningsindustrin.  
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7 Diskussion och slutsatser 
När en studie görs så omfattande som ett examensarbete är det väldigt lätt att förlora sig 
och avvika utanför ämnet. Även om det skulle vara väldigt intressant att inkludera och 
diskutera varje litet fynd, är det viktigt att ha i åtanke att följa studiens syfte och 
omfattning. Syftet med studien har formulerats för att identifiera för- och nackdelar med 
outsourcing av produktion till Kina, hur man kan överkomma de nackdelar som finns 
och vilka faktorer som påverkar produktkvaliteten. Analysen av de empirin och det 
teoretiska ramverket vittnar om att genom outsourcing till Kina, öppnas nya möjligheter. 
Utveckling av teknik och innovation har uppstått under de senaste decennierna, vilket ger 
nya möjligheter att bedriva verksamhet. För att få en förståelse över vad för 
produktpåverkan som kan fås vid outsourcing av produktion till Kina, har studien även 
kunnat belysa dagens ”Made in China” och kinas tillverkningsindustri genom att studera 
fallföretetagens erfarenheter med outsourcing. 

Frågeställningar:   

1. Vilka för- och nackdelar finns det med att outsourca produktion till Kina? 
2. Hur kan de nackdelar som finns överkommas?  
3. Vilka faktorer påverkar produktkvaliteten om produktion outsourcas till Kina? 

7.1 För- och nackdelar med outsourcing av produktion till 
Kina 
SMEs kan outsourca till Kina och få bra produkter, den uppfattade meningen om ”Made 
in China” och kinas tillverkningsindustri är inte längre som det brukade vara. Kina är 
innovativa och ligger i framkant gällande teknik och utveckling vilket fallföretagen vittnar 
om. Även stora företag som t.ex. Apple och Samsung har deras tillverkning i Kina för att 
bra tillverkning kan fås genom outsourcing till Kina. Det finns flera fördelar med 
outsourcing till Kina, men det finns även många nackdelar med outsourcing.  

Från analysen kan det identifieras en överrensstämmelse mellan de underliggande 
faktorerna för svenska SMEs att outsourca produktion till Kina. På grund av det gjorde 
fallföretagen strategiska och taktiska beslut för att: 

• Uppnå kostnadsfördelar 
• Fokusera på kärnkompetens och outsourca produktion som externa aktörer kan 

göra bättre 
• Tillgång till talang och kompetens 
• Närmare råmaterial och resurser 

 
Dem största nackdelarna som identifierades i denna studie var: 

• Kulturella skillnader och kommunikationsbarriärer 
• Immateriella rättigheter 
• Ledtid 
• Val av felaktig leverantör 
• Minskad kontroll 
• Inkorrekt dokumentation och förpackningsproblem 
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7.2 Hur kan de nackdelar som finns överkommas? 
För att överkomma riskerna med outsourcing kan två skäl identifieras om varför det 
ibland inte blir som ett företag förväntar sig.  

7.2.1 Hitta rätt leverantör 
Att hitta rätt leverantör för att säkerställa bra produktkvalitet är nyckeln till en 
framgångsrik outsourcing. För att göra det bästa valet måste interna resurser (t.ex. 
personer, processer, teknik) undersökas och kontrolleras fullt ut, definiera och 
dokumentera alternativa leverantörer och jämföra tillsammans med deras risker och 
fördelar. Om företag undersöker detta i förskott blir det mycket lättare att hantera 
relationen med din leverantör. Författaren tror att framgångsrika relationer och 
partnerskap bygger på tillit och att dem inblandade har ett bra samarbete tillsammans, för 
att tillsammans utveckla och bli konkurrenskraftiga samtidigt som dem skapar mervärde 
tillsammans. 

7.2.2 Förtroende hos de kinesiska leverantörerna 
Från analysen kan författaren identifiera att relation och förtroendeaspekt är mycket 
viktig eftersom den är djup inbäddad i den kinesiska kulturen. Vidare är nyckeln till att 
säkerställa en hög nivå av kvalitet från leverantören är att få en grundlig förståelse för 
engagemanget för kvalitet, och de internationella standarderna som de följer. Däremot är 
det dock uppenbart att kinesiska leverantörer måste vara strängare och noggrannare med 
att dokumentera de överenskomna processerna, kontrollpunkter, test och leveranser för 
att säkerställa en effektiv och hög kvalitetsprocess.  

Ur analysen har författaren även funnit kunskap på olika sätt att förebygga nackdelar som 
kan förknippas med outsourcing av produktion till Kina:  

• Kunskap om landet och kulturen 
• Bra framförhållning och kommunikation 
• Meningsutbyte och diskussioner mellan alla parter så att ingen information 

exkluderas 
• Ständiga kontroller  

 

7.3 Vilka faktorer påverkar produktkvaliteten om produktion 
outsourcas till Kina? 
Världen uppfattar kvaliteten på kinesiska produkter genom ett antal skandaler. Detta har 
resulterat i globala händelser, vilket har lett till kritik av kinesiska tillverkare. I många fall, 
beror produktkvaliteten vid outsourcing kritiskt på upprätthållandet mellan leverantör 
och köpare. Detta kan leda till frågor om huruvida produktkvaliteten är bättre under egen 
kontroll (tillverkar internt) än vad som ligger under outsourcing. Även med den ökade 
uppmärksamheten som dragits mot produktkvalitetsfrågor, har outsourcing tillsammans 
med globaliseringsutveckling lett till stora fördelar såsom kostnadsreduktion och fokus 
på kärnkompetens och trots vikten av de möjliga nackdelarna har outsourcing varit och 
kommer att vara mycket populär framöver på grund av de potentiella fördelarna som 
finns.  
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Och även om det finns tillverkare i Kina som producerar lågkvalitetsprodukter finns det 
gott om tillverkare som kan producera högteknologiska och högkvalitetsprodukter. 
Faktum är att många västerländska företag fortsätter att hitta framgångsrik outsourcing i 
Kina, även om kostnadsfördelar har blivit sämre än tidigare, men en mer utvecklad 
marknad med teknik och innovation tillåter företag att fortsätta vara produktiva. 
Fallföretagen i denna studie poängterar dock att utan förståelse för kultur och språk är 
det svårt att lyckas med outsourcing i Kina och framförallt kan det ske problem i 
tillverkningsprocessen som kan leda till försämrad produktkvalitet. Som den empiriska 
data antyder, är god relation och kommunikation med sina leverantörer och tillverkare en 
avgörande faktor ifall outsourcingen blir lyckad. Därför är kultur och språk en av de 
faktorer som bidrar till riskerna vid outsourcing. 

Huruvida påverkan på produktkvalitet vid outsourcing kommer att vara positivt eller 
negativt beror på hur väl ett företag etablerar outsourcingprocessen. Detta inkluderar 
också att företag flyttar sig från att bara fokusera på den dagliga verksamheten för att 
istället upprätta en långsiktig strategi tillsammans med leverantören. När det gäller 
resultatmålen är det viktigt att vara medveten om avvägningseffekten på grund av den 
ömsesidiga relationen med leverantören. Ett ändrat mål kommer att påverka minst en 
annan. Vidare måste följande punkt beaktas: Kvalitetsnivån måste formuleras innan 
produktionen inleds i ett främmande land. I synnerhet är normerna och kulturerna inte 
samma som i Sverige, och därför är support och utbildning nödvändig för att etablera en 
hög standard på tillverkningsprocessen, även om tillverkningsindustrin i Kina besitter 
hög kompetens och talang. Även på grund av landets avstånd outsourcas produktionen 
ut till att försörjningskedjan blir mer komplex som kan påverka ledtider och kvalitet. Det 
betyder att en högre planering behövs.  
Miljön för SMEs visar att såväl interna som externa förändringar upplevs mer betydligt 
över hela företaget på grund av deras storlek. Motsvarande avdelningar, beslut och 
effekter är tydligare inom SMEs, eftersom allt är kopplat på kortare avstånd jämfört med 
större företag och oftast drabbas SMEs på en högre grad än MNEs. Även SMEs kan 
behöva sätta mer grundlig förberedelse inför outsourcingprocessen eftersom de kanske 
uppfattas mindre kraftfulla än större företag då SMEs oftast inte har samma resurser eller 
medel att tillgå. Internationalisering utan den lokala kunskapen kan även leda till en 
negativ påverkan på produktkvalitet.  

Sammanfattningsvis kan outsourcing till Kina förbättra produktkvaliteten, göra 
affärsprocesserna effektivare och öka innovation, vilket resulterar i en övergripande 
bättre produkt eller tjänst. Ett outsourcing beslut bör dock återspegla företagets framtida 
mål – och med en dedikerad partner med lokal kunskap, kan det göra skillnaden i 
genomförandet av ett framgångsrikt och motiverad outsourcing. Slutligen måste 
förhållandet mellan företag och leverantör ständigt hanteras; ett strategiskt 
tillvägagångssätt är nyckeln till framgångsrika outsourcingresultat som uppfyller 
produktkvalitet och kundens krav.  
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Till sist, varför ser vi så många billiga och lågkvalitativa produkter i västvärlden som är 
tillverkade i Kina? Det enkla svaret är eftersom att många vill ha dem. Människor kanske 
tror att om dem är tillverkade i Kina, så är dem av låg kvalitet och väljer att inte köpa 
dem, men i verkligheten finns det en stor efterfrågan från andra människor, därför ser vi 
dessa produkter överallt. Framförallt finns det företag som sätter lönsamhet före kvalitet. 
Detta kan tydligt bevittnas på dagens många tillverkade produkter från Kina som har 
näthandel på bland annat plattformar som Wish och Ebay - som har ett rykte för billiga 
produkter. För att få ett djupare perspektiv är det bästa att fråga dina kunder vad som är 
viktigast för dem så att du kan utveckla produkter och tjänster utöver vad de letar efter. 
Möt dina kunder där de ökar den erfarenhet med ditt varumärke och få dem att känna att 
du utformade dina produkter bara för dem. Högteknologiska produkter tillverkas i Kina 
varje dag – Du måste bara vara villig att upprätta och betala för det. Här gäller det gamla 
ordspråket, ”du får vad du betalar för”. 

7.4 Kina idag  
Kunskap för kinesiska tillverkare att producera produkter av hög kvalitet var utan tvekan 
kritisk. Det fanns förutsättningar som inte kunde förbises – förvärv av kompetens och 
teknik, utbildning av kvalificerade arbetstagare och utveckling av underhåll av hållbara 
infrastrukturer var alla nödvändiga för att lyckas. Kina har lyckats vända på fördomarna 
genom att ständigt utveckla inom många marknader och industrier där den mest 
anmärkningsvärda är Kinas teknikindustri, som snabbt kommer ikapp Silicon Valley, 
staden i USA som alltid varit den globala centern för högteknologi, innovation och 
sociala medier [41]. 

Idag är Kina en källa till produkter på olika nivåer av kvalitet. Även produkter av högsta 
kvalitet produceras i Kina. Lyxvarumärken (Gucci, Prada), Smartphones(Apple, 
Samsung), och andra konsumentvaror av hög kvalitet tillverkas i Kina idag. Flera av 
fallföretagen påpekar att kvaliteten av produkterna har varit över förväntan och har på 
sikt en plan om att ständigt vara produktiva genom att vara nära utvecklings- och 
innovationsrika länder i Asien.   

7.5 Vidare arbete eller forskning 
Det finns brist på akademiska arbeten om SMEs som outsourcar. Därför, ytterligare 
forskning skulle bidra till en bättre förståelse för detta fenomen. Dessutom kan det 
underlätta outsourcingbeslut för SMEs. Det hade även varit intressant att studera mer på 
denna studiens slutsats om att hitta rätt leverantör. Detta område kan möjligen vara 
nyckeln till en framgångsrik outsourcing.   

Vidare arbete kan även analysera andra potentiella marknader förutom Kina, som t.ex. 
europeiska, amerikanska och andra globala marknader. Det skulle vara intressant att 
bredda den nuvarande undersökningen för att se om de för- och nackdelar med 
outsourcing till Kina som finns i denna studie kan generaliseras med likheter eller om 
olikheter kan medföras med andra länder. En större, mer täckande studie skulle ge större 
trovärdighet till slutsatserna.  

Vidare kan fallet analyseras mer detaljerat när det gäller ekonomi, mänsklighet, resurser 
och andra frågor. Djupare forskning om hur SMEs blir finansierade, hur immateriella 
rättigheter hanteras, hur ledtider hanteras etc. kan vara intressant.  

Beroende på intresseområden kan ytterligare studier omfatta en bredare kunskap om 
SMEs och outsourcing då det finns många intressanta och oupptäckta ämnen inom 
området.
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Bilaga 1 Försättsbrev 
Bilaga 2 Frågeformulär och intervjufrågor 
 
Bilaga 1 – Försättsbrev 

Hej! 

Mitt namn är Benny Tran, och jag är en student på Jönköping University som läser till maskiningenjör, inriktning industriell 
ekonomi och produktionsledning. 

Jag skriver för att bjuda in dig med insyn i er produktion i Kina eller liknande för att delta i mitt examensarbete om outsourcing. Jag 
har i samarbete med min handledare och kinesiska kontakter i Ningbo, Kina tagit fram en lista över 4 företag som är viktiga eller 
kunniga om outsourcing av produktion i Kina & som kan bidra med fördjupad insyn och kvalitativ data.  

Examensarbetet handlar om svenska tillverkningsföretag som outsourcar till Kina och har gjort det i några år för att ge en mer 
fördjupad blick. Syftet med arbetet är att ta reda på de för- och nackdelarna med att ha en tillverkning i Kina samt hur kvalitén i 
produkterna är – Vad hade ni för förväntningar? Avvikelser? Vad hade ni för tankar kring frasen ”Made in China”? Motiv för 
outsourcing m.m. 

Själva titeln till examensarbetet kommer att vara någonting lik: ”Made in China”: För- och nackdelar med att outsourca produktion 
till ”världens fabrik”  för svenska tillverkningsföretag. Men inget är spikat än.  

Själva intervjun 

Jag skulle alltså vilja ställa ett par frågor om outsourcing generellt först för att sedan gå vidare in på möjligheter och risker som ni har 
fått eller stött på under er tid i Kina. Vidare kommer enklare kvalitéfrågor vara möjligt att besvaras och till sist lite om 
framgångsfaktorer för att lyckas med outsourcing i Kina. Frågorna kommer inte att ta längre än 30 minuter att besvara och samtliga 
frågor behöver inte besvaras. Ni behåller även rätten att granska och redigera intervjuskrift innan den slutgiltiga versionen är placerad 
och, om de önskar, att begränsa tillgängligheten av intervjun. Respondenterna och företagen kommer att vara anonyma, vilket jag ser 
det som en fördel och hoppas att intervjun kan pratas mer fritt.  

När, var och hur? 

Först och främst skriver jag examensarbetet i Sverige och därför finns tyvärr ingen möjlighet till någon besök i Kina, även om jag mer 
än gärna skulle vilja. 

För det andra, står jag till er förfogande och inte vill ta upp er tid allt för mycket så jag är väldigt flexibel. Så länge jag får något svar 
tillbaka så är jag mer än nöjd. Tanken är att först skicka ett frågeformulär till representanten som hen får svara på för att utgöra 
ryggraden, för att sen följt av en telefon/skype intervju eller via WeChat för mer fördjupade frågor kring ämnet. Är det så att det finns 
möjlighet till en intervju på ert kontor i Sverige så är jag även tillgänglig för det. Detta kommer förhoppningsvis inte ta mer än 30 
minuter. Jag pratar Svenska, Engelska och Kinesiska (Mandarin och kantonesiska), så ifall representanten är från Kina (tidigare 
studerat i Ningbo) eller talar engelska så ska det inte vara något problem med kommunikationen. 

Jag hoppas verkligen att ni vill hjälpa och delta i mitt examensarbete för att fortsätta dokumentera det starka förtroende för 
investering i Kina. Jag hade varit jätte tacksam då detta temaområde ligger i mitt genuina intresse och speciellt Kina, där jag har min 
bakgrund.  

Vänlig kontakta mig enligt nedan om oklarheter finns eller ytterligare frågor om hur vi går tillväga. 

Vänliga hälsningar, 
Benny Tran 
B.sc. Mechanical Engineering Student 
Kungsgatan 23, 55331 Jönköping, Sverige 
+ 46 76 110 63 63 
Bennytran95@hotmail.com 
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Bilaga 2 – Frågeformulär och intervjufrågor 
Frågeformulär fallföretagen: 
Presentation: 
- Företag 
- Namn: 

- Roll i företaget: 

Företagsspecificerade frågor: 
- Vad är er huvudaktivitet? 

- Vilka är kärnkompetenserna? 
- Vad är företags konkurrenskraft? 

Outsourcingrelaterade frågor: 
- Hur länge har ni outsourcat? 
- Varför beslöt ni er för att outsourca produktionen? Vad var motivet bakom? 
- Var det ett taktiskt eller strategiskt beslut för outsourcing? 

Intervjufrågor Skype: 
Frågor om kultur och kommunikation i Kina:  
- Kände ni till Kina väl innan (Kultur, språk m.m.)? 
- Har ni upplevt några problem kultur- och kommunikationsmässigt med er outsourcing? Vad kan dessa ha berott på? 
- Hur fungerar kommunikationen mellan er och era leverantörer? 

Politik: 
- Eventuell problem med skillnader i rättssystem, instabila politiska system etc., bedrägerier, mutor?  
- Problem med immateriella rättigheter (IPR)?  

Frågor om outsourcingleverantören:  
- Hur skulle ni beskriva er leverantör? 
- Vad är er relation idag? Kort/långsiktigt? 

Kvalitetsfrågor: 
- Hur har ni upplevt kvalitén i tillverkningen och slutprodukterna? Vad är det som är bra, organiserat? Avvikelser? Om så är fallet, 

hur arbetar ni tillsammans med att lösa kvalitéproblem?  

För- och nackdelar: 
- Vad förväntade ni er med outsourcing? Vilka för- och nackdelar har ni upptäckt med er outsourcing? Ser ni några risker med 

outsourcing? 
- Vilka oväntade effekter har uppstått som ett resultat av outsourcing? Vad gör ni att för minska på riskerna om så är fallet? 
- Tror du att outsourcing påverkat företagets konkurrensfördel? (om så är fallet) 


