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Förord 
 
Detta examensarbete är skrivet under hösten 2005 vid institutionen för Integrerad 
Produktutveckling vid Kungliga Tekniska Högskolan på uppdrag av SMS, Smart Media 
Solutions AB. 
 
I detta förord vill jag tacka alla de som har varit delaktiga i mitt examensarbete och som 
tillhandahållit den information på vilken arbetet grundas eller som på annat sätt bistått och 
stimulerat mig i skrivandet av denna rapport.  
 
I första hand vill jag tacka Gunilla Ölundh, min handledare på KTH som under arbetets 
utförande har varit ett stort stöd och bidragit med värdefulla idéer på hur arbetet ska 
utvecklas.  
 
Jag vill även tacka SMS för att jag har fått möjlighet att skriva mitt examensarbete inom ett så 
aktuellt och intressant område samt för att jag har fått möjlighet att resa till Kina. På företaget 
vill jag i synnerhet tacka Dan Berglund - VD Petter Hillborg - konstruktör och Robert 
Eriksson - produkt- och inköpschef, tillika min handledare på företaget.  
 
Övriga som jag vill tacka är Andy Panfen – VD för Shaoxing Jifeng Production Trading Co., 
Ltd. och Alexander Svahn – delägare i Inter Active Sweden Group AB, som under några 
dagar i september hade möjlighet att ta emot mig, svara på mina frågor och visa mig runt på 
deras kontor och deras leverantörers fabriker i Shaoxing, Kina. Jag vill även tacka Carl-Gösta 
Ardesjö – VD för Biab Electronic AB, Thomas Olsson – VD för QDP, Quality assured 
Development and Production, Roger Lin – asienagent för SMS som har medverkat i 
intervjuer. Jag vill i synnerhet tacka Andreas Simmonson – Strategisk inköpare på Interal AB 
som har låtit mig ta del av många av hans erfarenheter i Kina och som flera veckor efter 
intervjun har återkommit med ytterliggare information och erfarenheter samt dessutom 
bidragit med givande diskussioner om den kinesiska kulturen. 
 
Slutligen vill jag önska Er en trevlig läsning! 
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Sammanfattning 
 
Outsourcing betyder att låta någon annan utföra en uppgift som tidigare har skett internt i ett 
företag. Detta är idag en tilltagande trend. Traditionellt har företag valt att outsourca 
tillverkning, men med den ökade specialiseringen som sker är det allt fler som väljer att 
outsourca även andra aktiviteter som inte ligger i företagets direkta fokusområde.  
 
Kinas ekonomiska reformer och inträde i världshandelsorganisationen, WTO, har möjliggjort 
affärsförbindelser med många internationella företag. Mot bakgrund av att Kina erbjuder en 
av världens billigaste arbetskrafter finns ett intresse bland många företag att etablera 
verksamhet i Kina. I och med de utlandsinvesteringar som har gjorts i landet har Kina kunnat 
uppleva en ökad ekonomisk tillväxt och det har därmed funnits resurser att kunna satsa mer på 
den egna kompetensen och innovationsförmågan.  
 
Uppdragsgivare till detta examensarbete är SMS, Smart Media Solutions AB, en av Europas 
främsta aktörer inom framtagning av bland annat stativ och fästen för platta skärmar och 
projektorer. Hemmabioanvändare är en av företagets främsta kundgrupper och i takt med att 
utvecklingen på hemmabiosystem går framåt och att priserna har sjunkit samt att antalet 
konkurrenter ökar, står företaget inför ett behov av förändringar i verksamheten. 
Konstruktörerna på SMS hinner inte utveckla produkterna i den takt som marknaden kräver, 
varför de har valt att utvärdera andra tillvägagångssätt. Företaget har sedan tidigare outsourcat 
delar av tillverkningen till Kina för att uppnå lägre kostnader och företaget har nu valt att låta 
utvärdera kinesiska konstruktörers förmåga att konstruera deras produkter.  
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka fallgropar som finns vid outsourcing av 
konstruktionsarbete till Kina. Genom att ta del av erfarenheter av andra svenska företag och 
att besöka den leverantör i Kina som SMS har valt att outsourca produktutvecklingen till, har 
en stor kunskap erhållits utifrån vilken en slutsats görs. Arbetets slutsats är att de främsta 
fallgroparna med outsourcing av produktutvecklingsrelaterade aktiviteter i första hand beror 
på att de kinesiska konstruktörerna har svårt att förstå de funktions- och kvalitetskrav som 
svenska kunder ställer. Många andra problem som kan uppstå beror på 
kommunikationsproblem och kulturkrockar. 
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Abstract 
 
Outsourcing means to contract out work previously done within the cooperation to a supplier. 
This is an increasing trend today. Traditionally companies have outsourced manufacturing but 
with the growing specialization they tend to outsource other activities as well.  
 
China’s economical reforms and entrance into the World Trade Organization, WTO, has 
enabled international business connections.  Since China offers one of the cheapest labours in 
the world, many companies have an interest in starting up an activity in the country. The 
many foreign investments in China have lead to an economical growth which in turn has 
made it possible for China to invest in the Chinese competence and innovative capacity. 
 
The commissioner of this master thesis, SMS, is one of the leading actors in retrieval of 
among other things mounts and stands for flat screens and projectors. One of the company’s 
core customers are owners of home theatres and since the prices of home theatres have 
decreased and the number of competitors has increased, SMS, has identified a need of 
changing the way they work. Since the designers at the company do not have sufficient time 
to design the required amount of products, it is has been urgent to evaluate other possibilities. 
To reduce the costs, SMS, has already outsourced parts of the manufacturing to China and the 
company has now decided to evaluate the capability of Chinese designers to design their 
products. 
 
The purpose of this master thesis is to investigate the pitfalls when outsourcing engineering 
design work to China. By taking part of Chinese outsourcing experiences gained by other 
companies and by visiting the supplier in China, a great knowledge has been accessed from 
which a conclusion is drawn. The conclusion of this master thesis is that the primary pitfalls 
occurring when outsourcing engineering design work to China, mainly are due to the lack of 
understanding the customers’ requirements. Other generators for pitfalls are problems in the 
communication and cultural conflicts.   

 



 

Innehållsförteckning 
1 INTRODUKTION....................................................................................................................................... 8 

1.1 BAKGRUND ........................................................................................................................................... 9 
1.2 SYFTE ................................................................................................................................................... 9 

1.2.1 Avgränsning ...................................................................................................................................10 
1.2.2 Frågeställning ................................................................................................................................10 

1.3 METOD ................................................................................................................................................10 
1.3.1 Litteraturstudier .............................................................................................................................10 
1.3.2 Empiriska studier ...........................................................................................................................11 
1.3.3 Analys.............................................................................................................................................12 
1.3.4 Metoddiskussion.............................................................................................................................12 

1.4 RAPPORTENS STRUKTUR ......................................................................................................................13 

PROBLEMBAKGRUND 

2 SMS, SMART MEDIA SOLUTIONS AB ................................................................................................14 
2.1 ORGANISATION....................................................................................................................................14 
2.2 PRODUKTUTVECKLING ........................................................................................................................14 

2.2.1 Problemidentifiering och idégenerering ........................................................................................15 
2.2.2 Produktdesign och konstruktion.....................................................................................................15 
2.2.3 Konceptgenerering .........................................................................................................................16 
2.2.4 Samarbete med leverantörer ..........................................................................................................16 

TEORETISK REFERENSRAM 

3 OUTSOURCING........................................................................................................................................18 

3.1 KÄRNKOMPETENS................................................................................................................................18 
3.2 ANLEDNINGAR OCH FÖRDELAR MED OUTSOURCING............................................................................18 
3.3 NACKDELAR MED OUTSOURCING ........................................................................................................20 
3.4 OUTSOURCING - STEG FÖR STEG...........................................................................................................20 

3.4.1 Fas 1 - Analys och planering .........................................................................................................20 
3.4.2 Fas 2 - Val av leverantör................................................................................................................21 
3.4.3 Fas 3 - Förhandling .......................................................................................................................22 
3.4.4 Fas 4 - Aktivitetsöverföring............................................................................................................22 
3.4.5 Fas 5 - Ledning ..............................................................................................................................22 
3.4.6 Fas 6 - Mätverktyg .........................................................................................................................22 
3.4.7 Fas 7 - Kontraktets utgång.............................................................................................................22 

4 OUTSOURCING AV PRODUKTUTVECKLING .................................................................................22 

4.1 LÄMPLIGA PRODUKTER FÖR OUTSOURCING .........................................................................................23 
4.1.1 Produktens teknikintensitet.............................................................................................................23 
4.1.2 Produktens mognadsgrad...............................................................................................................23 
4.1.3 Volymsstorlek .................................................................................................................................23 

4.2 SAMARBETE MELLAN UPPDRAGSGIVARE OCH LEVERANTÖR ................................................................24 
4.2.1 Integrering av leverantör ...............................................................................................................24 
4.2.2 Kommunikation ..............................................................................................................................25 
4.2.3 Kunskapsspridning.........................................................................................................................25 
4.2.4 Kontroll ..........................................................................................................................................25 

5 KINA............................................................................................................................................................26 

5.1 INTERNATIONELL HANDEL MED KINA..................................................................................................26 
5.2 OUTSOURCING TILL KINA ....................................................................................................................26 

5.2.1 Kinesisk innovation ........................................................................................................................27 
5.2.2 Intellektuell egendom .....................................................................................................................27 

5.3 KINESISK AFFÄRSKULTUR....................................................................................................................28 
5.3.1 Guànxì ............................................................................................................................................28 
5.3.2 Miànzi.............................................................................................................................................29 



 

EMPIRI FRÅN KINESISKA LEVERANTÖRER 

6 FÖRETAGSBESKRIVNING AV INTER ACTIVE OCH JIFENG......................................................30 

6.1 SAMARBETE I FLÖDESKEDJAN..............................................................................................................30 
6.1.1 Jifengs samarbete med sina kunder och leverantörer ....................................................................31 
6.1.2 Intellektuell egendom .....................................................................................................................34 

6.2 AFFÄRSKULTUR ...................................................................................................................................34 
6.2.1 Guànxì ............................................................................................................................................34 
6.2.2 Miànzi.............................................................................................................................................34 

6.3 EGNA INTRYCK FRÅN BESÖK HOS KINESISKA LEVERANTÖRER .............................................................35 
6.3.1 Inter Active och Jifeng....................................................................................................................35 
6.3.2 Besök på en pressgjutningsfabrik...................................................................................................36 
6.3.3 Besök på en monteringsverkstad ....................................................................................................36 
6.3.4 Besök på en fabrik som tillverkar pakethållare..............................................................................37 
6.3.5 Besök på en plastfabrik ..................................................................................................................38 
6.3.6 Reflektioner från besöken...............................................................................................................38 

EMPIRI FRÅN ANDRA FÖRETAG 

7 INTERAL....................................................................................................................................................40 
7.1 OUTSOURCING .....................................................................................................................................40 

7.1.1 Outsourcing av produktutveckling .................................................................................................41 
7.1.2 Problem och risker med outsourcing .............................................................................................41 
7.1.3 Framgångsrik outsourcing .............................................................................................................42 

7.2 VAL AV LEVERANTÖR ..........................................................................................................................42 
7.2.1 Kunskapsutbyte ..............................................................................................................................42 
7.2.2 Kultur och kommunikation .............................................................................................................43 

8 QDP..............................................................................................................................................................43 

8.1 VAL AV LEVERANTÖR ..........................................................................................................................43 
8.2 VANLIGA MISSTAG VID OUTSOURCING AV PRODUKTUTVECKLING .......................................................44 

8.2.1 Kommunikation, kultur och kompetens ..........................................................................................44 

RESULTAT 

9 ANALYS......................................................................................................................................................45 

9.1 KÄRNKOMPETENS................................................................................................................................45 
9.2 ANLEDNING TILL OUTSOURCING ..........................................................................................................45 
9.3 PRODUKTER .........................................................................................................................................46 
9.4 KONTROLL...........................................................................................................................................47 
9.5 ETABLERING I KINA.............................................................................................................................47 
9.6 KOMMUNIKATION................................................................................................................................48 
9.7 GEOGRAFISKT RELATERADE PROBLEM ................................................................................................49 
9.8 KULTURRELATERADE PROBLEM ..........................................................................................................50 

9.8.1 Guànxi - relationer.........................................................................................................................50 
9.8.2 Miànzi – konsten att inte förolämpa...............................................................................................51 
9.8.3 Hierarki ..........................................................................................................................................51 

10 SLUTSATS..................................................................................................................................................52 

11 REFERENSER ...........................................................................................................................................55 

11.1 LITTERATUR ........................................................................................................................................55 
11.2 ARTIKLAR OCH FORSKNINGSSTUDIER ..................................................................................................55 
11.3 INTERNETLÄNKAR ...............................................................................................................................56 
11.4 INTERVJUER OCH MUNTLIGA KONTAKTER ...........................................................................................57 

BILAGA 1............................................................................................................................................................... I 

BILAGA 2............................................................................................................................................................. II 



Introduktion 

 

8 

1  Introduktion 
 
Världen krymper. De gränser som förmedlar en geografisk separation och som en gång i tiden 
har varit så tydliga, börjar nu suddas ut. Den Europeiska Unionen, EU, utgör ett tydligt 
exempel på detta; Europa präglas inte längre lika starkt av de länder som samsas på samma 
kontinent. Många av de länder och folkslag som en gång i tiden kämpat hårt för att bli 
självständiga, enas idag inom samma gränser och samma lagar samt i vissa fall även inom 
samma ekonomi.   
 
Den pågående globalisering som sker är märkbar och vart man än befinner sig finns det 
tydliga bevis för det. De produkter, tjänster, information och intressen som vi omger oss av är 
tydliga resultat av globaliseringen. Produkter som ses som typiskt svenska och som 
fortfarande utstrålar för oss en typisk svenskhet, består av komponenter som tillverkas i alla 
världens hörn. Strukturen för många företag förändras med globaliseringen och Ericsson kan 
utgöra ett tydliggörande exempel på ett sådant företag. Företaget L M Ericsson grundades 
1876 och efter drygt hundra år har utvecklingen gått från telegrafutrustning till mobiltelefoner 
(Näringslivshistoria, 2005). Användandet av mobiltelefoner har ökat explosionsartat och i 
Sverige, som är ett av världens mest mobiltelefontäta länder, hade 93 procent av befolkningen 
en mobiltelefon år 2004 (Statistiska Centralbyrån, 2005). Den största skillnaden mellan en 
mobiltelefon och en traditionell telefon är att användaren uppnår en ökad nåbarhet. 
Mobiltelefonen kan tas med vart användaren än befinner sig och det är inte helt ovanligt att 
använda denna mobiltelefon för att ringa hem från andra sidan jordklotet. Telefontillverkaren 
heter inte längre Ericsson. Företaget som tillverkar mobiltelefonen heter numera Sony 
Ericsson och är en sammanslagning mellan det traditionella Ericsson, och det japanska 
företaget Sony. Tillverkningen sker inte längre i Sverige och inte heller sker den i Japan utan i 
Kina där den för närvarande är den mest sålda mobiltelefonen (Ericsson & Stalnert, 2005). 
Den värld och den vardag som vi befinner oss i präglas starkt av denna mångfacetterade 
närvaro, ett resultat av det vi kallar globalisering. Sony Ericsson är bara ett exempel på hur 
globaliseringen kan påverka företag, och antalet företag som påverkas ökar. 
 
Globalisering kan ha flera olika innebörder beroende på vem eller vad man har som referens. 
Som privatperson kan globaliseringen kanske innebära att det är lättare att resa och besöka 
nya platser. Det kan kanske innebära att det finns ett större utbud av exotiska produkter att få 
tag på som inte det egna landet kan producera. Det kan ibland även innebära arbetslöshet, då 
arbetsgivaren lägger ner anläggningar till förmån för billigare arbetskraft som tillhandahålls i 
andra länder. För många företag innebär globalisering både möjligheter och hot mot den egna 
verksamheten (Micklethwait & Woolridge, 2001). Möjligheterna kan vara att kunna erbjuda 
företagets produkter eller tjänster till en större marknad och därmed fler potentiella kunder. 
Globaliseringens möjligheter kan också innebära att företaget kan använda en annan 
arbetskraft, som är mer kompetent eller billigare, eller kanske både mer kompetent och 
billigare än vad den lokala verksamheten kan erbjuda. De hot som globaliseringen innebär för 
företagen kan bland annat vara ökad konkurrens i och med att fler aktörer tävlar om samma 
kunder och att den interna kompetensen försvinner vid en outsourcing.  
 
I takt med globaliseringens utsträckning, ställs allt högre krav på organisationerna. Kundernas 
krav och förväntningar höjs och för att företagen ska kunna konkurrera med det ökade antalet 
aktörer är det en sträng tävlan om vem som bäst lyckas möta kundernas efterfrågan. Det 
handlar i stort sett om att erbjuda rätt vara, till rätt pris och på rätt sätt. De faktorer som 
företagen konkurrerar med är således pris, kvalitet, service och tid. Det blir dessutom allt 
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viktigare att ha en tilltalande marknadsföring för att kunderna ska attraheras av företagets 
produkter eller tjänster. För att få en stor andel av marknaden gäller det att komma in vid rätt 
tidpunkt. Här krävs en balans mellan en för tidig lansering då marknaden inte är redo – 
efterfrågan kanske ännu inte finns, och en för sen lansering. En sen entré på marknaden kan 
innebära att den mest ivriga och kanske största kundkretsen redan vänt sig till någon 
konkurrent som var snabbare. Företagens förändringstakt är därför kritisk och för att kunna 
möta kundernas krav är det viktigt för företagen att se över den egna verksamheten - att 
ständigt sträva efter att bli bättre och samtidigt uppnå en hög effektivitet. 
 
 

1.1  Bakgrund  
 
Företaget SMS, Smart Media Solutions, härefter omnämnt som SMS, är en av Europas 
främsta aktörer inom framtagning av bland annat stativ och fästen för platta skärmar och 
projektorer. Försäljningen har under de senare åren ökat explosionsartat och kundkretsen 
växer i hög takt. Några anledningar till den ökade försäljningen är att hemmabiosystem har 
blivit ett allt vanligare inslag hos privatpersoner och att priserna på platta skärmar sjunker. I 
takt med att försäljningen ökar, ökar även antalet konkurrenter. För att vara det mest 
tilltalande alternativet för kunderna är det därför viktigt att kunna erbjuda marknadens mest 
attraktiva produkter till låga priser och med hög service.  
 
På företagets huvudkontor som ligger i Stockholmsförorten Nacka, finns två konstruktörer 
som från en produktidé tar fram en konstruktionslösning och underlag för produktion. 
Traditionellt har tillverkning och montering skett med hjälp av tre huvudleverantörer; två i 
Sverige och en i Kroatien. Eftersom priserna på plasmaskärmar och hemmabiosystem sjunker, 
måste även SMS pressa sina priser på stativen. För att kunna erbjuda lägre priser har SMS 
nyligen fördelat en del av tillverkningen till Kina, vilket betyder att de kan använda en 
billigare arbetskraft än både den svenska och den kroatiska. Kina är attraktivt för SMS ur flera 
aspekter. Dels erbjuds lägre tillverkningskostnader och dels hoppas företaget på att i 
framtiden bli en viktig leverantör på den kinesiska marknaden.  
 
För att kunna erbjuda sina kunder ett rikt och varierat produktutbud ställs höga krav på 
företagets två konstruktörer. Att ta fram en konstruktionslösning från en idé tar tid och som 
nämndes i introduktionen är tid en viktig och kanske avgörande faktor för den framtida 
försäljningen. Som ytterliggare ett steg till att söka sänka framtagningskostnaderna och öka 
den interna effektiviteten vill SMS låta utvärdera kinesisk förmåga att konstruera företagets 
produkter. Den kinesiska leverantör som SMS har överlåtit en del av tillverkningen till, har 
även tre konstruktörer i företaget som eventuellt i framtiden ska hjälpa till med 
produktutveckling åt SMS.  
 
 

1.2  Syfte 
 
Syftet med detta examensarbete är att utreda vilka fallgropar det finns med att samarbeta med 
kinesiska leverantörer i produktutvecklingsarbete och att därmed undersöka om det skulle 
kunna bidra med en effektivisering av produktutvecklingsprocessen på SMS. Resultatet av 
arbetet kommer att tas i beaktning i SMS beslutsfattande om de ska outsourca delar av sitt 
produktutvecklingsarbete till Kina.  
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1.2.1 Avgränsning 
För att ge arbetet ett skarpare fokus, har omfattningen avgränsats i samråd med 
uppdragsgivare på SMS och handledare på KTH. Arbetet kommer därför att behandla 
outsourcing av produktutvecklingsarbete och inte fokusera mer än behövligt på områden som 
tillverkning och handel med Kina. Eftersom området produktutveckling är omfattande har 
ytterliggare en avgränsning gjorts. Arbetet kommer inte att behandla aktiviteter som 
idégenerering, konceptutveckling och så vidare, utan enbart fokusera på konstruktionsarbete i 
framtagningen av tillverkningsunderlag. 

1.2.2 Frågeställning 
Efter utförd avgränsning har arbetets frågeställning och därmed dess egentliga kärna 
identifierats. Arbetet kommer att redogöra för vilka fallgropar som finns vid outsourcing av 
produktutvecklingsrelaterade aktiviteter och i synnerhet vid outsourcing av 
konstruktionsarbete till Kina. Frågeställningen är således som lyder: Vilka fallgropar finns vid 

outsourcing av konstruktionsarbete till Kina? 

 

 

1.3  Metod 
 
Metod syftar till det sätt på vilket kunskap har inhämtats och följaktligen frågeställningen 
besvarats. De metoder som har ansetts att på bästa sätt uppfylla syftet med arbetet har efter 
noggrant övervägande valts. Ett viktigt syfte med att redogöra för de använda metoderna är att 
göra det möjligt för läsaren att bedöma trovärdigheten i arbetets resultat och slutsats.  
 
Klassificering av forskningsstudier görs vanligen genom att skilja på studier av kvantitativ 
och kvalitativ karaktär (Kvale, 1997). Kvantitativ forskning bygger ofta på en omfattande 
datainsamling, medan kvalitativ forskning bland annat innebär att återge iakttagelser och 
beteenden, där syftet är att ge en djupare förståelse för specifika fenomen. Då syftet med 
denna studie är att ge läsaren en förståelse för vilka fallgropar som finns vid outsourcing av 
konstruktionsarbete till Kina, följer studien en kvalitativ karaktär. Det faktum att outsourcing 
av produktutvecklingsrelaterade aktiviteter till Kina är ett tämligen nytt och obeprövat 
begrepp och att det således är svårt att få tillgång till en stor mängd respondenter, utgör 
ytterliggare en anledning till varför denna studie följer en kvalitativ karaktär istället för 
kvantitativ karaktär.  
 
Genom att ha avgränsat problemområdet, och på så sätt delat upp problemet i en mindre 
beståndsdel, har undersökningen blivit mer fokuserad kring frågeställningen. Det har således 
blivit lättare att söka relevant information. Kunskapskällorna i arbetet kan delas in i 
primärdata och sekundärdata (Bell, 1993). Sekundärdata utgörs av tolkningar av primärdata 
som i sin tur utgörs av direkta iakttagelser. Sekundärdata i form av litteratur och artiklar utgör 
grunden för den teoretiska referensram som har byggts upp och den empiriska delen av 
arbetet utgörs av primärdata i form av intervjuer och egna iakttagelser.  
 

1.3.1 Litteraturstudier 
Litteraturstudier har syftat till att ge en grundlig förståelse för frågeställningen samt att ge en 
lämplig utgångspunkt för de empiriska studierna. Litteratursökning har i första hand skett i 
samråd med handledare på KTH, och dessutom på egen hand med hjälp av ett internetbaserat 
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sökverktyg som kopplar samman utbudet hos samtliga forskningsbibliotek i Sverige. 
Litteraturstudierna har givit en stor inblick i vilka förutsättningar som dagens organisationer 
ställs inför med den ökade globaliseringen och vad begreppet outsourcing innebär. Kursboken 
i integrerad produktutveckling vid KTH har utgjort en bra grund för förståelse av 
produktutvecklingsrelaterade aktiviteter, vilken även har byggts på med artiklar.  
 
Kina är ett högaktuellt ämne för många företag, varför det inte har varit svårt att hitta 
information om vilka fördelar och nackdelar som kan påträffas vid verksamhetsetablering i 
Kina. Då outsourcing av produktutveckling till Kina är ett relativt nytt begrepp, är tillgången 
till litteratur om detta specifika ämne mycket begränsad.  

1.3.2 Empiriska studier 
Inledande intervjuer hos arbetets uppdragsgivare har lett till ett tydliggörande av 
frågeställningen och bidragit med en förståelse för hur företaget arbetar med 
produktutveckling. Ytterligare intervjuer har genomförts hos andra företag, med vilka SMS 
har relationer med. Då andelen företag som har outsourcat just produktutveckling till Kina är 
begränsad, har syftet med dessa intervjuer varit att ta del av generella erfarenheter av 
outsourcing till Kina. Intervjuerna har således varit av kvalitativ karaktär och antagit en 
halvstrukturerad form där intervjuarens roll har varit att ta del av den intervjuades egna 
erfarenheter (Westlander, 2000). Intervjufrågorna har baserats på den teoretiska 
referensramen och det har även funnits utrymme för fria diskussioner i samband med varje 
intervju.  Mångfalden av intervjuerna har spelats in, varpå det mest relevanta sorterats in i 
lämpliga områden och presenteras i denna rapport. Totalt har sex intervjuer genomförts i 
Sverige vilka presenteras i tabell 1.3. 
 
Vid en etablering i ett främmande land, är det viktigt att ta hänsyn till vad som är specifikt 
med just detta land. I synnerhet kan detta betyda vilket affärsklimat som gäller och hur 
kulturen kan påverka relationen. För att få en djupare förståelse för Kina, möjliggjorde SMS 
en resa dit, vilken gav arbetet dess egentliga tyngdpunkt. Resan utgjordes av en studieresa och 
dessutom av ett besök hos en kinesisk leverantör som SMS har anlitat. Studieresan 
anordnades av Nordic Brand Academy, ett nätverk som sammanbinder den akademiska 
världen med näringslivet i varumärkesfrågor. Deltagare på resan var representanter från 
företag i svenskt näringsliv, en företrädare från Nordic Brand Academy, en docent från 
Stockholms Universitet och en professor från Åbo Akademi. Under studieresan besöktes 
Hong Kong samt tre av Kinas viktigaste handelsstäder, Guangzhou, Shanghai och Beijing. 
Under resan fick deltagarna möjlighet att träffa representanter från olika svenska företag, som 
etablerat verksamhet i Kina, samt besöka konsulat och exportråd för att diskutera Kinas 
framtid. I bilaga 2 återfinns en sammanställning från studieresan och dess studiebesök som 
presenterades för SMS i samband med hemkomsten från resan.  
 
Efter studieresan fortsatte jag att på egen hand besöka SMS leverantörer under några dagar i 
Shaoxing, i närheten av Shanghai. Vid besöket utfördes intervjuer och fabriksbesök för att 
ytterligare kunna ge svar på frågeställningen; Vilka fallgropar finns vid outsourcing av 

konstruktionsarbete till Kina. Resultatet av dessa intervjuer och besök presenteras ingående i 
arbetet. Resan till Kina har framförallt bidragit med en bra uppfattning om vilka specifika 
problem som uppstår i samarbetet med SMS och deras kinesiska leverantörer samt givit en 
förståelse för vilka problem som generellt kan uppstå vid en etablering. Genom att besöka 
Kina har den kinesiska kulturen fått en annan innebörd än vad som går att läsa sig till och 
erfarenheter från denna resa påverkar i stor grad hur resultatet av arbetet tolkas i dess slutsats.  
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TABELL 1.3. Sammanställning över intervjuobjekt. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1.3.3 Analys  
Arbetets analys utgörs av en sammanställning av de viktigaste resultaten från primär- och 
sekundärdata vilka har kritiskt granskats och utvärderats. Det empiriska resultatet har jämförts 
med den teoretiska referensramen och tillsammans med författarens egna värderingar och 
erfarenheter samt utifrån arbetets direkta frågeställning görs en tolkning i arbetets slutsats. 
123456 

1.3.4 Metoddiskussion 
 
Outsourcing av produktutvecklingsrelaterade aktiviteter till Kina har visat sig vara ett relativt 
nytt fenomen varför tillgången till litteratur och erfarenheter i näringslivet har varit begränsad. 
Teorierna bygger således på litteratur som behandlar de skilda områdena outsourcing av 
produktutveckling och outsourcing till Kina, vilka knyts samman i arbetet. Det har visat sig 
vara svårt att finna företag som har ställts inför samma situation som SMS, att outsourca delar 
av företagets konstruktionsarbete, såväl rapportförfattare som handledare på institutionen och 
exportråd har inte funnit några liknande fall att studera. Intervjuer av generella erfarenheter av 
outsourcing till Kina har därför genomförts. 
 

                                                
1 SMS, Smart Media Solutions AB. Framtagning av bland annat stativ och fästen för platta skärmar och 
projektorer. Nacka, Sverige. 
2 Biab Electronics AB. Tillverkning av bland annat kretskort och elektronikprodukter. Kopparberg, Sverige 
3 Interal AB. Bearbetning av aluminiumprofiler. Habo, Sverige.    
4 QDP, Quality assured Development and Production. Leverantör av produktutveckling och kinesisk tillverkning. 
Stockholm, Sverige. 
5 Inter Active Sweden Group AB. Svenskt tradingbolag som förmedlar kontakt med kinesiska leverantörer. 
Shaoxing, Kina. 
6 Shaoxing Jifeng Production Trading Co., Ltd. Kinesisk tillverknings- och produktutvecklingsleverantör. 
Shaoxing, Kina. 

Företag 
 

Befattning Intervju 

SMS1 
 

Inköp- och produktchef Bakgrund till arbetets frågeställning 

SMS1 Konstruktör Företagets produktutvecklingsprocess och bakgrund till 
arbetets frågeställning 

SMS1 
Asienagent 

 

Kulturella skillnader och möjligheter i Kina 

Biab2 VD 

 

Generella erfarenheter av outsourcing till Kina 

Interal3 Strategiskt inköp 
 

Generella erfarenheter av outsourcing till Kina 

QDP4 VD 
 

Generella erfarenheter av outsourcing till Kina 

Inter Active5 Delägare 
 

Samarbetet med SMS och den kinesiska kulturen 

Jifeng6 VD 
 

Samarbetet med SMS och den kinesiska kulturen 



Introduktion 

 

13 

Arbetet är en kvalitativ studie där den empiriska delen bygger på intervjuer av erfarenheter 
från liknande områden och på rapportförfattarens egna iakttagelser. Eftersom studien således 
inte har en kvantitativ karaktär kan resultatet inte valideras. Här får istället läsaren själv 
avgöra, utifrån de metoder som presenteras i arbetet, huruvida resultatet är rimligt. 
 
Pålitligheten i arbetet är kopplat till författarens förmåga att ta tillvara på den sanna 
informationen som har framhållits vid intervjuer och litteraturstudier. De flesta intervjuerna i 
denna studie har bandats, varpå intervjumaterialet skrivits ner och sorterats in i lämpliga 
områden. Det kan därför anses att informationen från dessa intervjuer är sanningsenliga. En 
viss bortsortering av material från intervjuer och litteraturstudier har skett för att arbetet ska 
behålla fokus och inte ska bli för omfattande, där får författarens sunda förnuft stå för 
ansvaret att den mest relevanta informationen framkommit. 
 

1.4  Rapportens struktur 
 
Rapporten är indelad i fem olika delar för att lättare vägleda läsaren genom innehållet; 
 
Kapitel 2  Ger läsaren en inblick i frågeställningen och bakgrunden till problemet. 
  
Kapitel  3, 4 och 5 Presenterar grundteori för problemet och definierar relevanta begrepp. 
 
Kapitel  6   Redogör för besöket hos de kinesiska leverantörer som SMS samarbetar  
  med. 
 
Kapitel 7 och 8 Innehåller resultat av intervjuer om andra företags erfarenheter av  
   outsourcing till Kina. 
 
Kapitel 9 och 10 Efter inhämtad teori och empiri får läsaren ta del av de analyser och  
 slutsatser som rapportförfattaren har kunnat tillämpa.  
 
 
Bilaga 1   Beslutsmodell vid outsourcing. 
Bilaga 2 Rapport om den studieresa som genomfördes till Kina. I denna del får 

läsaren ta del av de studiebesök som gjordes hos bland andra Electrolux, 
IKEA och Sony Ericsson. Rapporten är skriven på engelska. 
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PROBLEMBAKGRUND 
 
I denna del av rapporten presenteras arbetets uppdragsgivare, SMS, Smart Media Solutions 
AB, och bakgrunden till frågeställningen introduceras.  
 
 

2  SMS, Smart Media Solutions AB 
 
Från 1950-talet har SMS tillverkat innovativa bruksföremål och har med åren anpassat sin 
tillverkning efter konsumenternas efterfrågan. Företaget är idag en av Europas största aktörer 
inom bland annat framtagning av stativ och fästen för platta skärmar och projektorer. 
Företaget har haft en kraftig expansion under de senare åren då omsättningen har ökat från 7 
miljoner SEK år 1997 till 104 miljoner SEK år 2004. Huvudägare till SMS är det amerikanska 
företaget Draper Inc., som i huvudsak förser den amerikanska marknaden med likvärdiga 
produkter. SMS huvudkontor ligger i Nacka utanför Stockholm och delar av produktionen 
sker i Sverige och i Kroatien, samt från juni 2005 även i Kina.  
 

2.1  Organisation  
 
SMS är till stor del en virtuell organisation där många delar av verksamheten sker externt. 
Företaget har exempelvis lagt ut funktioner som informationsteknologi, produktion, logistik 
och design på leverantörer. De funktioner som finns internt är bland annat försäljning, 
kundsupport, inköp, konstruktion, marknad och PR samt ekonomi enligt figur 2.1.   
 

 

2.2  Produktutveckling  
 
SMS står idag inför två marknader, en professionell marknad och en konsumentmarknad. En 
professionell marknad kännetecknas av att kunderna består av andra företag och för SMS 
ingår bland annat stormarknader, hotellkedjor, butiker och konferensanläggningar i denna 
kundkategori. Fram till nyligen har den professionella marknaden varit dominerande men idag 
är konsumentmarknaden mer framträdande. Hemmabioanvändare är en kundgrupp som växer 
i takt med att utbudet blir större och priserna pressas. Förutom att ta fram stativ och fästen för 
de egna distributörerna är SMS även OEM-leverantör. Detta innebär att SMS levererar 
exempelvis stativ direkt till plasmaskärmstillverkare och att stativet medföljer vid köp av 
plasmaskärmen. OEM-tillverkningen står för en stor del av försäljningen, men det är 

VD 

Försäljning Kundsupport Inköp Ekonomi Marknad/PR Konstruktion 

Figur 2.1. Organisationsschema över SMS interna verksamhet. 

 



Problembakgrund 

 

15 

samtidigt riskabelt. En stor del av intäkterna kan gå förlorade om plasmaskärmstillverkaren 
plötsligt väljer en annan leverantör eller att själva tillverka stativen.  
 
SMS använder sig inte av någon standardiserad mall med definierade milstolpar som 
produktutvecklingsprojekten på företaget följer, däremot ser arbetssättet oftast ut på liknande 
sätt. Vid vissa produktutvecklingsprojekt tas det fram en tidsplan vilken ofta brukar kunna 
hållas. För mindre produkter ligger utvecklingstiden vanligtvis omkring sex månader och för 
större produkter tar utvecklingen omkring ett år. En försening på tre till fyra veckor kan anses 
som helt godtagbar för vissa projekt men för mer kundspecifika lösningar kan en försening 
innebära en förlorad affär. Generellt gäller att en billigare produkt tar längre tid att utveckla, 
mer kompromissande måste göras och det är tidskrävande att pressa leverantörernas priser. 
För att få ett visuellt intryck och att säkerställa att funktionskraven är uppfyllda, är det viktigt 
att ta fram olika prototyper av den aktuella produkten. Att ta fram prototyper och utföra olika 
funktions- och hållbarhetstester tar lång tid, men är samtidigt viktiga för att säkerställa att 
produkten har en marknadspotential. Vid framtagningen görs mellan en och fyra prototyper 
varav vissa enbart är delprototyper. 
 

2.2.1 Problemidentifiering och idégenerering  
De produktidéer som företaget utvecklar kan delas upp i två olika kategorier; marknadsstyrda 
produkter och plattformsprodukter. Plattformsprodukter är variationer av produkter som redan 
existerar i företagets produktutbud som exempelvis kundanpassningar (Ulrich & Eppinger, 
2003). De idéer som genererar helt nya produkter, marknadsstyrda produkter, härstammar ofta 
ur den kontakt som VD:n och försäljningschefen på SMS har med företagets distributörer. I 
den kontakten får SMS information om konkurrenternas nya produkter och vad 
konsumenterna efterfrågar.  
 
SMS kundsupport har en daglig kontakt med företagets kunder och de får ofta förfrågningar 
om specifika anpassningar av existerande produkter. Här handlar det således om 
modifikationer av existerande produkter, plattformsprodukter.  

2.2.2 Produktdesign och konstruktion 
SMS produktfilosofi är att ta fram produkter som förenar de tre ledorden funktion, säkerhet 
och design. Funktionalitet innebär för SMS att produkten är lätt att montera, att stativen ska 
passa till många olika projektorer och skärmar och vid många olika placeringar samt att 
företagets fästen ska vara flexibla för att erbjuda användaren en komfortabel 
betraktningsvinkel. Säkerhet i produkterna betyder dels att de är testade med hållbarhetstester 
och att användaren inte ska utsättas för några risker vid användning. Säkerhet innebär även att 
produkterna inte ska påverka miljön i någon fas av produktlivscykeln. Designen av en produkt 
är viktig för att kunderna ska attraheras av produkten. Ofta är en snygg design förknippat med 
ett högt pris, men för SMS är det viktigt att en snygg design inte ska kosta mer för kunderna.  
 
Produktdesignen sker i ett nära samarbete med industridesignföretaget No Picnic. När en 
produktidé har genererats kontaktas No Picnic och utveckling av den estetiska designen sker 
tillsammans med konstruktörerna på SMS. Samarbetet mellan konstruktörerna och 
industridesignern resulterar i en produktskiss där produktens utformning, proportioner och 
övergripande funktion åskådliggörs. Med utgångspunkt från denna produktskiss tar 
konstruktörerna på SMS fram olika detaljlösningar samt gör en ekonomisk kalkyl över 
tillverkningskostnaden för produkten. I kalkylen är material och tillverkningsprocess viktiga 
parametrar. Konstruktörerna på SMS har efter några år på företaget fått en stor erfarenhet av 
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vilka material som behövs i olika konstruktioner samt även vilka bearbetningsmetoder som är 
mest lämpliga.  

2.2.3 Konceptgenerering 
De olika konceptlösningar som konstruktörerna tar fram vid utvecklingen av en produkt kan 
vara olika alternativ anpassade för olika budget. Exempelvis kan olika förslag på insidor tas 
fram till en fastställd utsida. Vid konceptutvärderingen väljs oftast det mest exklusiva 
alternativet. Eftersom design, funktion och säkerhet är de nyckelvärden som företaget 
värdesätter högst i sin produktframtagning, kompromissas det sällan med någon utav dessa 
parametrar. För att uppnå ett högt värde på dessa måste företaget ibland kompromissa med 
kostnaderna och det är därför viktigt att SMS arbetar med leverantörer som kan erbjuda låga 
kostnader.  

2.2.4 Samarbete med leverantörer 
De leverantörer av komponenter som SMS använder sig av är inte delaktiga i själva 
produktutvecklingen. Leverantörerna kommer däremot med eventuell återkoppling som bidrar 
till att produkterna anpassas bättre för tillverkning, så kallad DFM – Design For 

Manufacturing. Denna återkoppling är väldigt viktig för att SMS ska kunna ta fram 
produktionsvänliga produkter och därmed uppnå lägre kostnader. En gång i månaden har 
SMS möten med fabrikerna för att diskutera utvecklingsprojekten och få fabrikernas 
synpunkter på om något bör justeras innan konstruktionen är helt fastställd.  
 
För tre år sedan var kostnader inget större prioriteringsområde för SMS. Företagets 
omsättning ökade markant trots ringa ansträngningar att kostnadsfokusera. Idag ser 
verkligheten annorlunda ut för SMS. Mediebranschen är en tilltagande sektor och antalet 
konkurrenter har ökat avsevärt de senaste åren. För att vara konkurrenskraftig på marknaden 
är det viktigt att erbjuda det kunderna vill ha och till ett lägre pris än konkurrenterna. För att 
kunna sänka priserna till kund, är det avgörande att sänka företagets omkostnader. Det har 
blivit viktigare för SMS att fokusera på kostnader och därför har SMS valt att utvärdera 
leverantörer på den kinesiska markanden. I juni 2005 anlitades ett svenskt företag i Kina, Inter 
Active, som leverantör av plast. Många av SMS produkter innehåller plastbitar av olika slag 
och eftersom detta inte innebär precisionstillverkning i hög grad, passar denna typ av 
tillverkning bra som ett pilotprojekt. Inter Active ingår i ett partnerskap med det kinesiska 
företaget Jifeng och agerar i huvudsak som säljbolag för Jifeng. Inter Active har erfarenhet av 
samarbete mellan svenska och kinesiska företag och Jifeng är i sig en knytpunkt för ett 
nätverk av ett trettiotal olika kinesiska underleverantörer. Leverantören i Kina är för 
närvarande under utvärdering och det är i stort sett därför man har valt att börja med 
tillverkning av plastdetaljer. Om samarbetet går bra och produkterna håller en hög kvalitet 
kommer tillverkningen att tillta. I dagsläget skeppas plastbitarna till Sverige för slutmontering 
hos företagets andra leverantörer, men i framtiden kan det tänkas att montering eller 
delmontering även kommer att ske i Kina.  
 
Efter många år av samarbete mellan SMS och deras tillverkande leverantörer, har 
leverantörerna byggt upp en erfarenhet som innebär att SMS inte behöver specificera varje 
uppgift lika noggrant. Många gånger behöver SMS inte ange vilken bearbetningsmetod som 
krävs eller vilken ytfinish som ska uppnås eftersom deras leverantörer vet vad som 
efterfrågas. När företaget kontaktar nya leverantörer behövs däremot en mer noggrann 
specifikation som omfattar bland annat tillverkningsmetod och material. En ny leverantör i 
Sverige behöver dock en enklare specifikation än en ny kinesisk leverantör eftersom det är 
mindre risk för missförstånd med en svensk leverantör och om någonting skulle gå fel är 
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kommunikationen med svenska leverantörer ofta enklare och går snabbare. Figur 2.2 visar en 
illustration över den generella produktutvecklingsprocessen på SMS, från efterfrågan till 
färdig produkt. Illustrationen visar även översiktligt hur samarbetet med de kinesiska 
leverantörerna går till idag, vilket beskrivs närmare i kapitel 6.  
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Figur 2.2. Förenklad modell av produktutvecklingsprocessen på SMS. 
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TEORETISK REFERENSRAM 
 
I denna del av rapporten redogörs för olika begrepp som underlättar förståelse för de 
empiriska studierna. Modeller som senare används i arbetets analysdel presenteras även här. 
 

3  Outsourcing  
 
Outsourcing är ett begrepp som har börjat användas allt mer i media. Trots att orden 
outsourcing och outsourca är frekvent förekommande i dagligt tal, finns de inte i den svenska 
akademiens ordlista. Ofta brukar ordet outsourcing översättas med utkontraktering, det vill 
säga att låta en leverantör utföra en uppgift som tidigare utförts internt i företaget. I följande 
kapitel kommer begreppet outsourcing och andra närbesläktade begrepp förklaras. 
 

3.1  Kärnkompetens  
 
Med den ökade globaliseringen har konkurrensen blivit allt hårdare bland företag. Det har 
blivit en intensivare kamp om kunderna och produktutbudet växer inom de flesta branscher. 
Att antalet nyintroducerade produkter på den amerikanska marknaden steg från 15’000 till 
32’000 under åren 1991 till 2001 kan ses som ett bevis på att produktutbudet ökar (Cap 
Gemini, 2003). Framtagning av tilltalande produkter är ofta förenat med dyra resurser, såsom 
kompetent personal, programvaror och maskinell utrustning varför kostnaderna för företagen 
höjs. Samtidigt ställs krav från marknaden att företagen ska sänka priserna. För att möta 
kraven och därmed bli mer kundorienterade är det viktigt att fokusera på det som företaget är 
bra på, dess kärnkompetens, samt att sträva efter att nå en konstant förbättring inom detta 
fokus. Kärnkompetens kan även definieras som företagets primära verksamhet och, i många 
fall, det som gör företaget bättre än dess konkurrenter. De uppgifter som ligger utanför fokus 
kan rationaliseras bort till andra företag och en konsekvens av en alltmer fokuserad satsning 
på företagets kärnverksamhet är outsourcing (Lind, 2004). Genom att outsourca den 
sekundära verksamheten till underleverantörer kan företaget uppnå en effektivare fokusering 
på den primära verksamheten.  
 

3.2  Anledningar och fördelar med Outsourcing 
 
Länge har det varit brukligt att företag lägger över delar av verksamheten till en eller flera 
leverantörer av olika slag. En övergripande anledning till att outsourcing börjar bli ett allt 
vanligare begrepp bland företag är att konkurrensen har blivit hårdare och att outsourcing i 
hög grad effektiviserar arbetssättet. Det finns således stora besparingar att uppnå genom att 
outsourca de delar av verksamheten där man inte kan uppnå konkurrensfördelar. De specifika 
anledningarna till att använda sig av outsourcing skiljer sig mellan företag och vilken typ av 
aktivitet som ska outsourcas. Ofta kan det handla om att ta del av andra företags 
specialistkunskaper, uppnå lägre kostnader eller att kunna fokusera och därmed vara mer 
effektiv inom det egna företagets kärnverksamhet. Ett annat viktigt skäl till att inte ha all 
verksamhet internt är att sprida sina risker (Cagliano, Chiesa & Minzini, 2000).  
 



Teoretisk referensram 

 

19 

Det har blivit vanligt att nya och snabbväxande företag kontrakterar ut mycket av sin 
verksamhet i brist på kapital och tid. Ekonomiskt ser man på outsourcing att det är lönsamt 
om de externa produktionskostnaderna samt transaktionskostnaderna tillsammans är mindre 
än de interna produktionskostnaderna (Bruzelius & Skärvad, 2000). Transaktionskostnader är 
kostnader som uppstår i det administrativa arbete som tillkommer vid bland annat 
kontraktering samt översyn av en leverantör. Även transportkostnader hör i vissa fall till 
denna post. 
  
Genom att låta en leverantör ta hand om tillverkningen slipper man dyra investeringar och det 
är därför mer lönsamt att outsourca till en leverantör som kan utnyttja skalfördelar och på så 
sätt göra volymsförtjänster. En sådan leverantör levererar oftast liknande produkter till flera 
kunder. Företagets kassaflöde kan effektiviseras genom att leverantören står för kostnaden för 
material i arbete tills företaget tar över ägandet av produkten. Genom att använda sig av en 
leverantör kan man oftast uppnå en ökad flexibilitet för variationer i konjunkturer. När 
efterfrågan minskar kan det vara fördelaktigt att låta leverantören ta en del av effekten och på 
så sätt sprida riskerna. De vanligaste fördelarna med outsourcing sammanfattas i tabell 3.2. 
 
Med den ökade konkurrensen som globaliseringen medför, ökar kraven på företagen att de 
ska reducera sin time-to-market (Shah, 2005). Då företag inser att de inte har möjlighet att 
uppnå detta med de resurser som finns internt är det vanligt att vända sig till en leverantör 
som antingen tar över hela uppgiften eller ingår i ett samarbete med företaget. För att lättare 
kontrollera att aktiviteten utförs inom rätt tid är det viktigt att leverantören kan ta del av en 
projektplan som fastställs. Med fördel utfärdas planeringen även i samarbete mellan företaget 
och leverantören.  
 
Outsourcing av verksamheten kan ske till lokala leverantörer, men med den växande 
globaliseringen då det har blivit allt lättare att handla med andra länder, sker numera även 
global outsourcing. De vanligaste anledningarna med detta är att kunna använda en billigare 
arbetskraft, samt att kunna nå andra marknader.  
 
 

 

 
De vanligaste fördelarna med Outsourcing 

 
• Ökad fokusering på kärnverksamhet 
 
• Ta del av specialkompetenser som inte finns internt 

 
• Kostnadsfördelar  

- Använda en billigare arbetskraft 
- Undgå dyra investeringar genom att utnyttja en leverantörs skalfördelar 

 
• Ökad flexibilitet 
 
• Snabbare time-to-market 
 
• Effektivisering av företagets kassaflöde då leverantören bekostar produkter i arbete 

 
• Sprida risker 

 

TABELL 3.2. De vanligaste fördelarna med Outsourcing. 
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3.3  Nackdelar med Outsourcing 
 
Utvecklingen går mot en ökad specialisering varför många företag väljer att outsourca de 
delar av verksamheten som inte ligger inom fokus för deras kärnkompetens. Om inte företaget 
först har gjort en grundlig analys av vad som är deras egentliga kärnkompetens, riskerar de att 
kompetensen går förlorad (Bruzelius & Skärvad, 2000). En outsourcing innebär för det mesta 
en minskad kontroll över processerna i flödeskedjan (Lind, 2004). För några företag kan detta 
vara en fördel eftersom de upplever att kontrollen tar för mycket resurser i anspråk, men det 
finns dock företag som ser detta som en nackdel eftersom de, på grund av en sämre kontroll, 
inte kan optimera sina aktiviteter och flöden. Andra nackdelar med en outsourcing är bland 
annat ökade transaktionskostnader, risken att välja fel leverantör med följden att få problem 
med produkten och logistiken samt risken att leverantören tar del av företagets sekretess. De 
vanligaste nackdelarna med outsourcing sammanfattas i tabell 3.3. 
 
 

 
 
 

3.4  Outsourcing - steg för steg 
 
Trots att många företag använder sig av outsourcing är det få som verkligen vet hur processen 
går till och hur man på bästa sätt implementerar den (Duarte, Sackett & Evans, 2004/05). De 
flesta problemen som har identifierats med outsourcing kan oftast förebyggas med en 
noggrann planering och analys, där företaget steg för steg implementerar processen. En ökad 
förståelse för processen och ett bättre resultat uppnås genom att bryta ner begreppet 
outsourcing i sju faser; analys och planering, val av leverantör, förhandling, 

aktivitetsöverföring, ledning, konstruktion av ett system för att mäta utförandet av aktiviteten 
och kontraktets utgång.  
 

3.4.1 Fas 1 - Analys och planering 
Den första fasen, analys och planering, är generellt den svåraste fasen och innebär att 
bestämma vilka aktiviteter som ska outsourcas. Här gäller det att skilja på vad som tillhör 
företagets kärnkompetens och låta leverantörer enbart ta hand om den övriga verksamheten. 

 
De vanligaste nackdelarna med Outsourcing 

 
• Förlorad kärnkompetens 
 
• Minskad kontroll 

 
• Ökade transaktionskostnader 

 
• Spridning av sekretessbelagd information 

 
• Leveransproblem  

 

TABELL 3.3. De vanligaste nackdelarna med Outsourcing. 
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Det är även av stor vikt att undersöka om aktiviteten är strategiskt viktig att ha kvar internt i 
framtiden. Figuren i bilaga 1 åskådliggör en beslutsmodell för outsourcing. 
 
Enligt konsultföretagen Compass Consulting och Occam Associates är det många företag som 
brister i den första fasen (Företag ofta besvikna, 2005). Planeringen medför att aktiviteterna 
utförs i tid och att målet uppnås samt att olika resurser koordineras och möjliggör parallella 
aktiviteter. Om projektplanen utförs och används korrekt, säkerställer den att alla aktiviteter 
utförs och att inget steg försummas.  
 
Eftersom det finns stora fördelar, men även stora risker med outsourcing är det viktigt att 
företaget genomför en noggrann analys och planering innan beslut fattas. Beslutet grundas 
normalt på monetära faktorer och prestationsfaktorer. I de monetära faktorerna är det viktigt 
att räkna med både ekonomiska fördelar och vilka extra kostnader som outsourcing skulle 
medföra. Prestationsfaktorerna är ofta relaterade till hur den specifika aktiviteten förbättras 
om den outsourcas och även hur den övriga verksamheten påverkas. 
 
En produktutveckling kräver ofta mycket resurser och genom att effektivisera denna process 
finns mycket att spara (Kessler, 2000). Eftersom kostnaderna för att göra ändringar i en 
produkt höjs ju längre projektet har pågått är det viktigt att göra rätt från början. Detta 
underlättas med en planering som anger tydliga mål och delmål. För att hålla totalkostnaden 
nere i ett produktutvecklingsprojekt är det således viktigt att man förlägger mycket resurser 
till projektets initiala moment, se figur 3.4. 
 
 

 

3.4.2 Fas 2 - Val av leverantör  
Vid val av leverantör är det viktigt att företaget har identifierat varför aktiviteten ska 
outsourcas, vilka förväntningar man har på leverantören och vilka de potentiella riskerna är.  
Detta tillsammans med gällande regler bör formuleras i den upphandlingsförfrågan som 
skickas ut till de potentiella leverantörerna. Det är en grundläggande process att välja rätt 
leverantör, men det är även viktigt att komma överrens om hur arbetet ska gå till och vilken 
nivå på samarbete som bör gälla. Samarbete mellan uppdragsgivare och leverantör beskrivs 
närmare i kapitel 4.2. 

DESIGN TESTING PRODUCTION 

COST OF 
SOLUTION 

DEGREES OF 
FREEDOM TO SOLVE 
PROBLEM 

Figur 3.4. Produktutvecklingscykel (Olsson, 2005). 
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3.4.3 Fas 3 - Förhandling 
I denna fas av outsourcingprocessen fastställs gällande regler, arbetssätt och ett slutgiltigt mål 
som ska uppfyllas med outsourcing. Även ekonomiska frågor tas upp i denna fas. 

3.4.4 Fas 4 - Aktivitetsöverföring 
Aktivitetsöverföringsfasen innebär att den outsourcade aktiviteten överförs till leverantören. 
Hur företagen ska integreras bör avgöras innan aktiviteten förs över och det är av stor vikt att 
båda företagen uttrycker sina förväntningar på varandra och att de tillsammans löser de 
problem som uppstår. Det är inte helt ovanligt att det i denna fas uppstår problem som 
grundas i en krock mellan de olika företagskulturerna.  

3.4.5 Fas 5 - Ledning 
Redan vid planeringsfasen bör en ledningsgrupp tillsättas vilken ansvarar för hela processen 
från det egna företagets sida. Gruppen planerar och kontrollerar processen. När aktiviteten har 
överförts till leverantören är det upp till ledningsgruppen att kontrollera så att aktiviteten går 
som planerat.   

3.4.6 Fas 6 - Mätverktyg 
Genom att konstruera ett bra system för att mäta utförandet av aktiviteten får ledningsgruppen 
en bra översikt i hur väl aktiviteten utförs i förhållande till innan den outsourcades. I 
mätverktyget bör faktorer som kostnader, effektivitet och eventuella aktivitetsförbättringar 
mätas.  

3.4.7 Fas 7 - Kontraktets utgång 
När kontraktet gått ut finns tre valmöjligheter; att fortsätta outsourca till samma leverantör, att 
byta leverantör eller att ta tillbaka aktiviteten och utföra den internt. Det är till stor del det 
resultat som mätverktyget genererar som är avgörande för beslutet. 
 
 

4  Outsourcing av Produktutveckling 
 
Traditionellt har outsourcing skett av masstillverkning enligt det köpande företagets 
specifikation och ritningar, ofta outsourcas komponenter för att sedan monteras ihop till en 
färdig produkt. Med tiden har det blivit allt vanligare att företag helt lägger över större projekt 
på en leverantör. Ett sådant projekt kan vara att ta fram en ny produktidé och att utveckla den 
med skisser och prototyper så att den i stort sett är färdig för tillverkning. Vid en sådan 
produktutveckling krävs mycket av leverantören i form av bland annat kompetens, utrustning 
och framförallt ett stort ansvarstagande. Denna typ av outsourcing skiljer sig mot traditionell 
outsourcing av tillverkning på många olika sätt, och det förekommer även större risker med 
detta (Wasti & Liker, 1999). Den främsta risken för outsourcing av utvecklingsrelaterade 
uppgifter är informationsspridning och i synnerhet i samarbete med leverantörer som har 
många kunder. Följden kan då bli att företagets produkter kopieras av något annat företag.  
 
Skälet till att företag väljer att outsourca just produktutveckling skiljer sig normalt inte 
mycket från de generella anledningarna till att välja outsourcing. Anledningarna är således att 
företaget vill ha tillgång till specialistkunskap samt att de vill uppnå en effektivitet som den 
egna verksamheten inte har möjlighet att uppnå internt (Rundquist, 2003). En vanligt 
förkommande anledning är att man vill reducera time-to-market, det vill säga den tid det tar 
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från att produktidén föds till att produkten finns tillgänglig på marknaden. Genom att 
outsourca produktutvecklingen till specialiserade företag undkommer man de extra kostnader 
som kommer till om man måste köpa in dyr utrustning och anställa personal med den rätta 
kompetensen (Kessler, 2000; Shah, 2005). Företag kan därigenom minska sina resurser 
genom att begränsa andelen interna innovationsrelaterade uppgifter och istället använda 
externa källor. Det är en fördel att förlägga utveckling i närhet till produktionen för att 
konstruktörerna lättare ska kunna anpassa produkterna för olika tillverkningsmetoder (Ulrich 
& Eppinger, 2004). 
 
Verksamheter som reducerar sina produktutvecklingskostnader genom att integrera kunder 
och leverantörer skapar lärande organisationer, där arbetet präglas av att kontinuerligt ta till 
sig och förmedla kunskap (Senge, 1993). Genom en strategisk outsourcing av 
produktutvecklingsaktiviteter kommer företagets interna kompetens såväl som effektivitet av 
resurser att höjas. 
  

4.1  Lämpliga produkter för outsourcing 
Produkterna som ett företag erbjuder kan delas upp inom olika kategorier och vid outsourcing 
av produktutveckling är det viktigt att analysera om den specifika produkten är lämplig för 
outsourcing.  

4.1.1 Produktens teknikintensitet 
Beroende på nivån av den interna kompetensen i företaget är utveckling av olika komponenter 
och produkter olika lämpade att outsourca. För produkter som kräver en högre teknisk 
kompetens än vad företaget har internt, är det självklart att involvera en leverantör som har en 
hög teknisk kapacitet (Wasti & Liker, 1999). Företaget specificerar då enbart komponentens 
funktion och lämnar över mycket ansvar till leverantören. Vid denna typ av outsourcing är det 
viktigt med en erfaren leverantör och det är också viktigt att leverantören förstår produktens 
ändamål och dess funktioner.  

4.1.2 Produktens mognadsgrad 
Generellt kan man säga att mogna produkter som har funnits inom företaget en längre tid 
passar bra att outsourca till andra länder där man inte behöver kontrollera aktiviteten lika 
mycket (Shah, 2005). Produkter som däremot fortfarande utvecklas i hög grad bör man ha 
kvar internt eller, om outsourcing är nödvändigt, anlita en lokal leverantör. Interaktionen 
mellan företagen underlättas om leverantören är närmare det egna företaget. Således passar 
det bra att outsourca produktutveckling av variationer av redan existerande produkter, medan 
produktutveckling av helt nya produkter bör vara kvar internt.  

4.1.3 Volymsstorlek  
Produkter som kommer att säljas i stora volymer lämpar sig bra att outsourca. Kostnaderna 
som tillkommer vid outsourcing som exempelvis framtagning av nya verktyg, prototyper, 
transaktionskostnader, fraktkostnader och kostnader som relateras till implementering av 
samarbetet kan då fördelas på många produkter. Vid en liten serie skulle den eventuella 
vinsten försvinna eftersom kostnaderna för outsourcingen blir större per enskild produkt 
(Shah, 2005). 
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4.2  Samarbete mellan uppdragsgivare och leverantör  
 
Enligt en undersökning där 300 företag från Storbritannien intervjuades om deras erfarenheter 
av samarbete i produktutveckling var över 40 procent av de intervjuade eniga om att ett 
samarbete gjorde produktutvecklingen mer kostsam, mer komplicerad, mer tidskrävande, 
mindre effektiv samt svårare att kontrollera och styra (Bruce, Leverick & Littler, 1995). I 
undersökningen identifierades några nyckelfaktorer bakom ett framgångsrikt samarbete; 
vikten av personliga relationer, hänsyn till kulturella skillnader, tillit och frekvent 
kommunikation. Andra viktiga faktorer som påverkar effektiviteten av en outsourcad tjänst är 
bland annat det levererande företagets förmåga att ta till sig ny kunskap, deras rykte, 
engagemang och det geografiska läget (Pacitti & Pearson, 1996). Att dela med sig av viktig 
kunskap är nödvändigt, men detta kan även utgöra en stor risk i samarbetet.  
 

4.2.1 Integrering av leverantör 
Integrationsgraden mellan uppdragsgivare och leverantör vid utveckling av en produkt är 
starkt beroende av produktens komplexitet samt leverantörens erfarenhet av tidigare 
samarbeten (Temponi & Lambert, 2002). Ett företag med lång erfarenhet av framtagning av 
likvärdiga komponenter eller produkter bör ges mer ansvar än ett företag som inte har 
erfarenhet. Att ge en leverantör mer ansvar och frihet innebär för uppdragsgivaren att de inte 
behöver lägga ner lika mycket egna resurser samt att specifikationen inte behöver vara lika 
detaljerad. En oerfaren leverantör behöver givetvis mer hjälp av det köpande företaget för att 
undvika onödiga misstag.  
 
För att underlätta det ömsesidiga samarbetet är balans i partnerskapet mellan uppdragsgivare 
och leverantör viktigt (Lind, 2004). En liten köpare som är beroende av en stor leverantör 
eller en liten leverantör som är beroende av en stor kund försvårar samarbetet på lika villkor 
och ett balanserat partnerskap uppnås ej. Vilken samarbetsgrad man bör tillämpa är även 
starkt beroende av vad som ska outsourcas. En produkt med ett högt värdeskapande i 
flödeskedjan skiljer sig från en produkt med ett lågt värdeskapande. Olika samarbetsformer 
passar således olika produkter och olika företag. Risken för varubrist eller kvalitetsfel hos 
leverantören väger också in i samarbetsgraden. Dessa parametrar sammanställs i figur 4.2. 
 

 
 
Det är svårt att avgöra när i produktutvecklingskedjan som en leverantör ska involveras. 
Många hävdar att en tidig och omfattande integration med leverantören resulterar i en 
snabbare utvecklingsprocess, leverantören har då oftast större möjlighet att få en bra insikt i 

Låg risk 
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Medelstort samarbete 

 
 

 
Stort samarbete 
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Litet samarbete 

 
 

                      Kvalitetsfel  
       eller varubrist hos     
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  Bidrag till värdeskapande  
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Figur 4.2. Inköpsstrategi för olika artikelkategorier (Lind, 2004, s 99). 
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företagets produkter och har lättare att kunna anpassa produkten för de egna processerna och 
vice versa (Bruce, Leverick & Littler, 1995; Petersen, Handfield & Ragatz, 2005). För att 
uppnå framgång i samarbete med produktutveckling är det viktigt att regler och tydliga 
gemensamma mål definieras tidigt i processen. Det kan även vara gynnsamt att utse 
utvecklingsansvariga från båda företagen. Däremot kan målet med samarbetet ändras med 
tiden och allteftersom parterna får större insikt i problemställningen  

4.2.2 Kommunikation 
Grundläggande för samarbetet är att de olika parterna kan kommunicera med varandra. Det 
finns många faktorer som kan försvåra denna kommunikation och således leda till ett 
bristande samarbete mellan företagen. Dessa faktorer beror främst på geografiska och 
kulturella olikheter. Generellt brukar språk vara en barriär, men svårigheter i 
kommunikationen kan även uppstå om det är en stor tidsskillnad mellan de samarbetande 
företagen eller om de har olika företagskulturer. Produkter som kräver mycket resurser och 
interaktion mellan uppdragsgivare och leverantör är inte lämpliga att outsourca till ett avlägset 
land (Shah, 2005). Kommunikationen som är extra viktig i denna produktkategori försvåras 
av stora avstånd, tidsskillnader samt olika språk. Att föra en korrespondens via Internet när 
det gäller att dela specifik och formell information fungerar oftast bra. Internet är dock inte 
den mest framgångsrika källan bakom en effektiv kommunikation, eftersom exempelvis 
informell information inte sprids lika lätt via Internet som när de två parterna befinner sig nära 
varandra. En annan aspekt som litteraturen nämner är vikten av att ha produktutvecklingen 
nära marknaden, för att produktutvecklarna ska få större insikt om vad kunderna efterfrågar 
och vilka krav kunderna ställer på bland annat kvalitet och funktion (Pacitti & Pearson, 1996). 
Det är dessutom en fördel om utvecklingen ligger nära produktionen så att produkterna på 
bästa sätt kan göras tillverkningsvänliga (Kessler, 2000).  
 
Samarbete mellan företag påverkas inte enbart av leverantörens förmåga att möta 
uppdragsgivarens krav, olika företagskulturer kan även påverka effektiviteten. Olika 
företagskulturer kan exempelvis innebära olika sätt att kommunicera och göra affärer vilket 
kan leda till att en förhandling blir mer komplicerad och tar längre tid än beräknat (Lin, 2005). 
Personliga relationer är ett viktigt inslag för att kommunikation och samarbetet ska fungera 
effektivt mellan de båda företagen. Detta medför även att en ömsesidig tillit byggs upp och 
som i sin tur är en viktig förutsättning för att samarbetet ska lyckas. Enligt Compass 
Consulting misslyckas närmare 60 procent av de projekt som outsourcats och den främsta 
anledningen har då varit dåliga relationer (Företag ofta besvikna, 2005).  

4.2.3 Kunskapsspridning 
Leverantörens kännedom om företagets produkter och tekniker är dessutom en central 
grundsten bakom ett framgångsrikt samarbete. Kunskapsspridning är följaktligen en stor del 
av ett samarbete och det är viktigt att leverantören får ta del av den kunskap som är väsentlig 
för själva produktutvecklingen. När det handlar om den kunskap som gör det egna företaget 
konkurrenskraftigt, samt kännedom om företagets kommande projekt och framtida 
möjligheter kan samarbetet vara riskabelt (Bruce, Leverick & Littler, 1995). Här är det viktigt 
att det uppstår en jämn balans mellan tillit och öppenhet för samarbetspartnern och 
skyddandet av den intellektuella egendomen (Pacitti & Pearson, 1996). 

4.2.4 Kontroll 
När ett företag lägger över delar av verksamheten, går man miste om en del av den direkta 
kontrollen av verksamheten, vilket kan uppfattas som både positivt och negativt (Temponi & 
Lambert, 2002). Vissa företag känner att denna kontroll är onödig och kostar pengar och 
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tycker således att det är positivt att någon annan tar över kontrollen. Det är däremot viktigt att 
kunna utvärdera samarbetet genom att övervaka processen. Ett sätt att göra detta är genom att 
ha identifierat olika milstolpar i arbetet och kontrollera huruvida dessa milstolpar nås i rätt tid 
(Bruce, Leverick & Littler, 1995). 
 
 

5  Kina 
 
Då företag eftersträvar allt lägre kostnader för sin verksamhet har så kallade 
lågkostnadsländer länge varit i fokus. Användandet av en billigare arbetskraft än den som 
företaget kan erbjuda internt är ett bra och länge använt sätt för att uppnå låga kostnader. 
Generellt är östeuropeiska och asiatiska länder fördelaktiga ur kostnadssynpunkt. Kina är ett 
av dessa länder och har sedan länge setts som ett centrum för masstillverkning till låga 
kostnader (Bremner & Engardio, 2005). Kina har på senare tid satsat mer på att utveckla den 
egna innovationen och de har kunnat uppleva en enorm ekonomisk tillväxt med de 
utlandsinvesteringar som har skett i landet (Einhorn & Carey, 2005). 
 

5.1  Internationell handel med Kina 
 
Sedan tusentals år har Europa bedrivit handel med Kina. Den så kallade Sidenvägen inrättades 
redan under romarriket, men även långt innan dess har handel bedrivits mellan Kina och de 
europeiska länderna (Harper, 2005) Med globaliseringen har Kina eftersträvat att förenkla 
handeln med andra länder och att modernisera sin ekonomi. De första ekonomiska reformerna 
i Kina lanserades 1979 vilket resulterade i att Kinas isolering avskaffades och att det 
ekonomiska avståndet mellan Kina och västvärlden minskade (Ambler & Witzel, 2000).  
Sedan 1979 har Kina haft en årlig tillväxt på drygt 9 procent och för varje år ökar antalet 
utlandsinvesteringar (Karlöf, 2005). År 2001 gick Kina med i världshandelsorganisationen, 
WTO, vilket har medfört att det har blivit ännu lättare för utländska företag att göra affärer 
med Kina (Roberts & Arndt, 2005). Handeln har ökat explosionsartat och Kina har därmed 
kunnat uppleva en fortsatt ökad ekonomisk tillväxt. Kina har idag en betydande roll i handeln 
och är den fjärde största världsekonomin efter USA, Japan och Tyskland (Khan, 2005).  
 
Handeln mellan Sverige och Kina har ökat kraftigt och 2003 var Kina Sveriges största 
handelspartner i Asien, med 2.5 procent av Sveriges totala utrikeshandel (Widman, 2005). De 
primära exportvarorna till Kina är industrivaror av olika slag, som exempelvis 
telekomutrustning, järn och stål. Importen från Kina är något större än exporten och till 
Sverige importeras framförallt lättare maskinutrustning, kläder, skor och sportutrustning. 
 

5.2  Outsourcing till Kina 
 
De främsta och mest förekommande anledningarna till att outsourca delar av verksamheten 
till Kina, är dels att arbetskraften är bland de billigaste i världen och att Kina, med sina 
omkring 1.3 miljarder invånare utgör en enorm marknad (Ambler & Witzel, 2000). De 
vanligaste anledningarna till verksamhetsetablering i Kina sammanfattas i tabell 5.2.  
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Även fast arbetskraften är billig, i Kina är timlönen inne i landet ofta under 5 kronor, är det 
andra kostnader som tillkommer (Engardio, 2005). Råvarukostnaden är lika hög i hela 
världen, men om materialet måste importeras ökar kostnaderna dramatiskt. Även 
hanteringskostnaderna för samarbetet är viktiga att ta hänsyn till när man gör kalkylen (Bruce, 
Leverick & Littler, 1995). Dessa kostnader är relaterade till samarbetets första fas och även 
kostnader som kommer från övervakning av samarbetsprocessen. Till kostnaderna hör även 
den tid det tar att utvärdera och fatta beslut och det är även betydande att räkna med den tid 
det tar att frakta prototyper och färdiga produkter mellan Kina och Sverige. 
 

 

5.2.1 Kinesisk innovation 
Handel med Kina har vanligen koncentrerats på att minimera produktionskostnader och att 
utveckla nya marknader. Eftersom det är gynnsamt att geografiskt lokalisera utveckling och 
tillverkning nära varandra har företag även börjat etablera utveckling i Kina. Uppmuntran av 
teknisk innovation i Kina har tidigare inte fått lika stort fokus och generellt är nivån relativt 
låg på de tekniker som kinesiska företag använder sig av och utrustningen och processerna är 
ofta omoderna (Engardio, 2005).  Det finns många statliga forsknings- och utvecklingsinstitut 
med en hög teoretisk nivå, men de saknar ofta förankring i industrin och tillämpningen är 
därmed låg. Mycket saknas därför innan de kan nå ett kommersiellt genombrott (Martinsons 
& Tseng, 2000). 
 
Den kinesiska regeringen satsar mycket på att kinesisk forskning och utveckling ska förbättras 
och investeringar har mer än tredubblats sedan 1998 (Einhorn & Carey, 2005). I dessa 
satsningar har förordningar inrättats som förhindrar att gammal och omodern utrustning säljs 
till Kina. Det hävdas att Kina kommer att bli bättre på innovation allteftersom Kina blir mer 
framgångsrikt och förmågan att utveckla mer tillämpbar teknik kommer med tiden att stärkas 
(Martinsons & Tseng 2000). Universiteten gör mycket för att höja den vetenskapliga 
expertisen och andelen internationella utbytesprogram och forskningssamarbeten med andra 
länder växer. 

5.2.2 Intellektuell egendom 
Ett stort problem med en verksamhet i Kina är risken för att produkterna kopieras och den 
intellektuella egendomen befinner sig i en hög riskzon (Shah, 2005). Varje år sker en handel 
med piratkopierade varor till ett värde av USD 250 miljarder, vilket motsvarar 5 procent av 
världshandeln (Aschan, 2005). Enligt en undersökning genomförd av den svenska 
ambassaden i Peking har 20 procent av de svenska företagen med uppstartad verksamhet i 
Kina upplevt intrång på den intellektuella egendomen och de sektorer som är mest drabbade 
är bygg- och industrisektorerna (Widman, 2004). 
 

Anledningar till verksamhetsetablering i Kina 
 
• Marknadsföra produkter på den kinesiska marknaden 
 
• Billiga komponenter eller tjänster i Kina 

 
• Båda ovanstående alternativ 

 

TABELL 5.2. Anledningar till verksamhetsetablering i Kina. 
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Intellektuell egendom refererar till legalt skyddade idéer, koncept, namn och design (Ulrich & 
Eppinger, 2003). Den intellektuella egendomen är svår att skydda och det har därför instiftats 
internationella regler kring detta. I samband med att Kina gick med i WTO skrevs 
förordningar med USA och EU gällande intellektuell egendom, men trots dessa lagar är 
utländska företag fortfarande inte säkrade mot intrång. Lagstiftningen gällande intellektuellt 
skydd i Kina är bra, men anledningen till att piratkopiering sker i så hög grad är att det finns 
stora brister i det legala systemet vilket bland annat yttrar sig i brist på kunskaper och resurser 
hos landets domstolar samt låga skadestånd (Aschan, 2005). Kina har brist på traditioner 
gällande intellektuell egendom och rätten till denna strider mot det traditionella 
kollektivistiska systemet som det kommunistinfluerade Kina har lagt grunden för. Detta gör 
att många utländska företag är försiktiga med att bedriva forskning och utveckling i Kina och 
internationella affärsrelationer med Kina är således riskabla. Vid ett samarbete mellan två 
företag är det naturligt att de delar med sig av sådan information som hör till den intellektuella 
egendomen (Temponi & Lambert, 2001). Det är dessutom viktigt att företagen skriver 
kontrakt om vem som står som ägare till de idéer som genereras under det gemensamma 
produktutvecklingsarbetet (Wasti & Liker, 1999). 
 
 

5.3  Kinesisk affärskultur 
 
Många författare har hävdat att det är av stor vikt att förstå sig på den kinesiska kulturen för 
att lyckas i kinesiska affärssammanhang. Kina har en starkt förankrad kultur som påverkar 
folket i mycket hög grad och detta märks speciellt när affärer bedrivs med kinesiska företag. 
Framförallt de två begreppen, Guànxì och Miànzi, är centrala och de sägs förklara mycket av 
det kinesiska affärsbeteendet.  
 

5.3.1 Guànxì  
I den kinesiska kulturen är personliga relationer viktiga och även i affärssammanhang är dessa 
relationer viktigare än handelsrelationer. Skillnaden mellan professionella och personliga 
relationer är i Kina många gånger svåra att skilja åt. Västerlänningar har oftast personliga 
relationer med familjemedlemmar och nära vänner, men i Kina ter sig detta något annorlunda. 
Fenomenet kring dessa relationsnätverk förklaras genom begreppet Guànxì som på kinesiska 
betyder just relation (Ambler & Witzel, 2000).  
 
Guànxì kännetecknar en speciell relation mellan individer i vilken var och en kan ställa krav 
på varandra. Detta är i stort sett grunden för ett lyckat samarbete med kinesiska handelsparter 
och eftersom Guànxì är ett av de viktigaste begreppen inom den kinesiska kulturen, då det 
speglar mycket av kinesernas beteende, är det av stor vikt att västerlänningar förstår sig på 
dess innebörd innan en affär påbörjas med en kines. Guànxì tar lång tid att utveckla, men när 
relationen har byggts upp är den svår att bryta. Begreppet kan te sig på olika sätt och ofta 
handlar det om den grupptillhörighet som kineser har ett stort behov av (Jones & Pan, 2003).  
Gruppaktiviteter snarare än individuella initiativ kan ses som typiska företeelser i det 
kinesiska samhället och om en kines vill få något uträttat tänker han noga igenom vilka som 
finns i hans nätverk och som kan hjälpa honom med den specifika uppgiften. Således kopplas 
förmågan att få något uträttat i Kina väl ihop med Guànxì. En stark Guànxì bygger ofta på att 
ge gåvor till varandra, och det är viktigt att tjänster eller gåvor gengäldas. En annan viktig 
komponent för att bygga upp denna relation är att äta tillsammans (Jones & Pan). 
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5.3.2 Miànzi  
Miànzi brukar vanligen översättas till ansikte och även detta begrepp sägs förklara mycket av 
kinesers beteende (Ambler & Witzel, 2000). Miànzi handlar ofta om stolthet, ego och 
värdighet och innebär att kineser generellt är känsliga för hur de uppfattas av andra. Genom 
att utföra en god handling som förstärker värdigheten, ökar personens Miànzi och han eller 
hon får högre status bland sin familj, vänner eller kollegor. Miànzi är relaterat till Guànxì på 
det sätt att ett stort relationsnätverk innebär högre status och därmed Miànzi. En situation som 
medför sänkt stolthet, som exempelvis kritisering eller att en förfrågan får avslag, sänker 
personens Miànzi. I västvärlden värdesätts öppenhet, yttrandefrihet, självständighet och 
personlig integritet, medan kineser lär sig att vara försiktiga med att ha en egen uppfattning 
och att inte kritisera andra (Aschan, 2005). Gruppaktiviteter som är så vanligt förekommande 
i Kina kan förklaras av Miànzi på det sätt att om gruppen misslyckas så blir förlusten av 
Miànzi inte lika stor för varje enskild individ i gruppen, utan den förlorade Miànzin fördelas 
likvärdigt i gruppen (Jones & Pan, 2003). 
 
Det kinesiska samhället har normer för hur man ska hantera olika situationer oavsett 
personliga preferenser och de tänker alltid på effekterna av deras beteende och är således 
väldigt försiktiga. Eftersom kineser är väldigt måna om andras uppfattning om dem, är de 
alltid pressade av att leva upp till andras förväntningar för att kunna behålla ansiktet. Detta 
kan te sig på så vis att de inte är helt ärliga om sina åsikter eller åtaganden.  
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EMPIRI FRÅN KINESISKA LEVERANTÖRER 
 
Den empiriska delen av rapporten har delats in i två olika delar;  
 
I kapitel sex redogörs för de erfarenheter som har erhållits genom intervjuer och besök hos de 
leverantörer i Kina som ingår i samarbete med SMS. I detta kapitel belyses hur företaget 
hanterar de fokusområden som har identifierats i arbetets teoridel och även nya 
problemområden uppmärksammas. Dessa företag besöktes under några dagar i september i 
samband med studieresan till Kina. 
 
I kapitel sju och åtta återfinns sammandrag av intervjuer med företag som har olika 
erfarenheter av outsourcing till Kina. Dessa kapitel kompletterar bilden av samarbete med 
kinesiska företag. 
 
 

6  Företagsbeskrivning av Inter Active och Jifeng 
 
I samband med att SMS beslutade att förlägga delar av tillverkningen till Kina kom de i 
kontakt med företaget Inter Active Sweden Group AB, härefter Inter Active. Inter Active är 
ett svenskt tradingbolag stationerat i Kina som förmedlar kontakter mellan svenska företag 
och kinesiska leverantörer. Företaget ingår i ett partnerskap med det kinesiska företaget 
Shaoxing Jifeng Production Trading Co., Ltd., härefter Jifeng. Jifeng har bra kontakt med 
lokala tillverkningsföretag och kännedom om hur de kinesiska myndigheterna fungerar.  
 
Både Inter Active och Jifeng har ett kontor i Shaoxing som ligger omkring 250 kilometer 
sydväst om Shanghai. Inter Active består av två svenskar och en kinesisk assistent. Grundaren 
till Inter Active arbetar i Sverige och sköter den främsta kontakten med de svenska kunderna. 
Sonen till grundaren av Inter Active är under större delen av året stationerad i Shaoxing för att 
kunna finnas på plats och föra en direkt kommunikation med Jifeng. Jifeng som är helt 
kinesiskt har nio anställda inom olika funktioner.  
 

6.1  Samarbete i flödeskedjan 
 
I partnerskapet mellan Inter Active och Jifeng står Inter Active för den främsta kontakten med 
kunderna genom hela tillverkningsprocessen, från kontaktskapande till leverans. 
Kärnkompetensen hos Inter Active är således att de finns på plats i Kina, att de kan föra en 
kommunikation på svenska med sina kunder och att de ingår i ett partnerskap med det 
kinesiska företaget Jifeng. De företag som de har varit i kontakt med föredrar ofta att 
diskutera detaljer på svenska istället för att riskera att det uppstår missförstånd i 
kommunikationen med kinesiska leverantörer då de båda talar på ett främmande språk. Inter 
Active anser dessutom att de har lättare att förstå sig på vad svenska kunder efterfrågar. Inter 
Active förmedlar kundernas specifikationer till Jifeng som i normala fall enbart ansvarar för 
kontakten med underleverantörerna, de som sköter tillverkningen. 
 
SMS kom i kontakt med Inter Active i mars, då Inter Active precis hade startats upp. SMS såg 
ekonomiska fördelar med kinesisk tillverkning och valde att börja tillverka några av 
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komponenterna i Kina. Då SMS dessutom valt att utvärdera kinesiska konstruktörer var det 
lämpligt att göra testprojekt med de konstruktörer som Jifeng tillhandahåller. Inom Jifeng 
finns tre avdelningar; Design och konstruktion, Produktionsplanering samt Finans och HR. 
De tre konstruktörer som finns inom design- och konstruktionsavdelningen arbetar numera 
heltid för SMS. Jifengs övriga kunder har valt att själva utföra konstruktionsarbetet och 
således enbart outsourcat tillverkning. Eftersom Jifeng ansvarar för en del konstruktionsarbete 
för SMS sker kommunikationen både med Inter Active och direkt med Jifeng, se figur 6.1. 
Figuren förtydligar och kompletterar det kommunikationsflöde som illustrerades i figur 2.2. 
 
 
 

Figur 6.1. Kommunikationsflöde mellan svensk kund och kinesiska leverantörer. 
 

6.1.1 Jifengs samarbete med sina kunder och leverantörer 
Det är viktigt att kunden lägger ner ett stort arbete i början av ett samarbete för att resultatet 
ska bli så bra som möjligt (Panfen, 2005). För att kunna göra detta är det viktigt att planera 
noggrant när samarbetet ska börja och att kunden ska ha klart vilka resurser som de kan 
disponera i projektet. Öppenhet i kommunikationen är en grundläggande faktor för att 
samarbetet ska bli bra eftersom det ger båda parterna större möjlighet att kunna planera sitt 
arbetssätt.  
 
Jifengs kärnkompetens är i stort sett deras nätverk av underleverantörer som finns i närheten 
av Shaoxing samt hur de utnyttjar detta nätverk. I samband med att de startade ett samarbete 
med SMS har även konstruktionsarbete blivit en kärnkompetens. SMS är den enda kunden 
som har outsourcat delar av sin konstruktion och det konstruktionsarbete som annars sker på 
Jifeng är framtagning av tillverkningsverktyg. Konstruktörerna som arbetar för SMS tar fram 
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en tredimensionell modell med hjälp av ett CAD-program utifrån den skiss som de får från 
SMS, se figur 2.2. I den skiss som SMS tillhandahåller framgår produktidén och dess 
funktioner. När den tredimensionella modellen är klar tas verktyg fram varpå en första 
prototyp framställs. Från detta steg skiljer sig arbetssättet inte från hur Jifeng arbetar med sina 
övriga uppdragsgivare. Den framställda prototypen testas av Jifeng varpå den skickas för 
kännedom och test till uppdragsgivaren. Om prototypen godkänns läggs en order varpå 
tillverkningen sätter igång.  
  
Vid val av leverantör för tillverkning går VD:n för Jifeng efter känsla. Känslan för vilken 
leverantör som är mest lämpad baseras på kunskap, erfarenhet, intuition och tester som 
leverantörerna får genomföra. Valet av underleverantör styrs även av den order som kunden 
lägger. Om det är en stor order, blir den ibland uppdelad på två underleverantörer för att det 
ska gå så snabbt som möjligt och samtidigt uppfylla kraven på kvalitet.  

6.1.1.1 Relationer 
Det är viktigt att bygga upp relationer med de leverantörer som finns i nätverket och att 
underhålla dem (Panfen, 2005). Det är farligt att pressa leverantörernas priser alltför hårt, 
eftersom samarbetet då kan fallera. På sikt kommer nätverket av leverantörer att krympa och 
relationerna till några få kommer att stärkas (Panfen, 2005). Grunden för att bli en prioriterad 
kund och leverantör är att utnyttja sin sociala kompetens och att hålla löften. Detta kan utgöra 
en risk för utländska företag som vill göra affärer med kinesiska företag, eftersom de inte 
förstår sig på den kinesiska affärskulturen och hur viktigt det är att först bygga upp en nära 
relation med sina samarbetspartners. I framtiden ser Jifengs VD att de kommer att utgöra en 
större del av värdekedjan för sina kunder samtidigt som de själva kommer att skära ner på 
antalet underleverantörer och bygga upp bättre relationer med ett mindre antal. 

6.1.1.2 Kommunikation 
Eftersom de åtaganden som Jifeng får innebär stora investeringar behöver de få en 
försäljningsprognos av sina kunder. På så sätt kan de anpassa verktygen efter orderstorlek för 
att kunna uppfylla leveranstid. Det är även viktigt att få ta del av prognoser för att de ska veta 
hur de bör investera i bland annat nya maskiner och verktyg. Avsaknad av denna information 
innebär stora risker vilket de vill undvika. För att Jifeng ska kunna göra nödvändiga 
investeringar i exempelvis verktyg och maskiner är det viktigt att de får ut en delbetalning i 
förskott från sina kunder. Det är normalt väldigt dyrt att ta fram en prototyp och dessa 
kostnader borde kunden budgetera för redan i förväg. VD:n för Jifeng tillägger slutligen att de 
behöver känna att de är prioriterade från kundens sida och att detta är väldigt viktigt för att de 
ska veta hur mycket resurser de ska lägga ned.  
 
Det vanligaste misstaget som Jifeng ser sina kunder göra är att de brister i kommunikationen. 
Ofta ger de inte tillräckligt detaljerad information, vilket är fallet med SMS (Panfen, 2005). 
Eftersom de inte har varit i kontakt med SMS tidigare vet de inte vad SMS kunder efterfrågar. 
För det första vill de ha mer specifik information för att kunna sätta sig in i verksamheten och 
branschen. De vill veta hur SMS bedrivs, det vill säga få en översikt över vilken enhet av 
företaget som gör vad för att kunna vända sig direkt till rätt enhet med specifika frågor. De 
vill även ha en översikt över marknadstrenden för företagets produkter för att kunna göra en 
egen framtidsplan över eventuella expansioner.  
 
De misstag som Jifengs leverantörer gör beror normalt på missförstånd och att de inte förstår 
kvalitetskraven som kunden ställer. En anledning är att de vanligen inte förstår funktionen på 
den produkt som de ska ta fram. Jifeng arbetar med att förbättra detta genom att utbilda 
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leverantörerna samt att föra en mer detaljerad kommunikation dels med uppdragsgivare och 
även med leverantör. Detta bekräftas av en av delägarna till Inter Active och enligt honom är 
det vanligaste misstaget som de kinesiska leverantörerna gör att de ibland tar på sig arbeten 
som de inte klarar av att slutföra. De förstår inte hur viktigt det är att använda sig av rätt 
process eller bearbetningsmetod och kan därför inte uppnå samma kvalitet. 
 
Time-to-market är ett viktigt fokusområde för Jifeng och för att kunna reducera tiden det tar 
att ta fram produkterna påpekar de återigen vikten av att ha en klar kommunikation mellan 
uppdragsgivare och leverantör i hela värdekedjan. Framförallt är det viktigt att Jifeng får 
informationen i god tid, särskilt när det gäller orderstorlek och prognoser som speglar 
framtida order.  

6.1.1.3 Kunskaps- och Informationsspridning  
En stor del av processen utgörs av lärande (Panfen, 2005). Att få arbeta integrerat med såväl 
kund som leverantör innebär att kunskapsutbytet blir större. Det är viktigt att kunna ta del av 
andras misstag för att inte behöva göra om samma misstag själv. Genom att veta var 
svårigheterna finns kan man förebygga misstagen och hitta genvägar för att på så sätt arbeta 
mer effektivt. 
 
Kommunikationen som sker mellan Jifeng och deras kunder går via VD:n för Jifeng. Denna 
kommunikation handlar om allt inom verksamheten. Genom att föra en bättre dialog med 
SMS anser han att samarbetet i konstruktionsarbetet skulle kunna effektiviseras. Denna 
kommunikation skulle bland annat syfta till en större produktkännedom för Jifeng och bör 
baseras på mer detaljerad information där Jifeng får ta del av ritningar, funktionskrav och 
foton på tidigare produkter. Eftersom de inte vet vad SMS kunder efterfrågar får de annars 
gissa sig fram till vad de vill ha.  Förutom information om vad slutkunden önskar, vill de även 
ha specificerad information om vilka bearbetningsmetoder som SMS tidigare leverantörer 
använde sig av och vilka misstag de gjorde för att själva kunna undvika dessa.  
 
Jifeng sprider i sin tur kunskap till sina leverantörer genom att utbilda cheferna för de olika 
fabrikerna i nätverket. Dessutom uppmuntras cheferna att komma med nya idéer och förslag 
till förbättringar och det är upp till honom att i sin tur utbilda och uppmuntra sina anställda. 
Det är viktigt att uppmuntra de anställda till att uppnå bättre prestationer och bättre 
problemlösning på Jifeng. Prestationer som bidrar till effektiviseringar och förbättringar 
uppmuntras genom lönelyft och mer utbildning till de anställda.  
 
Att få utgöra en större del av processen är mer utmanande och spännande och VD:n för Jifeng 
anser att det oftast blir ett bättre samarbete om man får ett helhetsåtagande. Konstruktörerna 
får möjlighet att lära sig mer och det är dessutom ett sätt att bli mer betydelsefulla för sina 
kunder. 

6.1.1.4 Kontroll 
För att kontrollera det fortlöpande arbetet använder sig Jifeng av ett affärssystem som 
möjliggör en automatiserad och mer effektiv kommunikation mellan de olika parterna i 
flödeskedjan. Tanken är att företagets leverantörer ska använda sig av detta system för att 
kommunikationen ska vara smidig och att Jifeng lättare ska få en översikt över hur långt 
exempelvis en order har kommit. Jifengs kunder ska bland annat kunna logga in på företagets 
hemsida för att lägga order samt att kunna se orderstatus. Detta system är för tillfället under 
utvärdering och tanken är att systemet ska utvecklas och anpassas efter deras kunders 
specifika önskemål. 
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6.1.2 Intellektuell egendom 
Piratkopiering är ett stort problem i Kina och Jifeng och Inter Active ser allvarligt på detta. De 
leverantörer som finns i nätverket har fått skriva på avtal som förbjuder dem att kopiera. Detta 
är svårt att kontrollera, men ett steg i förebyggandet av piratkopiering är att bygga upp en tillit 
gentemot sina leverantörer. Eftersom leverantörerna är måna om att fortfarande finnas kvar i 
nätverket riskerar de att förlora sina kunder om de skulle ägna sig åt piratkopiering.  
 
Ett fall av piratkopiering uppmärksammades för en tid sedan på en mässa i norra Kina. Inter 
Active och Jifeng blev till en början anklagade för händelsen, men det visade sig att de som 
hade gjort kopian hade köpt originalprodukten och kopierat den rakt av. Denna form av 
kopiering är inte ovanlig i Kina och produkterna säljs ofta helt öppet på marknader. 
 
 

6.2  Affärskultur  
 
En av skillnaderna med att arbeta med kinesiska och utländska företag är att nivån på 
utbildning och erfarenheter skiljer sig åt (Panfen, 2005). Detta medför att förväntan inför 
någons uppfyllande av en uppgift kan skilja sig åt. Förväntan hos en utländsk kund är ibland 
olik vad en kinesisk kund förväntar sig. Detta ter sig både i kommunikativa aspekter i 
samarbetet men även i olika förväntan på arbetssätt och slutligen på slutprodukten. Kina är en 
enorm kontinent med många olika folkslag och naturligtvis många olika kulturarv vilket även 
kan försvåra kommunikationen mellan två kinesiska handelsparter. Det finns 56 olika folkslag 
i Kina, vilket medför att det finns 56 olika tankesätt.  
 
Det läggs stor vikt vid kommunikationen mellan leverantör och uppdragsgivare, men trots att 
denna är bra kan leverantören säga nej till samarbete utan att ange orsak. Ofta är orsaken då 
enbart baserad på en känsla som ligger djupt rotad i den kinesiska kulturen och det krävs en 
gedigen insikt i den kinesiska kulturen för att förstå sig på det beteendet.  
 

6.2.1 Guànxì 
Det finns tydliga kulturskillnader i hur svenska och kinesiska företag gör affärer (Panfen, 
2005). Den vanligaste skillnaden är oftast att utländska företag inte förstår sig på de 
relationsnätverk som kinesisk affärskultur ofta bygger på och hur man vårdar dessa relationer. 
Jifeng har ett stort nätverk av olika leverantörer och man måste vara försiktig i sitt handlande 
och samtidigt analysera människor med känsla. Det handlar inte enbart om att ge presenter till 
sina samarbetspartners, utan man måste vara väldigt lyhörd inför olika situationer. Det är svårt 
för utlänningar att förstå sig på detta relationsskapande och detta kan utgöra en svårighet i 
samarbetet (Panfen, 2005). 

6.2.2 Miànzi 
Enligt en av delägarna till Inter Active är de största skillnaderna mellan svenskar och kineser 
att de förhandlar på olika sätt och att kineser inte gärna erkänner sina misstag och istället 
kommer på olika ursäkter eller förklaringar till varför resultatet inte är som förväntat. Detta 
beteende förekommer förvisso även hos svenskar, men han anser att det är mer tydligt bland 
kineser. En annan skillnad som han har märkt är att man inte kritiserar någon öppet. Missnöjet 
uttrycker sig istället som tystnad och när de två parterna är ensamma kan diskussionerna bli 
mycket högljudda. Ofta är utländska företag mer rakt på sak i sin kommunikation, medan 
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kinesiska företag generellt fattar beslut efter känsla (Panfen, 2005). Om känslan inför något är 
dålig, kan de lämna uppgiften utan att ge någon anledning. För att utländska företag ska få en 
större inblick i hur den kinesiska företagskulturen fungerar behöver de först förstå sig på det 
verkliga livet i Kina, det räcker då inte att läsa organisations- och affärsböcker utan de bör 
läsa mer skönlitteratur (Panfen, 2005).  
 
Känslan för kvalitet skiljer sig egentligen inte åt mellan svenska och kinesiska designers 
(Panfen, 2005). Ofta vet kinesiska designers hur de ska gå tillväga men att de inte gör de av 
olika anledningar som är hierarkiskt relaterade. Om de båda är chefer för olika enheter kan de 
ha svårt att avgöra vem som ska lyssna till vem.  
 
 

6.3  Egna intryck från besök hos kinesiska leverantörer 

 
Under min resa till Kina hade jag under några dagar möjlighet att besöka Inter Active och 
Jifeng i Shaoxing. Shaoxing har 4.3 miljoner invånare och är mest känd för de textilindustrier 
som ligger i området. Det finns även många lokala verkstadsindustrier i området och några av 
dessa ingår i det nätverk av underleverantörer som Jifeng har. Under vistelsen i Shaoxing 
besökte jag Inter Actives och Jifengs kontorslokaler och tillsammans besökte vi några av de 
underleverantörer och fabriker som de använder sig av. Genom att delge mina egna intryck 
och erfarenheter av dessa besök, syftar denna del av arbetet till att ge läsaren en bättre inblick 
i den kinesiska företagskulturen. 
  

6.3.1 Inter Active och Jifeng 
Eftersom både Inter Active och Jifeng är relativt nystartade företag var de nyligen inflyttade i 
sina kontorslokaler. Kontoren låg i ett nybyggt hus i centrala Shaoxing. De båda företagens 
kontor låg på samma våningsplan och de disponerade över ett gemensamt mötesrum. 
Lokalerna var fräscha och det rådde god ordning på deras arbetsplatser.  
 
Med nio anställda i företaget var det hög aktivitet hos Jifeng. Arbetet präglades av tystnad och 
effektivitet och VD:n för Jifeng övervakade det fortskridande arbetet. Till skillnad från typiskt 
kinesiska kontor där varje person har varsitt rum, arbetade de anställda i ett kontorslandskap, 
se figur 6.3(a). Detta anses vara en tydlig influens från väst (Cameron, 2005). På väggen i 
kontorslokalen fanns två klockor; en som visade lokal tid och en som visade svensk tid. 
Företagets VD hade ett eget rum, där bokhyllor med prydligt uppställda ledarskapsböcker 
fyllde väggarna. Stolt visade han även upp de böcker om tillverkningsteknik som han har 
införskaffat för att lättare förstå sig på tekniska problem. Han berättade att hans farbror hade 
påpekat hur viktigt det var med utbildning och därför finansierat hans skolgång. Därefter hade 
han läst vidare och gått många helgkurser i Shanghai. Nyckelfaktorerna bakom det 
framgångsrika företaget Toyota ligger till grund för hur han ser på det egna företaget där 
huvudsakligen effektivitet, förbättringar och respekt gentemot partners i flödeskedjan ligger 
till grund för arbetet. De som arbetade på kontoret var mycket vänliga och tillmötesgående, 
men deras bristande kunskap i engelska var påtaglig. Den enda som jag kunde kommunicera 
med på Jifeng var företagets VD.  
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     Figur 6.3(a). Kontorslandskap på Jifeng. 

 
Under mitt besök var effektiviteten hos Inter Active inte lika hög som hos Jifeng, arbetet 
präglades mest av att hålla e-mailkontakt med kunderna, ett och annat telefonsamtal samt att 
visa mig runt. Den kinesiska assistenten på kontoret hjälpte till med diverse uppgifter och han 
talade mycket bra engelska.  
 
Tillsammans med VD:n och kvalitetsansvarig för Jifeng samt den ene delägaren för Inter 
Active besöktes olika fabriker i området runtomkring Shaoxing. Under resan till dessa 
fabriker passerades ett flertal nybyggda bostadsområden och tillväxten som sker i Kina var 
påtaglig.  

6.3.2 Besök på en pressgjutningsfabrik 
Den första fabriken som besöktes hade ett pressgjutningsverktyg med en låskraft på 550 ton 
och är därmed en potentiell underleverantör för många av SMS produkter. På grund av 
otillräcklig elförsörjning är strömavbrott ett stort problem hos många kinesiska 
tillverkningsföretag och vid besöket på denna fabrik blev det bekräftat. Lokalerna var helt 
nedsläckta, produktionen låg nere och aktiviteten var obefintlig. Med hjälp av det ljusinsläpp 
som kom från dörrar och fönster lyckades jag iaktta att renhållningen inte var särskilt 
prioriterad. Såväl väggar som golv var smutsigt av oljespill, metallspån och damm. De 
produkter som förvarades var för det mesta prydligt staplade, men framför 
pressgjutningsverktyget rådde en oreda med plåtbitar och tillverkade föremål utspridda på 
golvet. På fabriksområdet fanns ett tomt utrymme med tegelstenar uppstaplade. Detta skulle 
komma att utgöra en fabrikslokal för SMS om de skulle lägga en order som var tillräckligt 
stor för att inte få plats i de befintliga lokalerna. Om en sådan order skulle komma, skulle 
lokalen kunna stå klar inom två veckor påstods det. 
 

6.3.3 Besök på en monteringsverkstad 
Nästa besök var på en nybyggd monteringsverkstad där en av SMS provorder nyligen hade 
monterats. Renligheten var hög och innan vi fick gå in i verkstaden och på den heltäckande 
filtmatta som fanns på golvet var vi tvungna att ta av oss skorna. Leveransen av proverna hade 
skickats till Sverige några dagar innan jag kom till Shaoxing så det enda jag kunde se av SMS 
produkter var några defekta komponenter som inte hade godkänts för montering. Dessa 
komponenter hade antingen ett alltför tjockt lager pulverlack, utsatts för brott eller var helt 
enkelt så dåligt dimensionerade att de inte gick att montera. Dessutom var många av 



Empiri från kinesiska leverantörer 

 

37 

komponenterna repade och ur svenska mått direkt olämpliga för försäljning. 
Automationsnivån i Kina är mycket låg eftersom arbetskraft är billigare än automatiserade 
processer. Resultatet av masstillverkning utan automation blir att produkternas kvalitet kan 
variera, vilket kan förklara utseendet av de komponenter som jag såg.  
 
Det uppstod en diskussion mellan montörerna och Jifeng över passformen på två 
komponenter som skulle monteras ihop. Vid montering bildades ett glapp mellan de två 
komponenterna och Jifeng ställde sig frågande till varför. De mätte de olika komponenterna 
och jämförde mot de dimensioner som angavs på den ritning som Jifengs konstruktörer hade 
tagit fram. Många mätningar utfördes på den komponent som de själva hade tagit fram och 
den som SMS hade skickat som mall. De fick det inte att stämma överrens med den ritning 
som de hade framför sig. De ansåg att även den originalkomponent som SMS hade tillverkat 
hos sina svenska leverantörer inte heller stämde med ritningen. Detta verkade märkligt så jag 
insisterade på att få mäta själv och jämföra med ritningen. Jag upptäckte då att den ritning 
som de hade framför sig inte visade dimensionen på det mått som de mätte. I övrigt stämde 
både den svensktillverkade och den kinestillverkade komponenten överrens med de mått som 
fanns på ritningen. Missen låg här hos konstruktörerna som inte hade tagit fram alla väsentliga 
vyer över komponenten på ritningen. Man kan då ställa sig frågande till dels konstruktörernas 
förmåga att kritiskt granska sina ritningar innan de skickar iväg dem för tillverkning och 
samtidigt kan man ifrågasätta varför inte tillverkarna uppmärksammar detta vid tillverkning. 
Vid tillverkning var det tydligt att de enbart hade tagit ett godtyckligt mått vilket resulterade i 
att alla komponenterna hade olika mått. Ingen ville ta på sig ansvaret för detta och 
diskussionerna utbyttes mot tystnad där alla såg anklagande på varandra. Dessutom märktes 
en tydlig förändring i stämningen. Vad jag kunde se var detta ett tydligt exempel på Miànzi, 
eller ”loosing face” -syndromet – ingen ville ta på sig skulden och gå med minskat 
självförtroende därifrån. VD:n och kvalitetsansvarig för Jifeng insisterade på att stanna kvar 
och ville att jag skulle åka tillbaka till kontoret tillsammans med representanten för Inter 
Active. Antagligen följde högljudda diskussioner om vems fel det var.  

6.3.4 Besök på en fabrik som tillverkar pakethållare 
Under besöket i Shaoxing fick jag även besöka en fabrik som tillverkar pakethållare åt en 
annan svensk kund till Jifeng. Fabriken var förhållandevis ren och effektiviteten var hög. 
Tillverkningen skedde efter en tydlig löpande-band princip där alla hade specifika 
arbetsuppgifter. Flödet genom fabriken var dock inte optimalt och en annorlunda placering i 
lokalen hade kunnat effektivisera arbetssättet.  
 
Det var tydligt att det inte finns ett fungerande fackförbund i Kina som månar om de 
anställdas arbetssituation och de anställda är inte heller vana att ställa krav på sina 
arbetsgivare. De ”stolar” som de anställda satt på vid utförande av sina arbetsuppgifter var 
alltifrån pallar till staplar av olika föremål, se figur 6.3(b). Fabriken skulle förmodligen inte 
användas för tillverkning av SMS produkter, men de ville ändå visa upp den för att jag skulle 
få mer kännedom om vilka olika underleverantörer som fanns i nätverket. 
 



Empiri från kinesiska leverantörer 

 

38 

                  
 
   Figur 6.3(b). Tillverkning av pakethållare.   

   Figur 6.3(c). Detalj av elskåp. 

 

6.3.5 Besök på en plastfabrik 
Då många av SMS produkter innehåller plastdetaljer fick jag tillfälle att besöka en fabrik som 
bland annat framställde plastkomponenter. Renhållningen var hög och golven var polerade. 
Fabriken tillverkade många olika produkter, där den största produktkategorin var elskåp. I en 
fabrikslokal monterades plastdetaljer och kablar och i en annan del av fabriken tillverkades 
själva skåpet. Bullernivån i fabriken var extremt hög och ingen av de anställda hade 
hörselskydd vilket jag påpekade för fabrikschefen. Svaret blev ett skratt och en axelryckning. 
Jag synade de färdigmonterade skåp som stod uppradade i fabrikslokalen och kvaliteten var ur 
svenska perspektiv otillräcklig, se figur 6.3(c). Funktionskvaliteten är svår att bedöma och 
förhoppningsvis går skåpen igenom säkerhetstester innan de når kund, men utseendemässigt 
var det lätt att se att färgen flagade på sina håll – trots att skåpen var helt nytillverkade och 
skulle sändas till kund. 

6.3.6 Reflektioner från besöken 
Under besöket i Shaoxing lärde jag mig mycket och framförallt fick jag många av mina 
förutfattade teorier bekräftade. Det är dock värt att påpeka att Kina är ett enormt stort land och 
att variationer förekommer. Resultatet av dessa besök ska därför inte ses som karakteristiska 
för hela Kina utan enbart utgöra underlag för detta examensarbete och specifikt för SMS 
samarbete med nämnda leverantörer.  
 
Intrycket av Jifeng och Inter Active är att de har ett nära partnerskap och att de ställer sig 
välvilliga till att rätta sig efter sina kunders önskemål. Vad de däremot har som önskemål på 
sina kunder är att de ska föra en öppen kommunikation och att uppriktighet värdesätts för att 
de tillsammans ska kunna uppnå ett bra resultat och ett varaktigt samarbete. Att all 
kommunikation som sker mellan SMS och Jifeng går mellan Jifengs VD kan ifrågasättas. 
Frågor och viktig information angående den outsourcade konstruktionen bör med fördel 
kommuniceras direkt till de ingenjörer som arbetar med konstruktionen och inte till företagets 
VD som inte har tillräckliga kunskaper inom området, men som ändå har det övergripande 
ansvaret. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att gemensamt för de fabriker som besöktes i samband med 
vistelsen i Shaoxing är smutsiga lokaler och maskiner och att arbetssituationen för de 
anställda inte var särskilt gynnsam. Hierarkin som rådde mellan fabrikschef och Jifeng var 
svår att förstå sig på och om något var fel så var det ingen som ville ta på sig skulden. Innan 
besöket hade jag fått höra att den opålitliga strömförsörjningen var ett stort problem i kinesisk 
tillverkning vilket jag även fick bekräftat på mitt första fabriksbesök. 
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EMPIRI FRÅN ANDRA FÖRETAG 
 
Detta kapitel bygger på empiriska studier genom intervjuer av olika företag. Dessa intervjuer 
har genomförts i Sverige och där företag med anknytning till SMS har intervjuats angående 
deras erfarenheter av outsourcing till Kina. Intervjuerna behandlar inte enbart outsourcing av 
produktutveckling, utan speglar en mer generell bild av hur de olika företagen har gått tillväga 
vid outsourcing och etablering i Kina samt vilka möjligheter och svårigheter som har uppstått.  
 

7  Interal  
 
Majoriteten av SMS produkter utgörs av pressgjutna aluminiumkomponenter och en av 
företagets aluminiumleverantörer är Interal, ett svenskt företag med lång erfarenhet av 
bearbetning av aluminiumprofiler.  
 

7.1  Outsourcing 
 
Under åren som Interal har varit verksam inom aluminiumbearbetning har kundernas krav på 
lägre priser blivit allt högre i takt med att konkurrensen från Asien ökat. För att möta denna 
efterfrågan och själva bli mer konkurrenskraftiga som aluminiumleverantör beslutade Interal 
att undersöka huruvida en etablering av tillverkning i Kina skulle gynna företagets tillväxt.   
 
Interal ställer höga krav på sina leverantörer och lade därför ner mycket resurser på att hitta en 
leverantör som kunde uppfylla företagets krav på hög kvalitet och hög leveransprecision. I 
Kina finns omkring 150 olika pressverk av vilka 80 kontaktades skriftligen. Ett formulär 
skickades ut där företaget ville ha svar på bland annat vilka tidigare kunder pressverken hade 
haft och vilken maskinpark de hade. Efter en första sortering, där många pressverk uteslöts på 
grund av bristande språkkunskaper, återstod enbart tio. Företaget besökte dessa tio pressverk 
och kunde konstatera att många av dem inte hade angett korrekta angivelser i formuläret. 
Flera pressverk hade angivit en felaktig bedömning av sin produktionskapacitet och 
maskinpark. Av detta lärde sig Interal hur viktigt det är att besöka leverantören, för att 
säkerställa att de har en tillräcklig kapacitet att möta kundens förfrågan, innan man startar ett 
samarbete. Det är även av stor betydelse att säkerställa att produktionen verkligen sker i den 
avsedda fabriken och inte hos någon underleverantör. 
 
Att använda sig av en leverantör med en teknisk avdelning och engelska språkkunskaper gör 
att kommunikationen och samarbetet underlättas. Uppdragsgivaren kan då lägga över mer 
ansvar på leverantören och behöver inte utbilda personalen i lika hög omfattning som annars 
(Simmonson, 2005). Förekomsten av en exportavdelning med gedigen erfarenhet av export 
till Europa är en fördel eftersom dessa företag är medvetna om att européer ställer höga krav 
på leveranssäkerhet. För att säkerställa samarbetet och att produktionen och leveranserna går 
som planerat har Interal en kontinuerlig kommunikation med sina leverantörer genom 
telefonsamtal och e-mail. Dessutom besöker Interal sina leverantörer flera gånger om året.  
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7.1.1 Outsourcing av produktutveckling  
Interal ser produktutveckling som en del av sin kärnkompetens och har därför valt att så långt 
som möjligt ha kvar produktutvecklingsrelaterade aktiviteter internt i företaget. 
Leverantörerna som Interal anlitar får exakta specifikationer om vad som ska tillverkas och 
hur det ska gå till. De leverantörer som har stor erfarenhet av pressgjutning kommer ofta med 
återkoppling om vad i produkten som ska ändras för att den ska bli lättare att tillverka. Interal 
känner till några företag som outsourcat just produktutveckling till Kina och de ser 
outsourcing av produktutveckling som en uppåtgående trend. De mest framgångsrika 
företagen inom outsourcing av konstruktion har ofta utbildat personalen antingen i Sverige 
eller i Kina och eftersom detta är kostsamt får man se det som en långsiktig investering. Det 
är generellt mer komplext att outsourca konstruktion än produktion eftersom det är så många 
fler parametrar än löneskillnad att ta hänsyn till för att räkna på effektivitet och lönsamhet 
(Simmonson, 2005). 

7.1.2 Problem och risker med outsourcing 
De främsta riskerna som finns med att outsourca till Kina är bristande kvalitet, dålig 
leveransprecision, otillräcklig kommunikation och förekomsten av piratkopiering.  
 
För att kvaliteten ska vara uppnådd krävs ofta att uppgiften är noggrant specificerad redan vid 
orderförfrågan. Instruktionerna ska vara väldigt tydliga om vilka tillverkningsmetoder och 
material som ska användas. Det bör även vara tydligt specificerat om leverantören själv ska 
utföra uppgiften eller vilken underleverantör som ska användas. Om instruktionerna inte är 
tillräckliga så väljer leverantören det billigaste alternativet och då finns det en stor risk att det 
blir fel. Eftersom manuellt arbete är billigare i Kina än automatiserade processer, väljs ofta 
det billigare alternativ om inget annat är tydligt specificerat. Manuellt arbete innebär ofta en 
varierande produktkvalitet, varför arbetet måste göras om. Resultatet av en otillräcklig 
specifikation blir därför dålig kvalitet, följt av leveransförseningar och missnöjda kunder.  
 
Försening i leverans kan även bero på en bristande infrastruktur. Tillverkningen har ökat 
enormt i Kina och utbyggnaden av vägar, båt-, tåg- och flygtrafik har inte hunnit med varför 
förseningar ofta förekommer. Detta förebyggs av Interal genom att ha en bra kommunikation 
med leverantören och att styra transporterna från Sverige. Elförsörjningen är inte särskilt 
pålitlig i Kina, det kan hända att tillverkningen stannar helt hos vissa leverantörer och den kan 
då stå stilla i upp till två dagar i veckan. För att undvika att detta ska leda till 
leveransförseningar är det en fördel om leverantörerna har en separat generator som kan 
kopplas in vid strömavbrott. Varje vecka får Interal en statusrapport från sina leverantörer för 
att se hur långt de har kommit. Med hjälp av denna rapport kan de tidigt upptäcka 
leveransförseningar och informera sina kunder. Att ha en tidsbuffert är dock det bästa sättet 
för att undvika att kunderna drabbas av förseningar.  
 
Många kinesiska företag bedriver piratkopiering av sina kunders produkter för att sälja dessa 
vidare på den kinesiska marknaden (Simmonson, 2005). Interal har hittills lyckats undgå detta 
genom att teckna ett avtal med sina leverantörer som förhindrar dem att sälja produkterna 
eller idéer vidare. Ett annat sätt att undgå kopiering är att ha slutmontering av produkterna hos 
en samarbetspartner som man har byggt upp en gedigen relation med. Trots dessa initiativ är 
Interal inte helt säkra på att de inte blir kopierade. Det är framförallt viktigt att man genomför 
en riskbedömning för varje enskild produkt som ska produceras i Kina och ser vilka 
konsekvenser det skulle få om produkten kopierades.  
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7.1.3 Framgångsrik outsourcing 
Enklare produkter och standardkomponenter passar bra för utveckling i Kina, och med dessa 
kan man uppnå snabba resultat utan att lägga ner alltför mycket resurser. Om det gäller mer 
innovationskrävande produkter där kostnaden generellt är högre men där det inte ställs höga 
krav på en tidseffektiv utveckling, kan det vara lönsamt att ha även sådana projekt i Kina. 
Eftersom det är mycket billigare att använda kinesisk arbetskraft än den egna arbetskraften 
kan det vara avgörande för om projektet över huvud taget blir av.  
 
Viktigt för att man ska lyckas med en outsourcing är att se till att en win-win relation uppstår 
mellan uppdragsgivare och leverantör, det vill säga att båda känner sig som vinnare - både 
vad gäller lönsamhet och kunskapsutbyte. Att pressa sin leverantör med alltför hårda krav är 
inte ett lyckat koncept för att bli en prioriterad kund. 
 
 

7.2  Val av leverantör  
 
Det finns ett enormt utbud av tillverkande företag, tjänsteföretag och säljbolag i Kina, och vid 
en etablering gäller det att ha klart för sig vilken typ av företag man letar efter. Viktigt att ha i 
åtanke är företagets placering och dess närhet till en fungerande infrastruktur. Genom att 
använda sig av branschorganisationer, Internet och andra svenska företag som etablerats i 
Kina, kan man få bra kännedom om vilka leverantörer som man ska vända sig till. Det är 
absolut nödvändigt att uppdragsgivare besöker leverantören för att kunna göra en bedömning 
och utvärdera om det finns möjlighet att starta ett samarbete. Stora variationer kan finnas 
mellan leverantörer avseende pris och kvalitet. Dessa variationer beror, enligt Interal, ofta på 
att förfrågan inte varit tillräckligt specificerad och att leverantörerna själva har valt material 
och tillverkningsmetod.  
 
Många säljföretag har inte tillräckliga tillverkningskunskaper eller avsätter inte tillräckligt 
mycket resurser för ett gediget förarbete vid val av rätt leverantör. Resultatet av detta är att det 
idag finns många produkter på marknaden som har lägre kvalitet på grund av brister hos 
säljföretaget. Många företag använder sig av sådana säljföretag för att snabbt komma igång 
med verksamheten och snabbt gå med vinst, men ofta kompromissas det med produkternas 
kvalitet.  
 

7.2.1 Kunskapsutbyte 
I stort sett kräver alla utvecklings- och tillverkningsprojekt erfarenhet och kunskap om 
material och bearbetningsmetoder. För att det inte ska bli några missar vid tillverkningen 
förser Interal leverantören med en detaljerad kravspecifikation och så mycket information om 
produkten som möjligt. Ibland behöver Interal ge en väldigt styrd specifikation där detaljerad 
information om bland annat skärhastiget, kylhastighet och verktygsmaterial framgår. Med 
tiden lär sig leverantören vad som krävs och specifikationerna behöver inte vara så detaljrika 
längre.  
 
Även fast utvecklingen i Kina ligger något efter den i Europa, har Interal märkt att Kina är på 
väg att komma ikapp den kunskapsnivå som finns i Europa. Detta innebär för de företag som 
outsourcar till Kina att de kan förvänta sig ett kunskapsutbyte samtidigt som de i framtiden 
förmodligen inte behöver utbilda den kinesiska personalen lika grundligt.  
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7.2.2 Kultur och kommunikation 
Interals erfarenhet av den kinesiska kulturen är att de är mycket gästvänliga och att de 
värdesätter personliga relationer högt. Den personliga kontakten är i sin tur viktig för att 
bygga upp en tillit mellan företagen.  
 
Många gånger har kinesiska leverantörer svårt att säga nej till en förfrågan eller en affär som 
de i förhand vet att de inte kan slutföra på grund av bristande kunskaper. Anledningen till 
detta grundas i den kinesiska kulturen (Simmonson, 2005). De vill inte ”tappa ansiktet” inför 
sin kund och håller därför god min, de låtsas inte heller om något när kunden upptäcker att 
arbetet inte blivit utfört. Kineserna bagatelliserar de problem som uppstår då de inte lyckats 
lösa en uppgift och lyfter istället fram de uppgifter som har gått bra. Det gäller här att hitta ett 
sätt att kommunicera på som gynnar båda parterna och som underlättar för framtida 
problemlösning.  
 
Mycket av den litteratur som finns att tillgå och många personer har uttalat att 
innovationsnivån i Kina hittills inte har varit särskilt hög (Bremner & Engardio, 2005; 
Ardesjö, 2005) Interal har dock inte upplevt att innovationsförmågan i Kina är sämre än i 
Europa. De tror emellertid att den många gånger inte kommer fram på grund av bristande 
språkkunskaper eller eftersom hierarkin i företaget sätter stopp för den. Det kan därför 
betonas att det är viktigt att ha krav på sina leverantörer att de ska vara bra på engelska, men 
det kan även vara lika viktigt att det egna företaget förstår sig på den kinesiska kulturen för att 
samarbetet ska underlättas. 
 
 
 

8  QDP 
 
QDP, Quality assured Development and Production, är ett svenskt företag som främst arbetar 
med formsprutning av plast och pressgjutning av aluminium. Företaget har verksamhet i 
Sverige och i Kina där tillverkning och komponentinköp sker. QDP bedriver även 
produktutveckling för sina kunder där svenska ingenjörer, stationerade både i Sverige och i 
Kina, arbetar tillsammans med industridesigners och tar fram kompletta specifikationer och 
underlag för tillverkning 
 
 

8.1  Val av leverantör 
 
För att svenska företag ska kunna dra nytta av de låga kostnader som kinesisk tillverkning 
innebär finns det olika sätt att gå till väga. Ett vanligt sätt är att starta en så kallad joint-
venture, det vill säga en samarbetsform där ett utländskt företag går ihop med ett lokalt 
kinesiskt företag. Vid denna samarbetsform är det mycket pengar som ska fram i ett tidigt 
skede eftersom nya lokaler och nya maskinparker ska byggas. Stora företag har en större 
chans att lyckas med detta än mindre företag, dels på grund av de höga kostnaderna, men även 
eftersom ett stort företag har större möjlighet att sätta egna resurser på plats.  
 
För mindre företag som ska etablera verksamhet i Kina är det bästa sättet att gå via 
leverantörer och det finns då två alternativ att välja mellan (Olsson, 2005). Det ena sättet är att 
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gå direkt till en leverantör med ritningsunderlag för tillverkning. Detta sätt är flexibelt och det 
finns ofta många leverantörer att välja mellan. Den tekniska kompetensen hos leverantören 
måste testas genom frågor och testprojekt. För att lyckas med denna form av verksamhet ställs 
höga krav på en duktig inköpare på företaget. Det andra sättet för mindre företag att komma åt 
kinesisk tillverkning är att använda sig av ett företag som QDP, som fungerar som ett 
gränssnitt mellan det köpande företaget och den kinesiska tillverkningen. Sådana företag har 
ofta ett brett nätverk av många olika underleverantörer som är kunniga inom många olika 
tillverkningstekniker.  
 
 

8.2  Vanliga misstag vid outsourcing av produktutveckling 
 
Många misslyckade utvecklingsprojekt beror på att avstånden mellan var ritningen har tagits 
fram och var produkten ska användas är för långa (Olsson, 2005). Det är vanligt bland 
kinesiska konstruktörer att funktionskrav försummas. Detta kan bero på att konstruktörerna 
inte vet hur produkten ska användas och att de inte förstår hur viktiga komponentens 
gränssnitt är mot övriga komponenter i produkten.  
 

8.2.1 Kommunikation, kultur och kompetens 
Flertalet företag fokuserar alldeles för mycket på de kinesiska ingenjörernas språkkunskaper 
och deras tekniska kunskaper värderas mindre (Olsson, 2005). Kommunikationen underlättas 
om parterna kan kommunicera verbalt, men det är ännu viktigare om ingenjören kan behärska 
tekniken. Tillräcklig kommunikation bör därför kunna ske med bilder och med hjälp av de 
simuleringsprogram som används. Ofta är den skriftliga språkkunskapen bättre än den verbala 
och därför går det ofta att göra sig förstådd via Internetkorrespondens. Det bästa samarbetet 
erhålls oftast om unga och nyutbildade kineser anställs. Dessa har oftast bättre 
språkkunskaper och framförallt en modernare kompetens och behärskar de nyare teknikerna. 
 
I ett kinesiskt företag ges generellt inte mycket frihet åt de anställda. De ska genomföra sin 
uppgift utan att ifrågasätta (Olsson, 2005). Om ett beslut behöver fattas vänder de sig till den 
närmsta chefen. Eftersom kommunikationsvägarna då blir längre innebär det att 
beslutsfattandet kan ta väldigt lång tid. Genom att ha många anställda vill kinesiska företag ge 
intryck av att de är stora och framgångsrika. I många fall är det tvärtom. De anställda arbetar 
ofta i grupper där den samlade effektiviteten är väldigt låg. Ett annat problem i den kinesiska 
arbetskulturen är att det är väldigt hög omsättning av duktiga medarbetare. De lockas av höga 
löner på andra företag eller till högre positioner där deras tekniska kunnande inte kommer till 
användning. Detta innebär i många fall att den kompetens som byggs upp i ett samarbete med 
ett företag snabbt kan försvinna bort om den kunniga byter arbete.  
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RESULTAT 
 

9  Analys 
I analysen tolkas bakgrunden till arbetets problemställning och de viktigaste resultaten från de 
empiriska studierna sätts i relation till den teoretiska referensramen. Tolkningen utgår från 
författarens egna värderingar och erfarenheter som har erhållits från litteraturstudier, 
intervjuer och besök hos de kinesiska leverantörerna.  
 

9.1  Kärnkompetens 
 
Det första steget i en outsourcingprocess är att definiera företagets kärnkompetens, det vill 
säga den kompetens som företag anser vara unikt och det som anses göra företaget bättre än 
sina konkurrenter. När denna kompetens är definierad ska den aktivitet som avses outsourcas 
analyseras i förhållande till kärnkompetensen. I de fall där den tänkta aktiviteten är samma 
som företagets kärnkompetens, bör man inte gå vidare med processen, utan istället ha kvar 
aktiviteten internt och försöka effektivisera den inom företaget. 
 
SMS kärnkompetens är att tidigt kunna avgöra vilka trender som råder på marknaden och att 
de har lyckats anpassa produkterna därefter med en tidsenlig design. Produktutveckling är 
således ett område som till stor del utgör företagets kärnkompetens. Den outsourcing av 
produktutveckling till Kina som företaget avser göra handlar egentligen inte om att avgöra 
marknadstrender och att ta fram lösningsförslag som tillgodoser dessa trender, utan det 
handlar mer om att utifrån en skiss på ett lösningsförslag ta fram ritningsunderlag för 
tillverkning. Trots att konstruktionsarbete inte primärt ligger inom företagets kärnkompetens, 
bör det ändå råda en viss försiktighet vid en sådan outsourcing eftersom konstruktion är nära 
kopplat till produktutveckling. Företag värderas av de potentiella kunderna till stor del utifrån 
de produkter som företaget tillhandahåller och produktutvecklingen kan därför ses som en 
viktig kärna bakom företagets framgångar och utgör således ett känsligt område.  
 
Såväl litteraturstudier som intervjuer har visat på att man bör undvika att outsourca 
kärnkompetensen hos ett företag och att de främsta riskerna med detta är att företaget utsätts 
för en sårbarhet för om leverantören skulle misslyckas samt att det finns en risk att 
produkterna kommer att kopieras. Eftersom den del av produktutvecklingen som avses 
outsourcas är direkt avgörande för om produkterna kommer att uppnå de krav på funktion, 
säkerhet och design som SMS kunder ställer, skulle ett misslyckande av leverantören kunna 
leda till att något av dessa tre fokusområden inte uppfylls. Risken för att produkterna kopieras 
är stor eftersom företaget ger ifrån sig skisser som visar på både design och funktion och 
eftersom piratkopiering är ett stort problem i just Kina bör SMS vara uppmärksamma på detta. 
 

9.2  Anledning till outsourcing  
 
Anledningen till att SMS har valt att outsourca en del av konstruktionsarbetet är dels att uppnå 
lägre kostnader och att minimera den interna utvecklingstiden. Eftersom marknaden för platta 
skärmar och projektorer har vuxit mycket på kort tid är utvecklingen i branschen snabb och 
det har således blivit allt viktigare för SMS att ha en snabbare produktutveckling. I samband 



Resultat 

 

46 

med att marknaden har vuxit och att konkurrenterna har blivit allt fler, har priserna på skärmar 
och projektorer sjunkit mycket. Detta innebär även att priserna på SMS produkter måste 
sänkas. Anledningarna till varför SMS har valt att effektivisera konstruktionsarbetet anses 
rimliga och de stämmer väl överrens med de anledningar till outsourcing som nämns i 
litteraturen. Kinesiska konstruktörer är mycket billigare än svenska konstruktörer varför det 
finns en stor potential att kunna uppnå en ekonomisk vinst. Den kinesiska leverantör som 
SMS samarbetar med säger sig fokusera mycket på time-to-market och att produkterna 
därmed ska nå marknaden så snart som möjligt. För att lyckas med att uppnå en mindre 
utvecklingstid framhåller leverantören vikten av att ha en bra kommunikation med SMS. 
Eftersom såväl SMS som dess kinesiska leverantör har time-to-market som fokusområde, bör 
det vara av stort intresse för SMS att ha en bra kommunikation med sin leverantör.  
 
När SMS valde att outsourca delar av konstruktionsarbetet skedde ingen upphandling mellan 
olika kinesiska leverantörer och företaget har således inte gjort en ordentlig undersökning om 
vilka andra leverantörer som finns och vad de har att erbjuda. Detta är ett av de första och 
viktigaste stegen i den outsourcingprocess som nämns i arbetets teoridel och även intervjuer 
har visat på hur viktigt det är att göra en offertförfrågan till många olika leverantörer och 
säkerställa att det som anges är korrekt. SMS skulle genom att göra en sådan upphandling 
kunna undersöka vilka andra alternativ som finns, vilka kompetenser som finns och vilka 
priser som andra leverantörer skulle begära. Att göra en sådan grundlig undersökning är 
kostsam, men i längden kan det vara en lönsam investering. 
 

9.3  Produkter 
 
Vid outsourcing av produktutveckling bör en mer ingående analys av de specifika 
produkterna genomföras för att underlätta valet av leverantör. En produktgrupp bör 
klassificeras utifrån dess teknikintensitet, dess mognadsgrad och i vilken volym produkten 
sedermera kommer att produceras i. Om produktgruppen kräver en högre teknisk kompetens 
än vad som finns internt i företaget är det lämpligt att outsourca produkten till en leverantör 
som har denna kompetens. En produktgrupp som kommer att säljas i stora volymer passar bra 
för outsourcing eftersom de transaktionskostnader som uppkommer vid implementering av 
outsourcingen, då kan fördelas på många produkter. Vid en liten serie skulle den eventuella 
vinsten försvinna eftersom kostnaderna för outsourcingen då blir större per enskild produkt.  
De produkter som SMS avser låta konstruera i Kina är inte av särskilt hög teknisk nivå varför 
det inte är ett krav att leverantören har högre teknisk kompetens än vad SMS har. Därför 
kommer SMS att kunna göra en ständig kontroll av de produkter som konstrueras för att 
säkerställa att de följer de krav som ställs.   
 
Det finns ingen risk för att SMS kommer att förlora en viktig nyckelkompetens eftersom de 
enbart har för avsikt att outsourca delar av det konstruktionsarbete som sker på företaget. Den 
konstruktion som ska outsourcas kommer inte att innefatta utveckling av nya produkter utan 
innebära variationer av existerande produkter. I och med att de mer komplexa 
konstruktionsarbetena kommer att ske internt i företaget, kommer nyckelkompetensen således 
att finnas kvar internt.  
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9.4  Kontroll 
 
Enligt litteratur och empiri innebär outsourcing av en del av verksamheten att kontrollen av 
aktiviteten minskar. Detta kan ses både som positivt och negativt. Positivt är det då kontrollen 
innebär dyra resurser och där företaget inte ser någon egentlig nytta med att ha kontroll över 
aktiviteten. Det är då viktigt att de har en pålitlig leverantör som ger signaler till företaget om 
aktiviteten inte går som den ska. Att ha en minskad kontroll kan innebära att det blir svårare 
att koordinera olika processer i företaget och att det blir svårare att arbeta tidsoptimerat. 
 
I början av samarbetet är det viktigt att SMS har en bra kontroll över den outsourcade 
aktiviteten och att de följer de steg som presenterades i kapitel 3.4. Genom att använda sig av 
mätningar kan de säkerställa att det outsourcade konstruktionsarbetet uppfyller företagets 
krav. Eftersom en sådan kontroll är tidskrävande och SMS vill minimera den 
utvecklingsrelaterade tiden, är det viktigt att kontrollen upphör då tillräckligt stor erfarenhet 
och kompetens har byggts upp hos de kinesiska konstruktörerna. Detta bör även medföra att 
de som utför konstruktionen kommer att känna ett större ansvar för att utföra uppgiften 
korrekt. Om SMS konstruktörer kommer att arbeta parallellt i samma utvecklingsprojekt med 
de kinesiska konstruktörerna, kan det vara svårt att arbeta koordinerat om SMS inte har någon 
form av kontroll över hur långt de andra konstruktörerna har kommit i projektet. Här får man i 
så fall göra avstämningar under projektets gång och sätta upp milstolpar som ska uppfyllas 
inom en viss tidsram. 
 
 

9.5  Etablering i Kina  
 
Kina har under de senare åren blivit alltmer uppmärksammat och antalet företag som 
undersöker möjligheterna att etablera verksamhet i Kina stiger markant. Många av Sveriges 
största företag har sedan många år placerat tillverkningen i Kina med anledning av de låga 
kostnaderna, landet har länge setts som världens centrum för masstillverkning. En av 
anledningarna till att fler små och mellanstora företag har börjat söka sig till Kina är att det 
har blivit lättare att bedriva handel med kinesiska företag sedan Kina gick med i WTO år 
2001, först därefter har handeln kunnat ske under kontrollerade former med internationellt 
gällande handelsregler. Den kinesiska staten har gjort stora satsningar på att utveckla den 
kinesiska kompetensen och har därmed finansierat många av de högskolor samt 
forskningsinstitut som finns i landet. Med dessa satsningar har innovationsförmågan ökat och 
fler utländska företag har börjat bedriva forskning och utveckling i Kina. Eftersom detta antal 
stiger, ökar även kinesernas erfarenhet och kompetens ytterliggare.  
 
Etablering i Kina, där den billiga arbetskraften utgör en viktig fördel, ses snart som ett måste i 
de branscher där konkurrensen blir hårdare och där kravet på billigare varor ökar. Att Kina 
inte enbart erbjuder lägre kostnader och en stor och köpkraftig marknad, utan numer även 
sägs erbjuda en mer kompetent arbetskraft kan ses som en avgörande anledning till att 
etablera sig där. SMS har sedan tidigare börjat tillverka komponenter i Kina för att kunna 
sänka sina tillverkningskostnader. Att SMS nu väljer att etablera utvecklingsrelaterade 
aktiviteter i nära anslutning till tillverkningen borde kunna medföra att produkterna kan 
anpassas bättre till den tillverkning som den kinesiska leverantören utför. 
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Trots att det sägs att innovationsförmågan i Kina höjs, har såväl teori som empiri visat på att 
många kinesiska produkter har en låg kvalitet och att många kineser ägnar sig åt 
piratkopiering. Åsikterna om den kinesiska kvalitetsnivån går dock isär och generellt kan 
sägas att kvaliteten på kinesiska produkter varierar med leverantör. Kina är ett enormt land 
där såväl landmassan som invånarantalet är tre gånger större än i Europa och landets storlek 
kan därmed sägas förklara kvalitetsvariationerna. Det kan inte nog betonas vikten av att SMS 
hittar rätt leverantör och här ligger ansvaret hos den egna organisationen. En duktig inköpare 
och ett väl avvägt beslut är grundläggande för att samarbetet med en kinesisk leverantör ska 
vara optimalt. Det är dessutom upp till den egna organisationen att se till att leverantörerna 
har den rätta kunskapen och där så inte är fallet antingen byta leverantör eller utbilda den som 
finns. Oavsett om konstruktörerna är utbildade eller inte krävs det att de får mycket hjälp och 
stöd i början för att kunna sätta sig in i det specifika arbetssätt som gäller på SMS. Dessutom 
kan det vara en fördel att utbilda konstruktörerna i Sverige, dels för att de lättare ska kunna 
anpassa sig till SMS som företag och även för att de ska kunna förstå vad som efterfrågas av 
SMS kunder. I början av samarbetet krävs således mycket tid och ekonomiska resurser, men i 
längden kan en sådan investering vara lönsam.  
 
 

9.6  Kommunikation 
 
De leverantörer som SMS sedan tidigare har samarbetat med har med tiden byggt upp en 
erfarenhet som innebär att SMS inte behöver specificera exakt hur uppgiften ska utföras. 
Eftersom leverantörerna i Kina är nya behöver SMS vara mer tydlig i denna specifikation och 
eftersom de inte talar samma språk är risken för missförstånd ännu större. Om en kinesisk 
leverantör inte får exakta specifikationer om vad som ska göras, väljs ofta ett alternativ som 
innebär lägre kostnader och där resultatet kan bli en bristande kvalitet. Detta kan även tänkas 
gälla de konstruktörer som SMS har anlitat i Kina; om de inte får en exakt beskrivning av de 
funktioner och krav som produkten ska uppfylla, kanske de tar genvägar med följden att 
produkten senare inte går att använda. Kineser är ofta helhetsorienterade, medan svenskar 
fokuserar mer på detaljnivå och för att undvika missförstånd är det viktigt att så mycket som 
möjligt specificeras tidigt i processen.  
 
SMS kommunicerar både med det svenska säljbolaget Inter Active och direkt med det 
kinesiska företaget, vilket är bra. Det kan ibland vara en fördel att diskutera vissa frågor på 
svenska med någon som finns på plats i Kina, men det är en fördel att diskutera de mer 
tekniska frågorna direkt med det företag som utför det tekniska arbetet. Eftersom 
kommunikationen mellan SMS och Jifeng sker via Jifengs VD finns det utrymme för att 
utveckla denna kommunikation ytterliggare. Den tekniska kompetensen är större hos Jifengs 
konstruktörer än hos företagets VD, varför en stor del av kommunikationen borde gå via 
konstruktörerna istället. Problemet är dock att dessa konstruktörer inte kan engelska och att 
det således blir svårt att kommunicera. Förmodligen är det därför som kommunikationen sker 
med den kinesiska leverantörens VD, men här borde man ställt som krav att konstruktörerna 
kan engelska. 
 
Det är inte enbart den tekniska kommunikationen som har betydelse i samarbetet. Den 
kinesiska leverantören har dessutom uttryckt hur viktigt det är att de får ta del av SMS 
prognoser för att bättre kunna förbereda sig för den framtida utvecklingen. Genom att delge 
sådan information kommer leverantören att i framtiden vara bättre rustad för att möta SMS 
krav. Den kinesiska leverantören har en stark vilja att uppnå en ökad kompetens och att bidra 
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med värdeökning till SMS. Genom att delge mer information samt att lägga ner mer resurser 
på leverantören finns det således stora möjligheter till att en outsourcing kommer att bli 
effektiv.  
 

9.7  Geografiskt relaterade problem 
 
Anledningen till att SMS har valt att outsourca produktutvecklingen till Kina är dels att uppnå 
lägre kostnader och att minimera den interna utvecklingstiden för produkterna. SMS har även 
planer på att i framtiden marknadsföra sina produkter på den kinesiska marknaden och i det 
avseendet kan det vara en fördel att ha produktutveckling där eftersom konstruktörerna lättare 
kan relatera till vad kinesiska kunder efterfrågar. Utveckling av produkter till den svenska 
marknaden har däremot visat sig vara ett problem eftersom kinesiska konstruktörer ofta inte 
förstår sig på de krav som svenska kunder ställer på produkterna. De kinesiska 
konstruktörerna som arbetar åt SMS utgår ifrån en skiss och tar sedan fram ritningar för hur 
produkten ska konstrueras och tillverkas. Konstruktörerna har inte någon tidigare erfarenhet 
av samarbete med svenska kunder och har därför inte någon större förståelse för vad svenska 
kunder efterfrågar. Konstruktörerna har heller inte fått någon vetskap om SMS övriga 
produktutbud, vilket gör det svårare för dem att gissa sig fram till vad som efterfrågas och att 
konstruera produkter som är enhetliga med resten av företagets produkter.  
 
Det är tydligt att avståndet mellan marknaden och produktutvecklingen är så långt att det 
påverkar resultatet av produktutvecklingen. Genom att låta de kinesiska konstruktörerna ta del 
av bilder på fler av SMS produkter och besöka företagets kontor skulle de få en större inblick 
i företaget och vad kunderna efterfrågar. Genom att få de kinesiska konstruktörerna att förstå 
sig på produkternas ändamål kommer således onödiga misstag att kunna undvikas. De 
produkter som SMS avser outsourca till de kinesiska konstruktörerna är inte av en sådan 
svårighetsgrad att det krävs en ständig kontakt företagen emellan, det borde kunna räcka med 
att få konstruktörerna att förstå vad det är som efterfrågas och att göra kontinuerliga 
avstämningar. Då det har visat sig finnas en hög risk för att det blir kvalitetsfel om man anlitar 
kinesiska konstruktörer bör, enligt modellen som presenteras i figur 4.2, samarbetet vara på 
medelstor eller stor nivå, beroende på om produkten som ska utvecklas är mycket eller lite 
värdeskapande för det egna företaget. Det hade varit en fördel om SMS fanns på plats i Kina 
för att kontrollera att konstruktörerna arbetar på rätt sätt, men då dessa resurser inte finns 
internt i företaget kan det ses som positivt att de använder sig av ett svenskt företag som 
mellanled. Eftersom detta företag finns på plats och förstår sig på svenska kunders krav, 
skulle detta företag kunna få en mer kontrollerande och kommunikativ uppgift. Det krävs 
dock att det även finns en teknisk kompetens hos ett sådant kontrollerande företag.  
 
De kinesiska konstruktörerna värderas i hög grad efter de prototyper som skickas till Sverige. 
Prototyperna har inte uppfyllt de krav som SMS ställer vad gäller kvalitet och funktion. De 
misstagen som har varit mest påtagliga har varit dålig ytfinish, glapp mellan komponenterna i 
produkten och att de inte har varit symmetriska i bland annat hålbild. Anledningen till dessa 
fel är inte säkert relaterade till de kinesiska konstruktörerna. Källan till felet kan till stor 
säkerhet härledas till att prototyperna inte har framställts med automatiserade processer. Vid 
en automatiserad process skulle parametrarna kunna matas in efter koordinater och 
noggrannheten skulle därför kunna ökas. Att konstruktörerna tar fram exakta ritningar helt 
efter SMS önskan kan därför ses som onödigt om inte tillverkningen följer ritningen exakt. Ett 
sätt att förbättra dessa problem är således att använda automatiserade processer eller att på 
annat sätt förbättra noggrannheten i tillverkningen.  
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9.8  Kulturrelaterade problem 
 
Kina har under många år av olika dynastier och religioner byggt upp en utpräglad kultur som 
är starkt förankrad i det kinesiska samhället. I synnerhet i många affärssammanhang med 
kinesiska företag nämns den kinesiska kulturen som ett av de största problemen till varför 
samarbetet inte blir som det var tänkt. Eftersom förståelsen för den kinesiska kulturen i hög 
grad påverkar samarbetet är det viktigt att den som ämnar samarbeta med kinesiska företag är 
väl införstådd i kulturen. Enligt den undersökning som presenterades i kapitel 4.2, där 300 
företag har intervjuats om sina erfarenheter av outsourcing, identifierades personliga 
relationer, hänsyn till kulturella skillnader, tillit och frekvent kommunikation som de främsta 
framgångsfaktorerna. I den kinesiska kulturen är personliga relationer speciellt viktiga och 
genom att bygga upp dessa, byggs tilliten upp företagen emellan.  
 

9.8.1 Guànxi - relationer 
En viktig skillnad mellan europeiska företag och kinesiska företag är att de europeiska 
företagen vill att affären ska sätta igång snabbt, medan de kinesiska företagen inte kan påbörja 
samarbetet förrän relationen har byggts upp. Såväl empiri som teori har uttryckt vikten av att 
personligen besöka de leverantörer som man avser samarbeta med och detta kan anses ha två 
olika syften. För det första är det viktigt att kunna avgöra om leverantören uppfyller de krav 
som företaget ställer och om ett samarbete således är möjligt. Ett annat viktigt syfte med att 
besöka leverantören, detta gäller i synnerhet kinesiska leverantörer, är att bygga upp en 
personlig relation med företaget. Genom att kontinuerligt besöka leverantören kan företaget 
dessutom säkerställa att arbetet sker korrekt.  
 
Eftersom SMS inte har besökt de kinesiska leverantörerna och endast en gång träffat VD:n för 
det kinesiska företaget Jifeng, har SMS inte följt de normer som den kinesiska kulturen sätter 
upp för affärsrelationer. En av anledningarna till att detta skulle kunna fungera bra ändå är att 
SMS delvis använder sig av Inter Active som mellanhand och att det kinesiska företaget 
Jifeng har en stor erfarenhet av samarbete med svenska företag och således förstår sig på de 
olikheter som finns. Om SMS hade valt att enbart gå genom Inter Active behöver de troligen 
inte bygga någon relation med Jifeng, men eftersom konstruktionen sker hos Jifeng och 
kommunikation om konstruktionen är nödvändig, är det således viktigt att relationen byggs 
upp med Jifeng. Jifeng anser att det är viktigt att ha en god relation med sina leverantörer 
vilket utgör en viktig anledning för SMS att bygga upp denna relation. Genom att anstränga 
sig med detta relationsbyggande kommer SMS förmodligen att kunna bli en prioriterad kund 
hos sina leverantörer. I första hand bör konstruktörerna på SMS besöka Jifeng eftersom de har 
den främsta kommunikationen med företagets konstruktörer. I Kina, där affärskulturen är 
väldigt hierarkiskt orienterad, ges VD:n för ett företag väldigt stor respekt. Om VD:n för SMS 
skulle besöka den kinesiska leverantören skulle detta ses som en uppskattad gest och 
affärsrelationen skulle säkert förbättras ytterliggare. 
 
Ett av de största problemen som finns i Kina är att piratkopiering är så utbrett. Det finns stora 
risker för att detta sker då ett företag lämnar ifrån sig sådan information som gör att någon 
annan skulle kunna kopiera deras produkter. Detta förekommer främst i de samarbeten då 
relationen mellan de två företagen inte är särskilt god och utgör ytterliggare en anledning till 
att SMS bör bättra på relationen till sin leverantör. Många företag anser sig undkomma 
intrång på den intellektuella egendomen genom att skriva avtal med sin leverantör, men 
eftersom det fortfarande finns brister i det kinesiska rättssystemet är detta inte ett fullgott 
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skydd. Det bästa sättet är alltså att använda sig av pålitliga leverantörer och som tidigare 
nämnts byggs tilliten upp med starka relationer.   
 

9.8.2 Miànzi – konsten att inte förolämpa 
Ett problem som kan uppstå vid samarbete med kinesiska leverantörer är att de inte gärna tar 
på sig skulden för om någonting går fel. De skyller ofta ifrån sig på någon utomstående faktor 
och gör allt för att inte ses som en förlorare och bli förolämpad. Detta kan ses som en 
anledning till varför kineser ofta väljer att arbeta i grupp istället för individuellt, det är lättare 
att skylla på en hel grupp än på en enskild individ. Att kineserna ofta arbetar i grupp kan 
innebära att ett beslutsfattande tar längre tid än behövligt eftersom besluten måste fattas i 
grupp.  
 
Många företag har fått erfara att kineser har tagit på sig en uppgift, vilken de till slut visat sig 
vara oförmögna till att lösa på grund av bristande kunskaper. Anledningen till detta beteende 
skulle kunna vara att de inte vill förlora sin stolthet genom att säga att de inte kan utföra 
uppgiften. Genom att från början veta vad konstruktörerna är kapabla till att göra skulle SMS 
kunna undgå att det blir några misstag här. För att detta inte ska uppstå är det även extra 
viktigt att det ges tydliga specifikationer som exakt beskriver vad företaget vill ha uppfyllt.  
 
Till skillnad från européer och i synnerhet sydeuropéer, är det sällan man ser kineser 
argumentera.  Argumentationer innebär oftast att någon till slut kommer att ses som förlorare 
och därmed förlora sin stolthet. Viktigt vid en argumentation med ett kinesiskt företag är 
således att man ska behandla folk med respekt, inte bli arg och framförallt inte förolämpa 
någon öppet. Gör man det riskerar man att förlora en viktig relation och följderna kan bli att 
det kinesiska företaget inte vill fortsätta göra affärer.  
 

9.8.3 Hierarki 
Svenska företag har oftast en mer jämlik och platt organisation där den hierarkiska strukturen 
sedan länge har försvunnit. Kinesiska företag har en annorlunda struktur där chefen 
respekteras på ett mycket vördnadsfullt sätt. Ofta vågar de anställda i kinesiska företag inte 
ifrågasätta sin chef och de vågar inte heller fatta ett beslut utan chefens samtycke med risk för 
att göra honom besviken. Detta kan ha betydelse då förseningar i ett beslutsfattande ofta kan 
bero på att kineserna saknar behörighet att fatta ett visst beslut och måste kontakta sin chef.  
 
Ett problem med att beslutsfattandet går via chefen på företaget är att detta kan förhindra att 
många innovativa idéer från de anställda kommer fram. Genom att föra en direkt 
kommunikation med den som utför uppgiften och inte med chefen, kan man således få ut mer 
av samarbetet och återigen kan vikten av språkkunskaperna påpekas.  
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10  Slutsats 
 
I denna slutsats avses svara på studiens frågeställning; Vilka fallgropar finns vid outsourcing 

av konstruktionsarbete till Kina? Frågeställningen besvaras utifrån resultatet av analysen och 
således utifrån den kunskap som litteraturstudier, intervjuer och egna erfarenheter har 
genererat. De mest betydande fallgroparna som identifierats i arbetet presenteras i tabell 10, 
varpå de diskuteras.   
 

 
 

Kärnkompetens 
Det första steget i en outsourcingprocess är att, utifrån företagets kärnkompetens, analysera 
den aktivitet som avses outsourcas. Om aktiviteten ligger alltför nära kärnkompetensen kan en 
outsourcing vara riskabel vilket kan medföra fatala följder för företaget. Det är därför viktigt 
att innan man går vidare grundligt analysera den aktivitet som ska outsourcas.  
 
Ingående planering 
En vanlig fallgrop bland många företag har visat sig vara att de har haft för bråttom med att 
etablera sig i Kina och att en fullgod planering inte har förekommit. Vid en etablering i Kina 
är det viktigt att ha tålamod och tänka långsiktigt. Resultatet kommer inte direkt och det är 
farligt att räkna med snabba affärer. För att uppnå ett långsiktigt och bestående resultat krävs 
det att mycket resurser förläggs i början av projektet och att det i planeringen definieras vad 
som förväntas. 
 
Någon med erfarenhet 
För små och medelstora företag är det en fördel att använda sig av en större organisation som 
kan hjälpa till vid en etablering. Genom att använda sig av någon med kunskap om Kina och 
som förstår sig på kinesiska affärsrelationer och myndigheter underlättas en etablering. 
Exempelvis exportråd i Kina eller branschorganisationer har ofta många bra referenser på 
kinesiska leverantörer och brukar kunna hjälpa till vid en etablering.  
 

  Kärnkompetens 
  Ingående planering 

Någon med erfarenhet 
Allmän upphandling 
Stor kunskap 

 
Företagshierarki 
Avgörande med en bra kommunikation 
Language skills 
Lagom mycket kontroll 
Guànxi 
Risk för dålig kvalitet 
Operativ förståelse  
Piratkopiering 
Automatisering 
Responsibility 

 

TABELL 10. Kinas Fallgropar 
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Allmän upphandling 
Det är lätt att falla för första bästa leverantören och att bli förblindad av de låga kostnader som 
erbjuds. Eftersom det är många faktorer som är av betydelse för det kommande resultatet, är 
det viktigt att olika leverantörer jämförs och att företaget besöker leverantörerna innan avtal 
skrivs, för att säkerställa att de metoder och den kunskap som anges är korrekt.  
 
Stor kunskap 
Genom att vara ordentligt påläst om Kina och genom att ta del av andra företags erfarenheter 
kan man uppnå en stor kunskap och förståelse för det kinesiska arbetssättet. Samarbetet 
kommer att i framtiden underlättas och många misstag kommer att kunna undvikas. 
 
Företagshierarki 
Hierarkin som råder i många kinesiska företag bidrar många gånger till att ett beslutsfattande 
kan ta väldigt lång tid. Eftersom det inte är vanligt att en chef ifrågasätts, kan hierarkin i ett 
företag sätta stopp för att nya idéer kommer fram från de anställda. Det är således viktigt att 
föra en kommunikation direkt med konstruktörerna.  
 
Avgörande med bra kommunikation 
Kommunikation i samarbetet är avgörande för resultatet och det är av stor betydelse att 
kommunikationen sker med rätt person i företaget. Ärlighet och öppenhet värdesätts mycket i 
kinesiska affärssammanhang och det är viktigt att dela med sig av information om det egna 
företaget.  
  
”Language skills” 
Språkkunskaperna i Kina är generellt dåliga och det är oftast bara folk på ledningsnivå och 
unga kineser som talar engelska. Samarbetet och kommunikationen förbättras mycket om den 
man samarbetar med kan engelska. 
 
Lagom mycket kontroll 
Vid en outsourcing är det bra att kontrollera att uppgiften sker på rätt sätt och att leverantören 
verkligen har de kunskaper som krävs. Kineser säger ibland att de förstår och att de arbetar på 
uppgiften, men det kan vara ett sätt att undvika att känna sig förolämpade, varför detta måste 
kontrolleras extra. Det är viktigt att inte kontrollera för mycket eftersom konstruktörerna då 
kan känna att de inte är betrodda.  
 
Guànxi  
Grundläggande i den kinesiska kulturen och i affärssammanhang är personliga relationer. 
Detta är grunden i ett bra samarbete och gör att man som kund kan bli prioriterad. En sådan 
relation byggs framförallt genom att besöka den kinesiska leverantören och genom att vara 
närvarande. Sådana besök kan även fylla flera syften, eftersom man då har möjlighet att 
kontrollera att uppgifterna sker korrekt.   
 
Risk för dålig kvalitet 
Ett vanligt problem vid outsourcing av tillverkning har visat sig vara att om det inte 
förekommer tydliga specifikationer, där uppgiften beskrivs exakt, finns det en stor risk att en 
billigare metod, än vad som var tänkt, används. Resultatet av detta är att kraven på kvalitet 
inte uppnås. Detta kan säkert även uppkomma vid outsourcing av konstruktion varför det är 
viktigt att göra övertydliga specifikationer.  
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Operativ förståelse 
Eftersom det är såväl ett långt geografiskt- som kulturellt avstånd mellan Sverige och Kina, 
har det visat sig att kinesiska konstruktörer inte förstår sig på de krav som västerlänningar 
ställer på kvalitet och funktion. Detta beror ofta på att de inte vet hur och var en viss produkt 
ska användas och eftersom de är rädda för att bli förolämpade är det inte säkert att de vågar 
fråga. Därför är det viktigt med förklarande bilder och att konstruktörens förståelse 
säkerställs. 
 
Piratkopiering 
Intrång på den intellektuella egendomen är ett stort problem i Kina och det är en av 
anledningarna till varför många företag undviker att etablera sig där. Återigen är de personliga 
relationerna till den kinesiska affärspartnern det bästa sättet att undvika att företagets 
produkter kopieras. 
 
Automatisering 
Då konstruktörerna bland annat granskas efter de prototyper som tas fram, är det viktigt att ha 
i åtanke att en tillverkning utan automatiserade processer kan bidra till att prototyperna inte 
görs exakt efter ritningsunderlag. Det kan framstå som om konstruktörerna har gjort dåliga 
ritningar, medan problemet i själva verket ligger i tillverkningen. I Kina utförs större delen av 
tillverkningen med hjälp av manuellt arbete och det är till stor del anledningen varför 
tillverkning i Kina förknippas med låga kostnader. Nackdelen med manuell tillverkning är att 
noggrannheten ofta inte är lika hög som vid automatiserat arbete. 
 
”Responsibility” 
På senare tid har det debatteras mycket i media om de arbetsvillkor som gäller i Kina och 
under vilka förhållanden som kineser arbetar. Ofta debatteras ung arbetskraft, bristande 
säkerhet och dåliga arbetsmiljöer samt de låga lönerna i Kina. Det är inte ovanligt att unga 
eller ibland även barn används i hårda arbeten eftersom de oftast inte har någon kunskap om 
sina rättigheter. Fabrikschefer bryr sig sällan om sina anställdas hälsa och den kortsiktiga 
lönsamheten går före det mesta. Ofta har det företag som outsourcat tillverkningen till Kina 
inte vetskap om de förhållanden som råder på fabrikerna och detta är ytterliggare en anledning 
till varför det är så viktigt att besöka leverantörerna och inspektera arbetet. 
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Ja 

 

Vad är företagets 
kärnkompetens? 

 

TÄNK OM! 
Ha kvar 
aktiviteten internt 

  
Nej 

Kommer den avsedda 
aktiviteten att i 
framtiden utgöra en 
kärnkompetens? 

Ja 

 
Nej 

Är det en ekonomisk 
fördel att outsourca 
aktiviteten (med 
transaktionskostnader 
medräknat)? 

Nej 

Kommer aktiviteten 
att förbättras vid 
outsourcing? 

 

Ingår den avsedda 
aktiviteten i 
företagets 
kärnkompetens? 

 
Nej 

Sök efter lämplig 
leverantör 

Ja 
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Introduction 
 
The world economy has for a long time been moving on towards globalization and there has 
been a significant growing interest amongst companies all over the world to explore how they 
could benefit from the Chinese market. Not only because of China’s comparatively cheap 
labour and natural resources, foreign investors are interested in developing the huge consumer 
market that is made up of a population of around 1.3 billion people. However the reason to 
explore China varies amongst corporations, but what they do have in common is to make 
profit. 
 
China developed an open door policy for more than 20 years ago. Since then, there has been 
huge investments made by the government to improve the infrastructure and the business 
environment for foreign investors. The government has implemented a tax system that attracts 
and encourages foreign investment. After Chinas entry into the WTO in 2001, the market has 
become even more open for foreign investment. In 2003 China was the fourth largest 
exporting country and the third largest importer, calculated upon value.7 
 
The foreign investments are mainly located at the coastal area of China and preferably in the 
three major regions around Beijing, Shanghai and Guangzhou. Most of the foreign 
investments have been made in the region around Guangzhou, also referred to as the Pearl 
River Delta, PRD, and the province has the highest export values and taxation revenue in 
China. The PRD is generally most famous for being a centre for consumer goods, while the 
area with Shanghai as its centre, the Yangtze River Delta, YRD, is leading in producing raw 
materials and intermediate goods. Since Beijing will host the Olympic Games in 2008 and 
Shanghai will arrange the World Expo in 2010 the infrastructure within China is developing 
in a fast speed.  
 
Dr. Tony Apéria, working with Nordic Brand Academy and Dr. Sikander Khan, responsible 
for the School of Business' International Business Academy and Eastern Asia programmes at 
the Stockholm University, organised a study tour to China. During the study tour, three of the 
most explored cities for foreign investment were visited. Nordic Brand Academy is a 
networking organisation which creates relations between corporations and academia 
contributing in the area of branding, to which the theme of the study tour was related. The 
visited cities were Guangzhou (former known as Canton), Shanghai and Beijing. A one-day 
visit was also made to Hong Kong, which since 1997 belongs to China from being a British 
territory. 
 
The study tour contained several visits to top universities in China, Swedish companies, 
branding companies, and also Swedish consulates. During the visits speeches were made upon 
which the delegates from the study tour interacted in discussions. 
 
The participants of the China study tour 2005 were as follows: 
 

- Dr. Sikander Khan, Associate Professor, Stockholm University School of Business. 
- Dr. Tony Apéria, Assistant Professor, CEO, Nordic Brand Academy 
- Dr. Bengt Kristensson Uggla, Professor, Stockholm University School of Business, 

Åbo University 
 

                                                
7 PricewaterhouseCoopers; The Guangzhou Development District, Investment Environment Study 2004 
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- Ms. Linda Björk, CEO, Amore (Brand Management Consulting Co.) 
- Ms. Susanne Bodin, Director, FMV (Försvarets Materielverk) 
- Ms. Karin Fyrberg, SMS Safe Brackets (Industry company developing and 

producing stands and clamps for flat screens and projectors) 
- Mr. Anders Jacobsson, Director, Sveaskog (Forest Industry co. , Second largest 

forest owner in the world) 
- Ms. Monika Neukirchen, Management Consultant, WM Data (Leading supplier of 

design- and IT-related services in the Nordic regions) 
- Ms. Carolina Nilsson, Brand Consultant, Essen (Brand Management Consulting Co.) 
 
The visits will hereafter be presented in chronological order, in which they were made 
during the China study tour. 
 
 

 

Participants of the China Study Tour 2005: 
Karin Fyrberg, Tony Apéria, Carolina Nilsson, Monika Neukirchen, Linda Björk,  
Anders Jacobsson, Sikander Khan, Susanne Bodin, Björn Kristensson Uggla 
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2. Hong Kong  
 Pop: 6.8 million 
 
2.1 The Hong Kong PolyTechnic University 17 September 2005 
Professor Judy Tsui 
 
Hong Kong Polytechnic University is one of the largest universities in Hong Kong. 
Approximately 22’000 full-time and part-time students attend the university and a wide range 
of courses which directly meets industrial, commercial and community needs are offered. A 
strong partnership is established with the business and industrial sectors through activities 
offering professional training and applied research services to the private and public 
corporations. 

 
The delegation was received by the dean, associate professors and research associates at the 
faculty of business. Presentations were made upon their areas of focus which mainly were 
global training made by collaborations with overseas universities.  

 
Many research programmes are going on and one that was presented during the visit was a 
study exploring the Customer Perceived Value, CPV, in which they had recognized the retail 
industry as the second largest sector in Hong Kong with the following growing areas: 

 
1. Fashion 
2. Jewellery 
3. Cosmetics 
4. Electrical appliances 
5. Department stores 
 
The largest buyers were identified as: 
1. Mainland China 
2. Asia 
3. Hong Kong 
4. Europe 
5. US 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hong Kong  Lunch at the Hong Kong PolyTech. University 
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3. Guangzhou  
 Pop: 10.15 million 

 
3.2 Guangdong Development District 19 September 2005 
Mr. Hubert Xu, Managing Director 
Ms. Angela Wang, Director, Project Department 

 
Guangzhou 
Guangzhou, former known as Canton, is the capital of the Guangdong province in the South 
East of China. Guangzhou is also the centre of the Pearl River Delta, which combines the nine 
surrounding provinces. These nine surrounding provinces is the wealthiest region in China 
and accounts for 1/3 of the Chinese population. The Guangdong province is the region with 
the highest amount of foreign investment and has become the world’s most important 
manufacturing site and Chinas largest export base. The region has very important channels to 
the inland China and the Guangzhou government is making huge investments in improving 
the infrastructure. 

 
Guangzhou is one of the most prosperous cities and has developed into a major industrial and 
commercial city in the Southern China. With a population of approximately 10 million, 
Guangzhou itself is a big consumer market. The living standard and purchasing power of 
Guangzhou resident is amongst the top in China. The average salary of a Guangzhou citizen is 
RMB 28’000 (approximately 28’000 SEK) for the year 2003, which makes a monthly income 
of above RMB 2’000. The average disposable income was however RMB 15’000 per capita. 
During the first half year of 2004, Guangzhou experienced a 16.4 percent growth in GDP 
compared to the same period the previous year. 
 
Many of the world’s top 500 conglomerates have investments in Guangzhou and most of their 
investments are located in the Guangdong Development District.  
 
The Development District 
The Guangdong Development District, GDD, which is located in the eastern part of 
Guangzhou, is one of the earliest development districts approved by the State Council in 
1984. It was set up to attract foreign investment in the new and high technology industries. 
The GDD consists of a Hi-Tech Industrial Development Zone, a Free Trade Zone, and an 
Export Processing Zone. The construction of the Science Park started in 1999. By the end of 
2004, there were altogether 1’953 foreign investment enterprises established in the GDD. 91 
of the top 500 fortune companies, such as Honda, KRAFT, Akzo Nobel, Pepsi and Pfizer are 
represented in the development district.  
 
Utilities 
GDD has made large investments in improving the infrastructure, and Guangzhou has a well 
developed system with Chinas largest airport and one of the world’s top ten ports with access 
to 300 ports in 80 different countries. Benefiting from the Pearl River Delta, the GDD has 
enough water to meet the needs of industry. There are five huge thermal power plants and 
three nuclear plants in the Guangdong province. There are also two extra power plants in the 
GDD providing a more secure supply of electricity. 
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3.1 Consul General of Sweden in Guangzhou 19 September 2005 
Mr. Ulf Sörmark, General Consul of Sweden in Guangzhou 
Ms. Rigmor Pettersson, Consular Official 
 
Mr. Ulf Sörmark can see similarities in the development that China 
is experiencing today with the development that Japan experienced 
many years ago. The difference is that the Chinese economy is 
much larger today with a larger workforce than Japan had by that 
time. China has a slow, but steadily growing cost of labour. The 
drive force behind the fast development in China is foreign 
investments and the big winners are often the multinational 
companies. Many large companies have already been established in 
China, and today more and more small and medium sized 
companies are being established. One important reason to start 
activity in China is because of its growing domestic market. 
                                   Guangzhou. 

 

The Chinese have a high ambition to reach the same level as the western companies and 
hence, buy the technology to be able to produce similar or even better products themselves. 
 
The Guangdong Province 
The largest group of population in China is in the Guangdong Province with 79 million 
inhabitants (6.9 percent of the total population). The province accounts for 1/3 of the foreign 
trade in China.  
 
The fast development of Guangdong Province is mainly due to its short distance to Hong 
Kong. Central areas of focus in the province are infrastructure, economical coordination and 
environment policy to further develop the areas around Pearl River Delta, PRD. All the major 
cities in the PRD are putting great effort in building airports, industrial zones, ports etc. 
However, these cities are building with no coordination to the neighbouring cities, creating a 
big waste of resources and pollution which is becoming a big problem. The city of Shenzhen, 
which is situated between Guangzhou and Hong Kong, is the largest exporter of high-
technology. The city is a centre for finance in the southern China where many foreign bank 
offices have been established. Shenzhen is the wealthiest city in China, and Chinese nationals 
require a special pass to enter it. Hong Kong has made a lot of investments there. Dongguan is 
another important growing city in the province with a high export of high-technology and 
furniture. Many of the investments in Dongguan are made by Taiwan.  
 
Swedish Companies 
There are approximately 50 Swedish companies in the region of which Ericsson is the largest. 
Also IKEA has a large purchase office in the province. However Mr. Sörmark confirmed that 
the area around Shanghai is generally more attractive for Swedish companies than the 
Guangdong Province. 
 
Swedish export to China is decreasing. During the first six months of 2005 the export had 
decreased by 15 – 20 percent. One important reason to this might be that Ericsson has during 
the recent years been the largest exporting company, but since it now operates in China it does 
not count as export. 
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The most common problems that Swedish companies experience when establishing in China 
are the following:  
 

1. A lack of a thorough investigation and insufficient preparation. 
2. Difficulties in choosing the most appropriate province to be established in. It is often 

dependent on where the sub suppliers are situated. There is a Business Service Office 
within the Swedish Consulate which advices companies in which province to choose 
and to help with the contract. 

3. There are no well working unions in China and the workforce has often no protection. 
4. A lack of skilled workforce. 
5. The global oil issue leads to the electricity in Chinese industries is not reliable. Quite 

often the production is shut down because of lack of electricity. 
6. Due to problems with intellectual property, many Swedish companies are established 

in Hong Kong which is slightly more expensive but offers a more rigid law system.  
 
For Swedish companies establishing in China, the best alternative is often fully-owned 
enterprises, although in the automotive industry, the government can require a certain balance 
in the activity between the Chinese workforce and the foreigners and hence suggests a joint 

venture. 
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4. Shanghai  
 Pop: 13.2 million 
4.1 IKEA 20 September 2005  
Mr. Ulf Smedberg, Marketing Director IKEA China, Shanghai 
 
IKEA started the way it operates today for approximately 40 years ago and since then there 
has been an enormous expansion both locally and globally. Every two weeks a new IKEA 
store opens somewhere in the world. Today there are roughly 
220 stores and 90’000 employees. 92 percent of IKEA’s 
business comes from the global market. In the IKEA China 
group there are 3’000 co-workers, eight purchasing offices and 
there will soon be three stores in China; Beijing, Shanghai and 
Guangzhou. 25 percent of all the products are made in China; 
the rest is manufactured in East Europe. Ulf Smedberg 
estimates that in five years 35 percent of the products will be 
made in China. IKEA in Shanghai 
 
The Chinese Market 
There has been a lot of research made to understand the Chinese market. Many visits to 
Chinese’ homes have been made to get a true view of what the customers need. In the 
Swedish market IKEA’s vision is to improve the life for the many people. This is 
accomplished by providing cheap and designed furniture. The reason to why they can offer so 
inexpensive furniture is because the customers do a big part of the work themselves. They 
collect the products of the shelves and assembly them at their homes.  
 
However, in China the furniture are experienced as expensive and as being luxury products. 
For those who can afford to buy the IKEA furniture, there is no interest in putting them 
together since it takes time, someone else could do it very cheap and there are not many 
people having tools at their homes. IKEA have during its existence at the Chinese market 
decreased the prices and by doing that, increased their volumes. One example of this is the 
sofa “Klippan”. When they started selling “Klippan” in 1999, the price tag was 2999 RMB. 
Not many people could afford it and the sales were extremely bad. In 2004 the price finally 
reached 795 RMB which made it possible for more people to afford it. However, IKEA made 
more profit when it was cheaper since the sales volume increased a lot. Each country within 
the IKEA group decides the price tag for their market which made it possible for IKEA China 
to do this. IKEA also offers evening-courses in the IKEA thinking and how to put the 
furniture together. They do also provide their customers with cheap tool-boxes for sale at the 
exits of the stores.  
 
In Sweden, for example, the catalogue is distributed to each household, which goes with the 
vision of selling furniture for the many people. In China the distribution is more targeted. The 
catalogue is very expensive and it would be a waste to distribute it everywhere. The 
distribution is therefore concentrated to the east coast area and especially close to the IKEA 
stores. IKEA has experienced that a good way to sell furniture is to have decorated 
showrooms at the stores. They have identified their core customer as being women who can 
spend money. In China women are the forces to change. They learn new languages, try new 
possibilities and are seeking other professions. Men, on the contrary, stick to old values.  
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Public Relations are very important in China and there are 28 co-workers at the marketing 
section in China of which five are from Sweden. One important marketing tool for IKEA has 
been the International Food Service, bringing many customers to the stores.  
 
Copycats 
Ulf Smedberg explained that there are many copycats in China, doing small variances of the 
products. IKAF is their most progressive copycat. In China, it is however more inexpensive to 
make custom made furniture than buying an IKEA product, although the quality is not as 
good. There has to be a good relationship with the suppliers to 
avoid being copied, otherwise it can happen that the supplier start 
selling the product before IKEA does. It is difficult to find the 
perfect balance between relationship and arguing for cheaper costs. 
IKEA is constantly looking for cheaper suppliers, but the costs can 
also be reduced in other ways. One of the shoe shelves in the IKEA 
collection became much cheaper by removing one bar. 
       One of the copycats. 

Design 
The design is made centrally in-house and the products look the same way in Sweden as 
everywhere else in the world. The design group takes input from influences that are different 
around the world, for example; Americans want big, soft sofas, whereas German people want 
hard sofas. 
 
Culture aspects  
Ulf Smedberg has noticed that is confusing for the Chinese to work in a Swedish corporate 
culture. The leadership in Swedish companies is often soften and less hierarchic than in China 
and they are often not familiar with taking own initiatives. Swedish are respecting individuals 
and require an Inter Active communication within the organisation. Before working at IKEA 
the staff get one-week training in the Swedish culture and some of the staff are sent to 
Sweden.  
 
Ulf Smedberg has experienced the loosing-face culture in China when staff members quit his 
or her work. They would never come back even if they wanted because they could not loose 
their faces. 
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4.2  The Swedish Trade Council in Shanghai 20 September 2005 
Mr. Axel Nordegren, Market Consul 
Ms. Sofie Nilsson, Export information and development 
 
The Swedish Trade Council have six offices in China; two in Beijing, two in Shanghai, one in 
Guangzhou and one in Hong Kong. Shanghai will be the largest Swedish Trade Council 
before the end of 2005.  
 
Shanghai 
Shanghai was the place where all the big companies got established in 1990’s. The land has 
become more expensive since then and the companies have started to explore other sites in 
China.  Shanghai offers a modern and more westernized corporate culture than many other 
places in China. 
 
In Shanghai the companies are free of tax during the first two profit making years. This could 
however in some cases be negotiated to five years. It is not possible to buy land but to lease it 
for 50-60 years. It is more common to rent a standard factory on a short time. In these 
factories all the company has to do is to put all their machinery there.´ 
 
What the Trade Council Offers 
The Trade Council evaluates international possibilities for Swedish companies and makes a 
market analysis before the company enters the Chinese market. They make a partner match in 
which they seek the most optimized supplier, distributor and customer. They do also offer 
their help at the establishing phase. 
 
There are many different forms to choose when establishing and the council helps to find the 
most appropriate form and are present at the 
recruitment process. It is important not only to 
recruit one local contact, but to have control over all 
the staff that will join the company. The local 
contact is very important and since he or she is 
representing the assigner it is important that he or 
she is very familiarized with the company, the 
market and also good at English. The Trade Council 
helps the assigner to find an appropriate local 
contact and where to establish according to the 
assigners industry.  
                                     View from the Trade Council in Shanghai. 

 
According to the Trade Council Swedish companies are doing a lot better and 85 percent have 
been successful.  
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4.3 PG Design & Brand Consulting 20 September 2005 
Mr. Parson Ge, President  
Mr. Jan Staël von Holstein, Co-Chairman Silver Lining 
 
Silver Lining is working with the creation of different brands around the whole world and five 
years ago they opened an office in China, PG Design & Brand Consulting. The organisation 
has a very simple structure and the office is not as hierarchal as traditional Chinese offices. 
There are 20 employees and they are working in 4 teams with a project manager in each team. 
 
Branding in China 
The creation of brands is a new in China, and Chinese have previously been bad at 
appreciating the brand itself. This is changing. The creation of brands has for a long time been 
very important to overseas companies and nowadays it is getting more important for the 
Chinese companies. Local companies are becoming more powerful. The market is moving 
very quickly and it is essential to have a share of it.  
 
China is a big country which also means a big market. The cities are very different in their 
behaviour, culture etc. It is therefore very important to use different strategies to reach the 
vast majority of the market. Companies wanting to take advantage of the Chinese market 
should according to Mr. Jan Staël von Holstein have a local base. China is a different market, 
and it is therefore important for the company to the design for this market.  
 
New Strategies 
To be marketed in the Chinese market, means new strategies for some companies. However 
this does not mean changing the core values of the company, but only slightly make changes 
upon the surface in order to use a different brand communication. The original name of the 
brands does not always work on the Chinese market because of: 
 1. Difficult to pronounce.  

2. The translation in Chinese could mean something very inappropriate. There is often 
a need for overseas companies to change the names. 

 
It is important to keep the core values of the company even if the brand communication is 
changed. One way to keep the core values is the use of packaging and graphics. Many 
companies communicate their core values in their products.  
 
Quality 
There is a huge ranging of quality, and often most of the resources are put to get the product 
or service as cheap as possible. The quality is up to the buyer and it is therefore important that 
quality control is done rigidly. Mr. Jan Staël von Holstein does not agree that Chinese quality 
is bad; it’s up to the purchase office at the company to require great quality.  
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4.4 Electrolux Home Appliances  21 September 2005 
Mr. Andrew Cameron, Head of design in China 
Ms. Jessica Zhang, Marketing Director 
 
The Home Appliances division of Electrolux makes refrigerators, dishwashers, washing 
machines etc. The reason for having an office in China is mainly to understand and design for 
the market. China is a dynamic market; the products are changing every month which is far 
more than anywhere else. It is therefore essential to have a close contact with that emerging 
market and to understand their needs and wants.  
 
Variations in the Chinese Market 
The market in China is very polarized with many different groups of population to target. 
Electrolux has identified a certain design DNA, which is communicated in all the markets in 
order to create a consistency of the brand. The occurrence 
of the brand name is very important in this consistency. 
One strong group of Electrolux customers has been 
identified as those requiring products communicating 
affirmation on their selves. The pricing of the products is 
global for Electrolux, meaning that there is not a huge 
population in China that can afford the products. 
Electrolux estimates that in the top 20 percent of the 
cities Electrolux products can be afforded by 60 percent 
of the population. In the smaller cities, Electrolux 
products can be afforded by 30 percent of the population. Identification of the core customer. 
 
Since there are constantly new buildings brought up in China, especially in the coastal areas – 
and mostly in Shanghai, there is a big need for new kitchen appliances. Those who move to 
new built homes can also often afford a brand new kitchen. An average product cycle is 2-3 
years. Some of the new built apartments are sold already furnished, which accounts for 25 – 
35 percent of the sales of Electrolux China. In Chinese homes there has been a significant 
change when the east meets the west. The new homes are constructed with an open planning, 
giving the attention to the kitchen. Sometimes the Chinese use the refrigerator in the living 
room because they are so proud of their product and want to show it to everyone who visits 
their home. 
 
Product Development 
Electrolux works globally and they have monthly exchanges to ensure a good communication 
between the offices in different countries. They often use platforms as a base on which they 
can change the features to suit different markets at different times. The Time-To-Market is 
estimated to be approximately seven months, but variations between 1-2 years occur.  
  
When perceiving a new market it is important to understand the specific needs of that market. 
For example Chinese use a lot of eggs when cooking, which of course should be thought of 
when it comes to designing a refrigerator. Different colours are important when distributing 
the products on different markets. The Chinese markets want change which could most 
certainly mean new colours.  
 
In the product development at Electrolux, the customer is in focus in each step. It is important 
that their needs are fulfilled in the product and the product should communicate with all the 
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senses; the way it looks, feels, sounds, etc. It is also important that the products communicate 
innovation, quality, design and the Scandinavian heritage. 
 
Globalization 
The feeling for globalization at Electrolux is evident and they work hard to accomplish it. 
Electrolux mix cultural teams, they have a cultural training to understand the needs and the 
values of the market and there is a willingness of the employees to change. They like to travel 
around; visiting and exploring other offices to get a fuller picture of the company and the 
different markets.  
 
Intellectual Property 
Almost all the products that are sold in China are manufactured there. The major areas of 
focus for the Chinese factories are: costs and quality. Electrolux has noticed that some of their 
products are being copied on the Chinese market, but the products that are copied are already 
by then out of the Electrolux range of products. Copying is the life of Chinese, and it can be 
seen everywhere. The flea market is a great example and the foreigners are very paradox in 
their standpoint, they love the flea market and therefore encourage it. On the other hand they 
also dislike the products being copied.   
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4.5 CEIBS, China Europe International Business School  21 September 2005 
Ms. Claudia Schaefer, Deputy Director 
 
In Shanghai, there is an extreme presence of future and wealth and prosperity is well mixed 
with the old perception of how China once used to be. There is an evident mixture of Chinese 
and Western attributes such as temples and churches. The reason for this is because Shanghai 
is very open for international relations. It is more open than Beijing and is more popular than 
the cities around the Pearl River Delta since they offer a better situation for companies and 
their employees. The Pearl River Delta is not as popular as before since they offered too low 
salaries.  
 
However, at the same time as China is a very popular country for establishment there are 
some emerging problems to be solved.  
 
Society 

- There is an aging society with no proper health care system. The hospitals have been 
extremely criticized in the news papers because they are charging too high. If you 
have no money, you will get no treatment. 

- The one-child policy is a problem for the aging society, and it will not be changed for 
a long time.  

- There has to be a development of the hinterland since Shanghai will be over populated 
very soon.  

- Proportion of men and women is 106 male / 100 female which makes an unbalanced 
society. 

 
Education 

- Lack of experienced and skilled managers. 
- Lack of skilled workers. 

 
Environment 

- Six of the worlds most polluted cities are in China. Since Beijing will host the 
Olympic Games in 2008, many resources are invested in to clean up. 

- The sewage treatment is almost non-existent. 
- Regulations are not enforced. 
- There is an inefficient use of resources. In Northern China the heating systems starts 

centrally on the 1st of October and ends on the 1st of March every year, no matter the 
temperature. They do not have double glass windows, curtains or any isolation in the 
houses. 

- In the north of China there is an extreme shortage of water. Water has to be 
transported from other places. 

- Shortage of energy – the electricity is quite often shut off in the industries. 
 

Transportation 
- The infrastructure is very bad in China, see comparison below as an example. 

Europe:  4’634’810 km of paved highways 
Sweden:  213’237 km of paved highways 
China:  25’130 km of paved highways 
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Ms. Claudia Schaefer has identified twelve “Golden Rules of China”, which should be in 
mind when doing business with China. 

 
 
 
The Golden Rules of China 
 

1. Everything is possible 
2. Nothing is easy 
3. Western business logic does not apply 
4. It is a fun project if there is no deadline, they will go around the problem in the same circles. 
5. You must persist – things will come your way eventually. Something will happen, wait and don’t 

move – it will come to you 
6. Patience is the essence of success 
7. “You don’t know China” means they disagree 
8. “New regulation” means they found a new way to avoid doing something 
9. “Internal regulation” means they are mad at you 
10. “Basically no problem” means BIG problem 
11. “We will look into it” means “Forget about your inquiry” 
12. You must understand and utilize the concept of “Guanxí” 

If you don’t understand, refer to rule #2 
If you do, refer to rule #1 
When you are optimistic, think of rule #2 
When you are discouraged, think of rule #1 
 

 
 The Golden Rules of China. 
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4.6 JWT, J. Walter Thompson Company 22 September 2005 
Mr. Kaiyu Li, Associate Planning Director 
 
Global Marketing 
To market a product globally there has to be creativity at its own end, it has to be tailored for 
the specific market. How to advertise a company is dependent on which market to reach. 
Some markets are appealed by features that other markets would repel. When doing an 
advertisement it is important to identify the DNA of the brand and to identify its uniqueness 
before tailoring for the local market. 
 
Marketing in China 
In China the market is very influenced by the Confucianism and its two pillars; 

1. Ambition 
 - “I want to move forward” 

2. Regimentation 
 - “The leading goose gets shoot down” 
 
The conclusion of this is: The key to get things done is to move forward through clever 
resourcefulness, and it is therefore important to have a carefully prepared strategy. 
 
China is rather undeveloped in some provinces where the brands are not important. The 
concept of marketing is very new to the local brands. Intelligent features in a product are 
inspiring the population more than a brand. It is therefore important to inspire the target group 
while emphasizing the brand. There is an important generational endorsement in China and 
the target groups have different age structures which can be reach in different ways. The 
toughest part of the population to reach is those over 35 years old since they are very affected 
of the Cultural Revolution.  
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5. Beijing  
 Pop: 13.8 million  
5.1 Tsinghua University 23 September 2005 
Professor Jiahe Zhao, Management and finance consultant 
 

China Business Opportunity and Strategy 
Many foreign investments have been made in China during the last years and there are some 
important factors to consider when doing business in China.  
 

1. The Market; Who are the potential customers and what are their needs. 
2. The Competitors; What other actors are looking at the same market and sees an 

opportunity in the Chinese market? 
3. Resources; Which resources do the market offer, for example mining etc. 

 
China is more than three times the size of Europe and the population is also more than three 
times as big as in Europe. Therefore, the market is huge and it is important to develop its 
economical potential. 
 
The Chinese Economy 
Media often mentions a 9-10 percent growth rate of the GDP in China. Professor Jiahe Zhao 
means that the figure is incorrect and the real growth rate is 7-8 percent. The reason to why it 
is not correct is probably because China does not have a very perfect statistic. The Central 
Government in Beijing increases the rate on purpose because they want it to seem better than 
it is. However China will be unable to keep the trend and GDP will soon become to decrease 
because of a loss of resources such as water, oil etc. The oil price is steadily increasing and 
the Chinese government subvention the oil. The Chinese Government wants to control the 
inflation, if not – the manufacturing and the development will not be able to continue. The 
Chinese government encourages foreign investment in China as well as Chinese firms to 
become global and reach the market outside of China. The highest growth sectors in China are 
the real-estate, automobile, pharmacy, telecom & internet etc. The full list is shown in the 
figure below. 
 
Professor Jiahe Zhao is not so optimistic about the future for China and there are some really 
deep problems to solve. He believes that in 2-3 years the labour intensive companies will 
move their factories from China because of increasing labour costs and to avoid trade 
conflicts. The most urgent risks for Chinas future development are: 
 
1. Income disparity;   

The income discrepancy is increasing, 10 percent of the population stands for 50 percent of 
the total GDP. The average income for the whole population is $4200.  
 
2. Bad debt and financial market; 

The Chinese Government is investing a lot of money in non-profitable projects, and they 
don’t have enough time to evaluate. 
 
3. Taiwan;  
Taiwan might soon become independent which means a great uncertainty for the Chinese 
further development. 
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4. Aging population and pension; 
The social welfare cannot take care of all the old people of China. 
 
5. Lack of water, energy, resources and environment; 
300 cities in North China have an extremely lack of water. The water is transported from 
other regions, which is extremely costly and a lot of the water is evaporated during the 
transport. Oil is another major problem in China. They are very rich of coal, but cannot use it 
because of pollution. Paper, copper and aluminium are transported to China from very far 
distances. These factors are big bottlenecks for the Chinese market. 
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5.2 Sony Ericsson  
 23 September 2005 
Mr. Roger Ericsson, President 
Mr. Thomas Stalnert, Vice President, Production & Engineering 
 
Sony Ericsson is a joint venture between the two mobile phone divisions of the Japanese Sony 
and the Swedish Ericsson. The joint venture was created in 2001 when both the companies 
had reached a plateau in their sales and the profit was decreasing steadily. In 2002 Sony 
Ericsson established sales offices in various cities in China. 
 
Corporate views and entry strategies for China 
Sony Ericsson got established in China because they wanted to open an R&D unit to develop 
an adaptation to the Chinese market. The adaptation was more or less to create a user interface 
with Chinese symbols. The Chinese market also asked for different games and melodies in the 
mobile phone. The China Mobile Communications Corporation requires that foreign 
companies make special adaptations in their telecommunication products for the Chinese 
market. China is today the largest market for mobile phones. 400 million users or 
approximately 31 percent of the Chinese population have a mobile phone which is far more 
than the number of land line-phones in China. The market is very diverse and some customers 
change their phones very often. The product life cycle is more accelerated in Sweden than in 
China. The replacement market in Sweden is 80-90 percent whereas it is 50 percent in China. 
Another reason for Sony Ericsson to be established in China was to use the cheap labour 
costs. The company management consists of Swedish, Japanese and Chinese. Mr. Tomas 
Stalnert explained that the Swedish are more suitable as project leaders, the Japanese are more 
suitable for tasks requiring structured, and accurate persons. Mr. Tomas Stalnert could 
however not tell what was characteristic about the Chinese.  
 
Chinese Manufacturing 
Ericsson started its production in China in 1995-1996. In 1997 the factory had full production; 
they even made the electrical circuits, which today are outsourced to suppliers. Also the 
assembly and end packaging was made in the factory. The factory in Beijing is a joint venture 
between Sony Ericsson and a Chinese mobile phone producer, Putian. The telecom industry in 
China is strongly regulated and joint venture is the best way to establish in China. The 
production is regulated by prognoses, which makes it inflexible. The reason to why the 
production is inflexible is because it is difficult to change the orders to the suppliers. If the 
demand is bigger than expected, there is not much Sony Ericsson could do to increase the 
production, it would take too long. Instead they can just hope that the customers will be 
interested in the next mobile phone. Order lead-time is eight days, although the Time-To-
Market is approximately eight months for the mobile phones.  
 
The production is running 24 hours, six days a week and 
the employees work in shifts with only 30 minutes gap. 
The employees work 10 hours a day and have in total 1.5 
hours break. Each assembler has had approximately 2500 
mobile phones in their hands after one work day. Since 
they work so effectively they only work for three days in 
a row and are off for two days. Very few activities are 
automatized in the assembly line. The labour costs are 
much cheaper than buying robots. The assembly is also 
more accurate when handmade instead of robot made.        Assembly line at Sony Ericsson. 
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The salary for a temporary employee is approximately 1000RMD a month. The production is 
rarely affected by the lack of electricity and the reason is probably that they are much 
prioritized since they are the biggest exporter in China.  
 
The first mobile phones in each batch are tested 7 times, and the Sony Ericsson is trying to 
make it more efficient. Most of the quality errors occur from the production line, since the 
product awareness is not high enough amongst the assemblers. Sony Ericsson is trying to 
prevent this by sending the employees on training for three weeks before starting to work.  
Mr. Thomas Stalnert explained that the quality awareness for a mobile phone is probably 
much higher in China since it is a big investment buying a mobile phone there.  
 
 
 
 
 
 


