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Sammanfattning 
 
Uppsatsens titel Sourcing i Kina – En studie i hur valet av sourcingmetod påverkar 

sourcingprocessen i Kina 

        
Seminarium  2009-06-04 
 
Ämne/kurs Kandidatuppsats Ekonomistyrning, 15 Akademiska poäng 

Ekonomihögskolan, Lunds universitet 
 
Författare  Engstrand Andrea, Johansson Anton & Lavén Katarina  
 
Handledare  Olof Arwidi, Per Magnus Andersson & Rolf Larsson 
 
Nyckelord  Sourcing, Kina, Supply Chain Management, kulturella skillnader, 

Total Quality Management 
 
Syfte        Syftet med uppsatsen är att från ett processperspektiv analysera de 

specifika utmaningar ett företag möter vid sourcing av sina 
strategiska inköp i Kina. Vi vill även undersöka hur ett företags 
förutsättningar och syfte med sourcingen påverkar valet av 
sourcingmetod. Vi avser sedan att studera hur valet av 
sourcingmetod påverkar företagets förutsättningar att hantera dessa 
utmaningar och därigenom ökar möjligheterna att lyckas med sin 
sourcingprocess i Kina.    

 
 
Metod  För att kunna få en djupgående studie av sourcingprocessen har vi 

valt en Kvalitativ metod där vi har med intervjuat två svenska 
industriföretag. Dessa två företag har använt sig av två olika 
sourcingmetoder vid sourcing från Kina.  

 
Teoretiska perspektiv Den teoretiska referensram består av Supply Chain Management, 

kulturella skillnader mellan Sverige och Kina och Total Quality 
Management. Genom dessa teorier vill vi analysera 
sourcingprocessens alla delar utifrån ett processperspektiv.  

 
Empiri Här sammanställs den relevanta informationen från de kvalitativa 

intervjuerna med respondenten från Beta, BtC och Alpha. 
 
Resultat  Vi har i vår studie funnit att om företagets långsiktiga syfte är att 

etablera en ny värdekedja i Kina för att producera regionalt, kan 
företaget möjligen ha överseende med den ineffektivitet som kan 
uppstå i inledningsfasen av sourcingprocessen till förmån för ett 
framtida värde. Är syftet däremot att snabbt sänka kostnaderna och 
sourca komponenter från Kina till Sverige är det för många företag 
fördelaktigt att använda sig av ett sourcingföretag likt Bridge to 
China. 
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Abstract 
 
Titel  Sourcing in China – A study in how the choice of sourcing method 

affects the sourcingprocess in China 
 
Seminar Date 2009-06-04 
 
Course  Bachelor Thesis, Financial Control, 15 Academic Credits     
  School of Management and Economics, Lund University 
 
Authors  Engstrand Andrea, Johansson Anton & Lavén Katarina  
 
Advisors  Olof Arwidi, Per Magnus Andersson & Rolf Larsson 
 
Key words   Sourcing, China, Supply Chain Management, Cultural 
  differences, Total Quality Management 
 
Purpose The purpose of this thesis is, from a process-perspective, to 

analyze the specific challenges that a company might face when 
sourcing their purchases in China. We want to study how the 
company conditions and sourcing purpose effect the choice of 
sourcing method. We also intend to study how the choice of 
sourcing-method is connected with the company ability to handle 
these challenges and therefore increase the possibilities of a 
successful sourcing-process in China.  

 
Methodology  We have chosen a qualitative research method, where we 

conducted interviews with to industrial companies, for a thorough 
study of the sourcing process. These to companies have chosen 
different sourcing methods for sourcing in China. 

 
Theoretical perspective   The theoretical framework consists of Supply Chain Management, 

cultural differences between Sweden and China and finally Total 
Quality Management. Through these theories we intend to analyze 
the sourcing process from a process-perspective.  

 
Empirical foundation  A compilation of the information that has been gathered through 

the interviews deducted with people at Beta, BtC and Alpha.  
 
 
Conclusion We have found that if the long-term intention is to establish a new 

value chain in China, the company could oversee the problems that 
may occur in the initiation of the sourcing process to gain future 
value. If the intention is a quick sourcing initiation and cost 
reduction cooperation with a sourcing company is in cases 
beneficial.  
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1 INLEDNING 
 

I detta kapitel kommer vi inledningsvis att förklara bakgrunden till vår studie samt tydliggöra 

ett antal nyckelbegrepp. Därefter följer en problemdiskussion som mynnar ut i de tre 

forskningsproblem som kommer att behandlas i uppsatsen. I kapitlet beskrivs även syftet med 

studien samt varför vi gjort ett antal avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Var fjärde dag etableras ett nytt svenskt företag på den kinesiska marknaden. Kina är för 

många svenska industriföretag idag ett givet val när det gäller outsourcing av 

produktionsenheter. Årligen investerar svenska industriföretag som Ericsson, Atlas Copco och 

Volvo med flera miljarder kronor i uppbyggnad av produktionskapacitet i Kina. Bland 

kinesiska företag finns det också en vilja att etablera affärsrelationer med väst i syfte att öka 

närvaron på den globala marknaden. Detta skapar goda förutsättningar för samarbete, ett 

samarbete som dock inte alltid går som på räls.1  

 

Snabb ekonomisk tillväxt, i kombination med låga kostnader för arbetskraft, har gjort den 

kinesiska marknaden mycket attraktiv för utländska investerare. Under 2008 stod Kina för 20 

% av den globala ekonomiska tillväxten. Trots den internationella finanskrisen hade landet en 

BNP-tillväxt på cirka 9 %.2 Kinas BNP har under många år ökat och svenska exportrådet spår 

en fortsatt tillväxt på 9,6 % år 2009.3 Den starka utvecklingen har medfört att 

levnadsstandarden och därmed utbildningsnivån ökat markant.4 

 

Kina är världens folkrikaste land med cirka 1325 miljoner invånare. Landet är till ytan 

världens tredje största och angränsar till 14 stater. Landet har under flera år haft en konstant 

tillväxttakt på närmare 10 % per år5. Efter millenniumskiftet och den globala IT-kraschen tog 

Kinas utveckling förnyad fart då världsekonomin stärktes och landet i december 2001 blev 

medlem av World Trade Organisation (WTO). Inträdet innebar att Kina tvingades öppna upp 
                                                
1 www.e24.se/branscher/bankfinans/artikel_452615.e24, 2009-04-27 
2 www.china.org.cn/business/news/2009-01/22/content_17169174.htm, 2009-04-24 
3 www.swedishtrade.se/sv/vara-kontor/asien/kina/Om-Kina/Sveriges-handel-med-Kina 
4 www.ne.se, sökord: Kina 
5 www.aktiespararna.se/artiklar/Reportage/Kina-en-vaxande-jatte, 2009-04-04 
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för en mer liberal handel med omvärlden. Svenska exportörer, importörer och investerare fick 

då ökad tillgång till en marknad som nu var mer förutsägbar än tidigare. WTO-medlemskapet 

innebar även att dess regelverk rörande exempelvis varuhandel, tjänstehandel, etableringar 

och immaterialrätt accepterades. Detta medförde stora förändringar på den kinesiska 

marknaden bland annat i form av hårdare regleringar och ökad konkurrens. 6  

1.2 Definition av begrepp 
 
Vi kommer nedan att definiera och precisera ett antal begrepp som förekommer frekvent i 

sourcinglitteraturen. Vi vill tydliggöra och framhäva dessa begrepp för att underlätta för 

läsaren att följa våra resonemang.  

 

Enligt författaren Axelsson et. al kan ett företag samordna sina aktiviteter antingen internt 

eller externt. Med intern samordning menas att alla aktiviteter i processen hanteras inom 

företaget medan extern samordning innebär att företaget köper in aktiviteter från marknaden 

vilket även benämns outsourcing. Ett företag kan välja att flytta vissa aktiviteter i 

produktionsprocessen för att inom företaget kunna fokusera på sin kärnkompetens. Syftet med 

extern samordning är inte bara att minska företagets produktionskostnader utan även att 

effektivisera produktionen och frigöra kapital. 7 

 

När företaget har beslutat om att outsourca en aktivitet eller en produkt följer arbetet med att 

hitta, utvärdera och engagera nya leverantörer av varor och tjänster. Detta arbete benämns 

sourcing. Ytterligare begrepp som är viktiga att definiera för att få en ökad förståelse av 

ämnet sourcing är strategiska inköp och operativa inköp. Exempel på strategiska inköp är att 

hitta nya leverantörer på befintlig eller ny marknad alternativt att upprätta köpekontrakt med 

befintliga leverantörer där man hanterar priser, leveransvillkor och förseningsavgifter. När de 

strategiska inköpen är genomförda följer de operativa inköpen vilka rör den fortsatta 

inköpsverksamheten. Detta kan även kallas att man avropar produkter – att man inom ramen 

för ett upprättat kontrakt anger hur många produkter man vill ha och när.8  I vår uppsats 

kommer vi huvudsakligen att behandla de strategiska inköpen vid sourcing i Kina. 

                                                
6 Björklid et al. (2003:6), “Kinas som medlem i WTO – 18 månader efter anslutning”, s. 3 
7 Axelsson, B., (1998), Företag köper tjänster, s. 194 
8 Johansson, U., (2009), Bridge to China 
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1.3 Problemdiskussion 
 
Vid studier inom det företagsekonomiska ämnet har vi i olika sammanhang kommit i kontakt 

med ämnet outsourcing. Vårt intresse för ämnet har fördjupats när vi under perioder har 

arbetat och studerat i Kina. Det visar sig tydligt att ämnet har hög aktualitet i såväl Sverige 

som Kina.  

 

I artiklar, uppsatser och teorilitteratur framhävs och betonas ofta de utmaningar som ska 

hanteras i samband med besluten kring outsourcing. Många svenska företag ser idag 

outsourcing som en nödvändig strategisk åtgärd för att behålla sin konkurrensposition. Flera 

rapporter kring framgångssagor såväl som misslyckanden har publicerats.9 Då den rådande 

outsourcingtrenden är stark fokuserar dock många av dessa på de positiva aspekterna av 

outsourcing. Enligt Quinn anses dessa aspekter vara kärnkompetensfokusering, 

kostnadseffektivisering, ökad flexibilitet genom frigörande av resurser samt tillgång till 

expertis och ökad innovationskraft. 10 

 

I boken ”Alternativ till outsourcing” ges en annan synvinkel av fenomenet då författarna 

lyfter fram de negativa aspekterna och ifrågasätter den rådande optimismen kring outsourcing. 

Författarna anser att debatten om outsourcing inte handlar om protektionism och 

globaliseringsfientlighet utan om att det i svensk tillverkningsindustri finns en 

utvecklingspotential som inte är tillvaratagen. I boken uttalar sig Göran Johnsson, ordförande 

för Metall: ”Svensk industri har goda förutsättningar att konkurrera globalt. Den kommer 

under överskådlig tid att utgöra grunden för våra arbeten och vår välfärd. En industri utan 

produktion kommer knappast att kunna möta framtidens hårda konkurrens och inte heller ge 

den tillväxt vi behöver”.11 I uppsatsen ”Valet att inte outsourca” ges en liknande bild då de 

konstateras att vissa svenska industriföretag valt bort outsourcing på grund av risken för 

försämrad kvalitet och begränsade möjligheter till kostnadsbesparingar.12 

 

                                                
9 Langfield – Smith, K., Smith, D. (2003). Management control systems and trust in outsourcing relationships. 
Management Accounting Research, 14,  
10 Quinn, J. B., (1999) Strategic Outsourcing; Leveraging Knowledge Capabilities. Sloan Management Review. 
40 (4) 
11 Berggren, C., Bengtsson, L., Lind, J.,(2005), ”Alternativ till sourcing”. 
12 Carlsson, M., Munck af Rosenschöld, T., (2005:6), Valet att inte outsourca – En kvalitativ studie av synen på 
supportfunktioner hos två fallföretag, s. 7 
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Eftersom flera företag redan tagit ett beslut att outsourca har diskussionen under senare år 

även kommit att handla om hur företag går tillväga.13 Enligt vår uppfattning är besluten kring 

sourcing och valet av sourcingmetod ofta avgörande för om outsourcingen till Kina kommer 

att få de önskade effekterna. Genom våra studier inom ämnet kan vi konstatera att det 

huvudsakligen är två sourcingmetoder som är aktuella. Den ena är att på egen hand etablera 

en inköpsenhet i sourcinglandet medan den andra är att via en sourcingföretag bedriva 

sourcingverksamhet i landet. Genom att studera dessa två metoder ur ett processperspektiv 

hoppas vi kunna bidra till diskussionen kring outsourcing. För att kunna täcka problematiken i 

sourcingprocessen har vi valt att undersöka följande tre forskningsproblem: 

 

• Vilka är de relevanta faktorerna bakom valet av sourcingmetod?  

• Vilka utmaningar står ett företag inför vid sourcing av inköp i Kina? 

• Hur påverkar valet av sourcingmetod ett företags möjligheter att lyckas med sin 

sourcingprocess i Kina? 

1.4 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att från ett processperspektiv analysera de specifika utmaningar ett 

företag möter vid sourcing av sina strategiska inköp i Kina. Vi vill även undersöka hur ett 

företags förutsättningar och syfte med sourcingen påverkar valet av sourcingmetod. Vi avser 

slutligen att studera hur valet av sourcingmetod påverkar företagets förutsättningar att hantera 

dessa utmaningar och därigenom öka möjligheterna att lyckas med sin sourcingprocess i Kina.    

1.5 Avgränsning 
 
För att underlätta det praktiska genomförandet av studien har vi gjort ett antal avgränsningar. 

Vi har i vår uppsats valt att endast studera svenska företag och deras sourcingprocess i Kina. 

Denna avgränsning har vi gjort på grund av att valet av sourcingland till stor del påverkar 

sourcingprocessen och dess utformning. En studie med flera lågkostnadsländer involverade 

skulle bli mycket omfattande och inte ge oss möjlighet att utreda på den detaljnivå vi anser 

erfordras. I studien avser vi att undersöka företag som redan tagit det aktiva beslutet att 

outsourca från Kina och följaktligen kommer vi inte att studera vilka överväganden som 

föregått en sådan beslutsprocess. Vi har valt att studera två fallföretag för att kunna få 

möjlighet att på djupet undersöka de båda sourcingmetoderna och dess utmaningar. Vi anser 

                                                
13 Quinn, J. B., & Hilmer, F. G (1994). Strategic Outsourcing. Sloan Management Review. 35 (4) 
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att våra fallföretag ger oss tillräckligt med information för att vi ska kunna skaffa oss en 

grundlig bild av problematiken. Vi har avgränsat oss till att endast behandla ämnet ur ett 

ekonomistyrningsperspektiv. Vi är dock medvetna om att områden som Corporate Social 

Responsibility och finansiering också är aktuella för ämnet. För att studien inte ska bli för 

bred har vi emellertid valt bort dessa ämnen som var för sig hade kunna utgöra ett 

forskningsområde. 

1.6 Målgrupp 
 
Som nämndes i problemdiskussionen är avsikten framförallt att uppsatsen ska bidra till 

diskussionen kring outsourcing. För att kunna tillgodogöra sig uppsatsen krävs dock vissa 

förkunskaper inom ämnet. Därför är vår huvudmålgrupp studenter som studerar 

ekonomistyrning eller Strategic Management på kandidatnivå och som vill få en djupare 

förståelse för svenska företags sourcingarbete i Kina. Uppsatsen kan också i vidare mening ge 

riktlinjer åt företag som ska inleda en sourcingprocess i Kina.  

1.7 Uppsatsens fortsatta disposition 
 

I kapitel 2 redogör vi för de metoder som har använts under studiens gång. Vi motiverar och 

förklarar valet av fallföretag för att sedan beskriva hur data samlats in. Därefter presenteras 

intervjuteknik samt de respondenter vi intervjuat. Kapitlet avslutas med att vi kritiskt granskar 

källorna samt de valda metoderna. I efterföljande kapitel presenteras de teorier vi kommer att 

använda vid analys av empirin med syfte att besvara våra forskningsproblem. I kapitel 4 

presenterar vi den information vi insamlat in genom de intervjuer som genomförts med 

respondenterna från fallföretagen . I kapitel 5 analyserar vi empirin utifrån de valda teorierna. 

Analysen utgör sedan grunden för de slutsatser vi diskuterat oss fram till i kapitel 6. Här 

ämnar vi även presentera svaren på de frågeställningar som presenterades tidigare i kapitel 1. 
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2 METOD 
 

I det här kapitlet kommer vi att beskriva de metodologiska överväganden som vi har stått 

inför och varför vi anser att de valda forskningsmetoderna är relevanta för vår underökning. 

Vidare följer en förklaring av hur vi valt fallföretag samt en kort presentation av 

respondenterna. Därefter beskrivs genomförandet av intervjuerna och hur vi har bearbetat 

insamlad data. Vidare presenteras eventuella brister i metoden. Slutligen följer en granskning 

av källorna samt en diskussion kring validitet av de dragna slutsatserna.  

 

2.1 Val av metod 
 
Valet av metodansats grundar sig i valet mellan normativ och deskriptiv ansats. Då vi 

använder en deskriptiv ansats för att få en djupare förståelse inom ämnesområdet har vi valt 

en kvalitativ metodansats.14 Denna metod gör det möjligt för oss att analysera valet av 

sourcingmetod där företagen och dess strategi sätts i ett sammanhang. För att vidare kunna 

kontrastera de två metoderna krävs att vi förstår de motiv som föranlett valet av 

sourcingmetod. Dessutom vill vi kunna fastställa vilka de förväntade konsekvenserna är i 

förhållande till det verkliga utfallet. Mot bakgrund av dessa aspekter anser vi därför det vara 

särskilt lämpligt att använda en kvalitativ metodansats. 

2.2 Fallstudie 
 
Enligt Stake i Bryman och Bell definieras fallstudie som en detaljerad och djupgående studie 

av ett eller ett fåtal fall. Dessa kan utgöras av till exempel en organisation, en plats eller en 

person.15 Vi har valt att använda fallstudie som undersökningsmetod då den ger ett holistiskt 

synsätt som gör det enklare att hantera organisationens komplexitet. Ytterligare anledningar 

till valet av fallstudie är att vi ingående vill belysa de valda fallens sourcingprocess i Kina. 

Valet av antalet fall är en avvägning mellan bredd och djup i studien.16  

                                                
14 Arvidsson Susanne (2009-04-06), Dr Ekonomi, 
15 Bryman, A., Bell E., (2005), ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, s. 71-72 
16 Lundahl, U., Skärvad, P.H., (1999), Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, s. 152-154 
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2.3 Val av fall företag 
 
Valen av fallföretag har styrts av tre kriterier. Dessa kriterier är utvalda mot bakgrund av att vi 

i vår studie vill belysa de utmaningar ett företag möter vid sourcing i Kina och hur de olika 

sourcingmetoderna gör det möjligt att hantera dessa utmaningar. 

 

• Det första kriteriet var att båda företagen under minst ett år aktivt utvecklat och 

bedrivit sourcing i Kina. 

• Det andra kriteriet var att de två företagen hade använt sig av två olika 

tillvägagångssätt vid sourcing i Kina 

• Det tredje kriteriet var att vi kunde få tillgång till information. 

Vid valet av ett fallföretag, som har använt sig av en tredje part vid sourcing till Kina, 

övervägde vi två alternativa företag, Gamma och Beta. Vi valde Beta då företaget redan har 

utvecklat hela sin sourcingprocess och därigenom arbetat med sourcing av sina strategiska 

inköp i Kina under en längre period. Gamma hade däremot precis påbörjat utvecklingen av 

sourcingprocessen. Andra anledningar till att Beta ansågs mer lämpligt för vår undersökning 

var också att Beta är ett större börsnoterat bolag. Dessa förutsättningar påverkade vårt val då 

det är lättare att få tillgång till information om ett publikt företag som är stort, välkänt samt 

börsnoterat.17 

 

Gällande alternativet att etablera en egen inköpsverksamhet har vi valt ett globalt börsnoterat 

företag som varit verksamt i Kina i fem år som vidare kommer att benämnas Alpha.  

 

Vi har valt att anonymisera båda fallföretagen för att respondenterna ska kunna svara mer 

sanningsenligt på der frågor vi anser vara av vikt för vår studie. Respondenten på Beta 

kommer vidare att kallas Bengt Bengtsson och respondenten på Alpha kommer att kallas Lars 

Larsson. Fördelen med att anonymisera fallföretag är att man kan få tillgång till mer känslig 

och kontroversiell data än om företaget hade presenterats med sitt riktiga företagsnamn.18 

                                                
17 Bengt Bengtsson, (2009-04-21), Beta 
18 Lundahl, U., Skärvad, P.H., (1999), Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, s. 156 
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2.4 Insamling av data 
 
Under arbetets gång har vi växelvis arbetat med problemformulering, datainsamling och 

teoriutveckling för att ständigt utveckla vår forskningsansats.19  

 

Vår studie baseras främst på primärdata. Anledningen till detta är att ämnet är relativt nytt och 

outforskat vilket medför att det är svårt att hitta data från tidigare forskning. För att 

komplettera primärdata har vi även studerat sekundärdata i form av interna utredningar och 

publikationer. Detta gjorde det möjligt att snabbt reda ut och besvara vissa frågeställningar. 

 

Vi valde att inte använda oss av enkäter då det generellt sett lämpar sig bättre för en 

kvantitativ ansats där man fokuserar på hårda data.20 Observationer på plats hade kunnat 

utgöra en tänkbar insamlingsteknik eftersom man då kan påvisa hur människor faktiskt beter 

sig i en kontext.21 Detta hade dock krävt en resa till Kina, för att där under en längre tid kunna 

göra observationer, vilket vi bedömde som ogenomförbart.  

2.4.1 Primärdata 
 
Vår utgångspunkt är att de djupgående intervjuerna kommer att ge oss en god inblick i 

problematiken kring en sourcingprocess i Kina samt vilka faktorer som påverkar valet av 

sourcingmetod. Den intervjuteknik som vi har valt kommer att presenteras längre fram i 

kapitlet. Då vi avser att utreda vilka utmaningar företagen står inför vid sourcing i Kina är det 

av yttersta vikt att utföra intervjuer med respondenter som är väl insatta i fallföretagens 

sourcingprocesser.  

2.4.2 Sekundärdata 
 
För att utöka informationen om ämnet har vi samlat in sekundärdata från artiklar, 

forskningsrapporter och tidigare uppsatser.  Vidare har vi studerat litteratur som behandlar de 

teorier vi anser vara relevanta för frågeställningarna och för syftet med studien. Dessa teorier 

kommer tillsammans med empirin att utgör underlaget för vår analys.  

                                                
19 Lundahl, U., Skärvad, P.H., (1999), Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer s. 41-42 
20 Jacobsen, D.I., (2002) ,Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen, s. 138 
21 Ibid s. 180 
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2.5 Intervjuer 
 
För att intervjuerna skulle bli flexibla och lämna utrymme för respondenten att själv styra 

valde vi en semistandardiserad intervjuform. Denna intervjufrom är en kombination mellan 

standardiserad och ostandardiserad intervju. Semistandardiserade intervjuer minskar å ena 

sidan möjligheterna till kvantifierbar bearbetning men ökar å andra sidan intervjuns djup och 

nyansrikedom. Då vi använt en kvalitativ metodansats, som har till syfte att vara explorativ 

och teoriutvecklande, lämpar den ostandardiserade undersökningsformen bra. 22 

2.5.1 Arrangemang av intervjuer 
 
Eftersom vi insåg att djupgående intervjuer skulle bli att vår mest betydelsefulla källa utförde 

vi dessa tidigt i forskningsprocessen. Den primära datainsamlingen startade med en personlig 

intervju med respondenten på Beta för att därigenom få en klar bild av företagets 

sourcingprocess. Vidare kompletterade vi denna intervju med att genomföra en telefonintervju 

med respondenten på Bridge to China i Shanghai. Med dessa två intervjuer som grund utförde 

vi en tredje intervju med respondenten på Alpha. Därefter gjorde vi en intervju med chefen 

för Bridge to China för att få ytterligare expertkunskap om sourcingprocessen i Kina.  

2.5.2 Intervjurespondenter 
 
Vi har valt att intervjua fyra respondenter där tre av dem dagligen arbetar med fallföretagens 

sourcingprocess. Anledningen till att vi valt dessa fyra personer är att vi anser dem vara väl 

insatta i ämnet och att de därför har goda möjligheter att utförligt redogöra för de utmaningar 

ett företag möter vid en sourcingprocess i Kina. Respondenterna har också olika roller i 

sourcingprocessen vilket skapar förutsättningar för oss att få en bred bild av problematiken.  

 

Bengt Bengtsson 

Innan Beta startade sin sourcingprocess i Kina var Bengt Bengtsson inköpschef. Han var 

ansvarig för samordningen av inköp av externa varor och tjänster vilket innefattade uppgifter 

som att utvärdera leverantörer och förhandla fram avtal. I december 2005 startade Beta 

koncernen sitt sourcingprojekt i Kina vilket Bengt Bengtsson då blev ansvarig för. Genom att 

intervjua honom har vi erhållit relevant information kring Betas sourcingprocess och vilka 

överväganden som gjordes när de beslutade att ta hjälp av ett specialiserat sourcingföretag. 

                                                
22 Lundahl, U., Skärvad, P.H., (1999), Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, s. 96-98 
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Bengt Bengtsson är sedan 2008 VD på Gamma och är där ansvarig för koncernens inköps-, 

logistik- och grossistföretag. 23 

 

Patrik Westin 

Patrik Westin har varit bosatt i Kina sedan 2002 då han blev anställd som chef för sourcing 

på Elektroskandia Shanghai.  Sedan 2005, då Bridge to China och Elektroskandia inledde ett 

samarbete för att utveckla sourcing av produkter för svenska kunder i Kina, har Patrik Westin 

varit chef för hela den verksamheten.24 Genom denna intervju har vi fått insikt i hur 

verksamheten fortskrider i Kina samt vilka problem och möjligheter företag kan tänkas stöta 

på vid sourcing i Kina. 

 

Ulf Johansson  

Vi har även genomfört en intervju med Ulf Johansson som är grundare, äger och driver 

företaget Bridge to China. Johansson har hand om all kundkontakt i Sverige.25 Intervjun med 

Johansson har medfört ytterligare kunskap om BtC:s verksamhet samt vilka faktorer svenska 

företag beaktar vid sourcing i Kina.  

 

Lars Larsson 

Lars Larsson är globalt inköpsansvarig för en produktkategori inom Alpha som primärt 

sourcar från Kina.26 Intervjun med Larsson har gett oss en djupare insikt i Alphas 

sourcingprocess och de utmaningar ett företaget möter vid deras etablering av en egen 

inköpsverksamhet i Kina.  

2.5.3 Intervjuteknik 
 
Intervjuerna genomfördes både per telefon och via personliga möten.  Dagen innan varje 

intervju skickade vi en intervjuguide i form av cirka 10 öppna frågor till respondenterna för 

att de skulle vara införstådda med vilka teman vi ville beröra samt att de skulle kunna ha 

möjlighet att förbereda sina svar. Då vi utförde semistrukturerade intervjuer gavs 

respondenterna möjlighet att svara fritt. Det möjliggjorde även att vi kunde ställa ytterligare 

frågor i direkt anknytning till respondentens svar. De tre första intervjuerna spelades in och 

                                                
23 Bengtsson Bengt, (2009-04-21), Beta 
24 Westin Patrik, (2009-05-22), Bridge to China 
25 Johansson Ulf, (2009-05-10), Bridge to China 
26 Larsson, Lars, (2009-05-28), Alpha 
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transkriberades direkt efteråt för att minimera risken för minnesfel. Intervjuer med Ulf 

Johansson har skett löpande under forskningsprocessens gång.27 

2.5 Analys av data 
 
Efter insamlingen av data fortsatte vi forskningsprocessen med en analysprocess av insamlad 

data. Enligt Jacobsen omfattar analysprocessen av kvalitativa data av tre variabler.28 Den 

första variabeln är beskrivning med vilket menas att skribenten noggrant registrerar de samtal, 

situationer och intervjuer man har genomgått.29 Vi startade vår beskrivning av informationen 

genom att transkribera varje utförd och inspelad intervju. Efter transkriberingen av de fyra 

intervjuerna fortsatte databearbetningen genom att vi tillsammans kommenterade varje enskilt 

fall. För att få en djupare förståelse för varje intervju valde vi att dela upp kommentarerna i tre 

huvudelement; beskrivning, värdering och förklaring.30 Avslutningsvis sammanfattade vi 

sedan intervjuerna och kommentarerna.  

 

Den andra variabeln som Jacobsen beskriver är systematisering och kategorisering. I denna 

process systematiseras och reduceras den information man har samlat in. Vi genomförde ett 

urval och förenklade den utvalda informationen. Denna systematiseringsprocess gav oss en 

överblick över situationen och möjliggjorde för oss att kunna tillgodogöra oss den information 

vi hade samlat in.31 

 

Kombination är den tredje och sista variabeln som Jacobsen beskriver gällande analys av 

kvalitativ data. Kombinationsvariabeln analyserar sambandet mellan de två första variablerna, 

beskrivande och systematiserande.32 Genom att analysera sambandet mellan fallen, utifrån 

företagens perspektiv och utifrån de teorier vi valt, kunde vi därigenom finna samband och 

dra slutsatser.   

                                                
27 Bryman, A., Bell E., (2005), ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, s. 363-364 
28 Jacobsen, D.I., (2002) ,Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen, s. 216 
29 Ibid s. 216 
30 Ibid s. 219-226 
31 Ibid s. 216 
32 Ibid s. 240 
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2.6 Metodkritik 
 
Användandet av kvalitativa intervjuer som huvudmetod för datainsamlingen kan påverka 

uppsatsens resultat. Bryman och Bell anser att en uppsats kan komma att bli subjektiv då det 

kvalitativa resultatet påverkas av vad forskarna anser som viktigt samt relationen som uppstår 

mellan intervjuare och respondent.33 Då vi endast genomför ett fåtal djupgående intervjuer 

kommer studiens resultat därför att bli förhållandevis ensidigt.  

 

För att vi ska ha möjlighet att kontrastera de två fallen har det varit nödvändigt att genomföra 

intervjuer med viss struktur. Detta kan medföra att respondenterna kommer att styras utifrån 

författarnas val av frågor.34 När vi genomförde intervjuerna var det därför viktigt att ställa 

neutrala frågor som inte var för provocerande. För att kunna få en så objektiv bild som möjligt 

av de enskilda fallen och problemen ville vi därigenom undvika att respondenten intog en 

försvarsställning. 

2.6.1 Källkritik 
 
För att källorna ska fylla sitt syfte och kunna bidra till att uppsatsen blir relevant och trovärdig 

är det av högsta vikt att vi som författare förhåller oss kritiskt till dem.35 Våra primärdata 

syftar till att belysa de utmaningar som ett företag möter vid en sourcingprocess till Kina samt 

vilka faktorer som påverkar valet av sourcingmetod. Vi anser att respondenterna i de 

djupgående semistrukturerade intervjuerna har möjlighet att grundligt förklara processens 

förfarande samt de problem som kan uppstå. 

 

Vi har fått respondenterna rekommenderade av experter som är väl insatta i ämnet. Till dessa 

experter har vi framfört våra kriterier nämnda ovan. Valet av företag kan trots detta ha färgats 

av experternas preferenser och relationer till företagen. Ett slumpmässigt urval hade möjligen 

tillfört en mer objektiv bild av situationen. 

 

Vi anser ändå att trovärdigheten i de primära källorna är hög då minnesbilden av 

sourcingprocessen är relativt aktuell för respondenten. Att källorna från de två fallföretagen är 

                                                
33 Bryman, A., Bell E., (2005), ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, s. 318-319 
34 Ibid s. 366 
35 Reinecker, L., Jörgensen, P.S., (2004), Att skriva en bra uppsats, s.143 
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oberoende av varandra styrker även det sannolikheten att berättelserna överensstämmer med 

verkligheten.36  

 

Primärdata kompletteras med sekundärdata, såsom artiklar och forskningsrapporter, för att ge 

oss ytterligare möjligheter att dra slutsatser om den studerande händelsen.37 Vi anser att våra 

sekundärdata är tillförlitliga och trovärdiga då de inhämtats från pålitliga och till viss del 

publicerade källor. 

2.6.2 Validitet 
 
Enligt Bryman och Bell är validitet ett av de viktigaste forskningskriterierna. Validiteten 

bedömer om en uppsats slutsatser sammanhänger med det ämne som valts. Vidare skiljer de 

mellan intern och extern validitet där intern validitet innefattar hur väl teorierna och 

observationerna stämmer överens medan extern validitet syftar till att belysa 

generaliserbarheten av resultatet. Vid en kvalitativ fallstudie anses den interna validiteten inte 

vara ett problem utan snarare en styrka. Intervjuerna skapar delaktighet inom området vilket 

säkerställer överensstämmelsen mellan empirin och teorin.38 Däremot kan den externa 

validiteten, d.v.s möjligheten att applicera resultatet på andra företag, anses vara ett problem 

då vi endast har studerat två fallföretag och dess sourcingmetoder. 

 

Bryman och Bell anser att validiteten påverkas negativt av semistrukturerade intervjuer för att 

resultatet påverkas av situationen som datainsamlingen utförs i. Detta medför att det blir svårt 

att applicera undersökningen på andra miljöer.39 Vi anser dock att den externa validiteten 

kommer att förstärkas då vi utför intervjuer med respondenter som har olika roller i 

sourcingprocessen och arbetar på olika företag. Detta leder även till hög validitet. Slutsatserna 

kommer att vara väl förankrade i verkligheten och dras utifrån de teoretiska referensramarna 

som är relevanta för studien. 

2.6.3 Reliabilitet 
 

Graden av reliabilitet syftar till hur tillförlitligt uppsatsens resultat är. Studiens resultat bör 

inte påverkas av dem som utför mätningen då resultatet skall bli detsamma oavsett vem som 

                                                
36 Lundahl, U., Skärvad, P.H., (1999), Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, s. 163 
37 Ibid s. 159 
38 Bryman, A., Bell E., (2005), ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, s.48-49 
39 Ibid s. 320 
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utför studien.40 Vid en kvalitativ studie är det av yttersta vikt att kritiskt granska källor och 

resultat för att studien skall kunna vara tillförlitlig.41 

 

Det är svårt att uppnå hög reliabilitet i en kvalitativ forskning då omgivningen ständigt 

utvecklas och förändras.42 Ytterligare anledningar till att reliabiliteten kan påverkas är att våra 

respondenter kan utgå från sitt företags situation och därför vilja gynna det. Vi tror dock att vi 

kan uppnå en god reliabilitet då vi efter önskemål har anonymiserat våra två fallföretag. I det 

båda fallföretagen vi intervjuat personer som deltagit i olika delar av sourcingprocessen och 

som arbetar på olika företag vilket även det kan stärka reliabiliteten. 

 

                                                
40 Bryman, A., Bell E., (2005), ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, s. 48 
41 Reinecker, L., Jörgensen, P.S., (2004), Att skriva en bra uppsats, s.143 
42 Bryman, A., Bell E., (2005), ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, s. 318-320 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
 

I följande kapitel redogör vi för de teorier vi vidare kommer att använda oss av vid analys av 

empirin. Vi avslutar kapitlet med att presentera den figur vi har konstruerat för att 

strukturerat kunna applicera teorierna på empirin. 

 

3.1 Val av teori 
 
Under arbetets gång har vi aktivt sökt efter de teorier som bäst bidrar till att uppfylla 

uppsatsen syfte samt besvara frågeställningarna. Med empirin som utgångspunkt har vi valt 

tre teorier som tillsammans ramar in forskningsproblemen och bidrar till att uppfylla 

uppsatsens syfte.  

 

Den första modellen vi har valt är Supply Chain Management. Denna modell är relevant då 

den kan belysa de utmaningar ett företag står inför vid sourcing av sina strategiska inköp i 

Kina. Den kan även användas för att tydliggöra vilka faktorer ligger bakom valet av 

sourcingmetod. Teoriavsnittet benämnt ”Kulturella skillnader” är starkt sammankopplat med 

ovanstående teori då den bidrar till att belysa de specifika utmaningar som uppstår vid 

sourcing i Kina. Den tredje teorin, Total Quality Management, är även den nära relaterad till 

Supply Chain Management då den belyser hur ett företag ska upprätthålla kvalitet och 

kontroll genom hela sourcingprocessen. 

3.2 Supply Chain Management 
 
Termen Supply Chain Management (SCM) förkom första gången 1980 då man ville betona en 

ny form av Strategic Logistics Management. Utgångspunkten i teorin är värdekedjan, en 

flödesmodell inom managementområdet utvecklad av Michael Porter. Värdekedjan delar upp 

en organisations processer i olika värdeskapande aktiviteter vilka i sin tur delas upp i primära 

och stödjande aktiviteter. De primära aktiviteterna kan beskrivas som ett horisontellt flöde 

från leverantör till kund inkluderande logistik för inflöde, tillverkning, logistik för utflöde, 

marknadsföring och försäljning samt service. För att kontrollera och utveckla de primära 
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aktiviteterna utförs stödjande aktiviteter såsom produktutveckling, infrastruktur, HR och 

företagsledning.43  

 

En förutsättning för att ett mervärde ska kunna skapas i verksamheten är att de primära och de 

stödjande aktiviteterna är sammanlänkade genom väl fungerande kommunikation och 

samarbete. Det är dock viktigt att aktiviteterna även fungerar fristående från varandra. Enligt 

Porter kan ett företag uppnå kostnadsfördelar genom att minska kostnaderna i varje aktivitet 

eller genom att konfigurera om värdekedjan.44 

Figur 1 
 

45 

3.2.1 Definition av distributionskedjan 
 
För att åstadkomma ett flöde genom hela värdekedjan och i slutändan uppfylla kundens 

önskemål behövs en väl fungerande distributionskedja (på engelska benämnd Supply Chain). 

Distributionskedjan innefattar alla parter som är involverade i att förflytta råvaror från en 

producent fram till det att en färdig produkt når kunden. Exempel på aktörer i kedjan är 

tillverkare, återförsäljare, transportörer, lagerpersonal och kunderna själva. En 

distributionskedja innehåller även ett flöde av information som utbytes i flera riktningar i 

kedjan och bör därför snarare beskrivas som ett nätverk.46 

                                                
43 Grant, M. R., (2008), Contemporary Strategy Analysis, 6 ed, s. 135-137 
44 Ibid 
45 Porter M., (1985) Value Chain 
46 Nagurney, A., (2006), Supply Chain Network Economics: Dynamics of Prices, Flows and Profits, s. 11 
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Figur 2 

 

3.2.2 Supply Chain Strategy 
 
Global konkurrens och en därmed allt mer komplex omvärld har tvingat många företag att 

fokusera på sin kärnkompetens, d.v.s det som tillför en distinkt konkurrensfördel. Med detta 

följer en strävan att utveckla och effektivisera värdekedjan. Ett viktigt steg i detta led är att 

koncentrera produktionen genom att minska antalet leverantörer och att outsourca produktion 

av komponenter och produkter. Under senare år har företag även börjat att outsourca 

stödaktiviteterna vilket gör det möjligt för dem att ytterligare fokusera på kärnkompetensen. 

För att kunna styra och kontrollera nätverket av nya partners krävs centralt såväl som lokalt 

deltagande. Strategiska beslut rörande övergripande kontroll och övervakning av 

leverantörerna bör tas på centralt nivå under det att beslut rörande den dagliga interaktionen 

mellan parter bör tas på lokal nivå.47 

 

De nya nätverken ställer ökade krav på värdekedjan ur ett holistiskt perspektiv. Processerna 

integreras och koordineras i distributionskedjan där flödet från råmaterial till slutkund styrs 

och utvecklas. Trots detta fokuserar många av dagens teorier och modeller på företaget och de 

separat aktiviteterna i värdekedjan. Supply Chain Management är en av få teorier som belyser 

relationen aktiviteterna emellan. Idag finns det ingen allmänt vedertagen definition av teorin. 

Vissa definitioner fokuserar på de strategiska dimensionerna ur en konkurrenssynvinkel 

medan andra uppfattar teorin som en filosofi.48 Vi har valt att i uppsatsen utgå ifrån definition 

som enligt ”The Council of Supply Chain Management Professionals” lyder:  

                                                
47 Nagurney, A., (2006), Supply Chain Network Economics: Dynamics of Prices, Flows and Profits, s. 11-20 
48 Wolf, J.,(2008), The Nature of Supply Chain Management Research: Insights from a Content Analysis of 
International Supply Chain Management, s. 11-14 
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”Supply chain management encompasses the planning and management of all activities 

involved in sourcing and procurement, conversion, and all logistics management activities. 

Importantly, it also includes coordination and collaboration with channel partners, which can 

be suppliers, intermediaries, third party service providers, and customers. In essence, supply 

chain management integrates supply and demand management within and across 

companies.”49 

 

Som definitionen ovan antyder är grundtanken bakom SCM att företag och andra aktörer ska 

vara en del av en distributionskedja där information rörande exempelvis marknads-

fluktuationer och produktionskapacitet utbyts.  Om all relevant information är tillgänglig för 

samtliga berörda parter i distributionskedjan är det möjligt för alla att sträva efter att optimera 

hela distributionskedjan. Om informationsflödet inte fungerar ökar risken för suboptimering 

där parterna handlar utifrån sina lokala intressen.50 

3.3 Kulturella skillnader 
 
För att kunna strukturera aktiviteterna i värdekedjan och styra sourcingprocessens relationer 

måste företaget förstå kulturen hos de olika parterna i distributionskedjan. När företaget har 

identifierat vem som gör vad i distributionskedjan fortsätter processen med att finna var i 

värdekedjan det finns kulturella skillnader och hur företaget hanterar dessa.51 Vid beslutet att 

sourca sina strategiska inköp i Kina är det därför viktigt att företaget skaffar sig god kunskap 

om kinas kultur. 

 

I Kina är det viktigt med personliga möten för att utveckla ett stabilt nätverk vilket underlättar 

i affärssammanhang. Svensk kultur präglas mer av en avtalsbunden kultur till skillnad från 

den kinesiska kulturen som utmärks av personliga band. Martin Henningson som är rådgivare 

på västsvenska handelskammaren menar därför att företagen inte enbart skall förlita sig på 

formella avtal träffade i Kina utan istället se till att företaget utvecklar goda relationer med 

sina leverantörer.52  

                                                
49 www. cscmp.org http://cscmp.org/aboutcscmp/definitions.asp, 2008-03-10 
50 Hieber, R., Schönsleben, P., (2002), Supply Chain Management; A Collaborative Performance Measurement 
Approach, s. 30-34 
51 Johansson Ulf, (2009-05-10), Bridge to China 
52 Ring, E., (2009-01-08) ”Affärskulturen i världen del 2 Kina”, 
http://www.etableringutomlands.se/Bazment/1507.aspx, Senaste besökt 2008- 05-19 
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Lars Werner som arbetar på exportrådet i Sverige understryker att det även är viktigt att 

företaget är utrustad med en rejäl dos tålamod eftersom kineserna vill att parterna först skall 

umgås och sedan göra affärer. I Sverige gör företag normalt affärer först och umgås eventuellt 

sedan om tid finns över.53 Sofie Nilsson från svenska exportrådet i Kina beskriver att det 

svåraste med att arbeta och verka i Kina är att få medarbetarna i Sverige att förstå vad som 

händer i Kina och att sprida informationen i distributionskedjan.54  

3.3.1  Kulturella Dimensioner 
 
Under 1970 – talet gjorde forskarparet, far och son, Hofstede och Hofstede en grundlig 

surveystudie på människors värderingar. Undersökningen var omfattande då de i över 50 

länder undersökte de anställda på det multinationella företaget IBM. Studien resulterade i att 

forskarna identifierade fyra kulturella dimensioner som skilde sig mellan de olika länderna. 

Dessa var maktdistans, kollektivism och individualism, femininitet och maskulinitet samt 

osäkerhetsundvikande.55 Dessa fyra dimensioner stärktes av ytterligare forskning gjord i 

Asien. Det utvecklades dock kritik mot att undersökningarna var gjorda ur ett västerländskt 

perspektiv. Därför utfördes en studie utifrån den kinesiska kulturen av 20 olika länder där man 

kom fram till att de tre första dimensionerna korrelerade med det västerländska perspektivet. 

Vid denna studie fann man däremot ingen korrelation mellan den fjärde dimensionen 

osäkerhetsundvikande och det kinesiska perspektivet. Därför utvecklades en femte dimension 

som kom att kallas kortsiktigt och långsiktigt inriktat. 56 

 

Vi har valt att redogöra för de två dimensionerna kollektivistiskt och individualistiskt samt 

långsiktigt och kortsiktigt inriktat samhälle. Vi anser att dessa två är de relevanta 

dimensionerna för våra frågeställningar och vårt syfte med uppsatsen då dessa dimensioner 

tydligt belyser de skillnader och problem som kan uppstå när Sverige möter Kina i en 

sourcingprocess. 

3.3.1.1 Individualism och kollektivism 
 

                                                
53 http://www.swedishtrade.se/sv/exportfakta/marknader-och-branscher/affarskultur/Dos-and-donts-i-olika-
lander/Asien-Viktigt-med-talamod-/, 2009-04-24 
54 http://www.kinaportalen.se/Ekonomi/Att-vara-foretagare-i-Kina.html, Senast  besökt 2009-05-19 
55 Hofstede, G., Hofstede, G.J., (2005), Organisationer och kulturer, s. 36-37 
56 Ibid s. 43-45 
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Enligt Hofstede och Hofstede är majoriteten av jordens befolkning kollektivister vilket 

betyder att intresset är större för gruppen än för individen. Vidare kännetecknas kollektivism 

av att människan sätter familjen i första hand, värnar om släkt och att det finns ett ömsesidigt 

beroende mellan medlemmarna i gruppen. Kollektivismens motpol är individualism vilket 

kännetecknas av att människan prioriterar individen före gruppen. 57 

 

Sverige anses vara ett individualistiskt samhälle där relationen mellan arbetsgivare och 

anställd är strikt. I Kina, som är ett kollektivistiskt samhälle, kan relationen mellan 

arbetsgivare och anställd liknas vid en familjerelation där parterna är ömsesidigt beroende av 

varandra. Enligt Hofstede & Hofstede uppstår det självklart undantag inom dimensionerna, 

exempelvis när ett företag i ett kollektivistiskt samhälle inte respekterar de kulturella 

normerna vilket kan resultera i att företagets anställda inte kommer att vara lojala mot 

organisationen.58 

 

Andra skillnader mellan kollektivistiska och individualistiska samhällen är skillnaden 

gällande öppenhet i kommunikation. Inom individualistiska samhällen, såsom Sverige, 

kommunicerar man de anställdas presentationer öppet och ärligt. Detta skiljer sig från Kinas 

kollektivistiska samhälle där arbetsgivaren i många fall går genom en tredje part för att 

framföra den anställdes arbetsprestation. Dessa två skillnader skulle kunna medföra en 

kollision då det i den kinesiska kulturen kan innebära att den anställde ”tappar ansiktet” om 

arbetsgivaren öppet kommunicerar den anställdes arbetsprestationer. 59 

 

Hofstede och Hofstede beskriver även skillnader i det individualistiska och kollektivistiska 

tänkandet. Människor i den svenska individualistiska kulturen anser att alla skall behandlas 

lika medan människor i den kinesiska kollektivistiska kulturen skiljer på ”vår grupp” och 

”andras grupper”. Detta leder till att det kollektivistiska samhället präglas av att företagen 

försöker etablera en relation som bygger på förtroende innan parterna börjar göra affärer. 

Enligt det kollektivistiska fundamentet värdesätter människor relationer som skapas genom 

verkliga möten. Först vid dessa möten kan företag utveckla långsiktiga relationer. Hofstede 

och Hofstede sammanfattar skillnaderna: ”I det kollektivistiska samhället går den personliga 

                                                
57 Hofstede, G., Hofstede, G.J., (2005), Organisationer och kulturer, s. 88-89 
58 Ibid s. 113-114 
59 Ibid s. 115 
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relationen före uppgiften och bör etableras först; i det individualistiska samhället ska 

uppgiften gå före varje personlig relation.” 60 

3.3.1.2 Kortsiktigt och långsiktigt inriktat 
 
I ett samhälle med långsiktig inriktning värdesätts sparsamhet och uthållighet då de fokuserar 

på framtida välfärd. Vid kortsiktig inriktning hängivs arbetet åt det som varit och det som sker 

idag. I dessa samhällen betonas respekt för traditioner och att uppfylla sociala skyldigheter.61  

I samhällen som är långsiktigt inriktade, såsom Kina, är familjeföretag vanligt då man inte 

separerar familjen och arbetet. Det personliga nätverket och familjen är av stor vikt för att bli 

framgångsrik inom Kinas långsiktigtinriktade kultur vilket även sammankopplas med det 

kollektivistiska samhället där relationen går före uppgiften.62  

Faktorer som präglar arbetslivet i den långsiktigt inriktade dimensionen är kunskap, 

anpassningsbarhet och självdisciplin. Sverige som anses vara ett kortsiktigtinriktat samhälle 

påverkas av arbetsvärderingar så som frihet, eget tänkande och prestationer. 63 

 

3.4 Total Quality Management  
 
Total Quality Management (TQM) är nära relaterat till Supply Chain Management och kan 

ses som en vidareutveckling av denna teori då den syftar till att optimera och säkerställa 

önskade resultat genom hela värdekedjan. Vid analys av sourcingprocessen ur ett TQM-

perspektiv är det av stor vikt att man ständigt beaktar kulturella skillnader eftersom olika 

förhållningssätt länder emellan kan påverka utfallet av Total Quality Management.  

 

Det var under 1960-talet som fenomenet TQM utvecklades. Detta innebär att det finns en 

planerad kvalitetsverksamhet för företagets samtliga funktioner.64 Efter att japanska fabriker, 

under många år, hade producerat undermåliga produkter inleddes 1950 något som kom att 

utvecklas till en kvalitetsrevolution. Flera betydande industriledare insåg under denna period 

att det var nödvändigt att öka kvaliteten då Japans ställning som industriland var hotad. Detta 

                                                
60 Ibid s. 116 
61 Hofstede, G., Hofstede, G.J., (2005), Organisationer och kulturer, s. 226 
62 Ibid s. 234-237 
63 Ibid s. 241 
64 Sandholm, B., (2001), Kvalitetsstyrning med totalkvalitet. Verksamhetsutveckling med fokus på 
totalkvalitet,s.18, 21 
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föranledde stora förändringar inom den japanska industrisektorn. Efter tre decennier av snabb 

utveckling hade japanska företag skaffat sig ett försprång gentemot västerländska företag. 

Med sina prisvärda och högkvalitativa produkter tog de snabbt marknadsandelar världen 

över.65 

3.4.1 Definition av kvalitet 
 
Lennart Sandholm definierar kvalitet som en produkts ”lämplighet för användning” och dess 

förmåga att uppfylla kundens behov och förväntningar där begreppet kund har getts en vidare 

innebörd. Med kund menas dels de externa kunderna som finns utanför företaget och som 

betalar för företagets varor och tjänster och dels de interna kunder som finns inom 

organisationen och är beroende av hur övriga avdelningar sköter sitt kvalitetsarbete. 

Kvalitetsnivån påverkar således alla som är involverade i verksamheten, interna såväl som 

externa kunder.66 

 

För att kunden ska uppleva maximal tillfredställelse krävs att de uttalade, underförstådda och 

omedvetna behoven hos kunden är uppfyllda. De uttalade är de behov som kunden i första 

hand förväntar sig att få uppfyllda. Dessa formuleras och förmedlas normalt i det dokument 

som kallas specifikation vilket närmare beskrivs nedan. Underförstådda behov anses vara så 

självklara att de normalt utelämnas i specifikationen men förväntas ändå bli uppfyllda. De 

omedvetna behoven är latenta hos kunden. Om även dessa uppfylls erhåller kunden en positiv 

upplevelse, ett mervärde.67 

 

Många underskattar kvalitetens betydelse för lönsamheten då höga kostnader för dålig kvalitet 

sällan redovisas. Sådana kostnader kan till exempel vara kostnader för oförutsedda 

kundmöten och produktutveckling.68 Då hög kvalitet normalt leder till hög 

kundtillfredställelse och kundlojalitet kan man därför anta att även de monetära intäkterna i 

slutändan kommer att öka.69  

3.4.2  Total Quality Strategy 
 

                                                
65 Sandholm, B., (2001), Kvalitetsstyrning med totalkvalitet. Verksamhetsutveckling med fokus på totalkvalitet, s. 
34 
66 Ibid s.11-14 
67 Ibid s. 16 
68 Ibid s. 30 
69 Ibid s. 28 
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TQM medför att kvaliteten upprätthålls genom hela processen och att mervärde därmed i 

slutändan kan skapas för kund såväl som för företag. Då många av dagens företag fokuserar 

på att vara kundinriktade är taktiken att bara producera och leverera inte hållbar. Som SCM 

antyder krävs idag att företagen har kännedom om hur man effektivt använder och sprider 

kunskap och information inom värdekedjan. Eftersom leverantörerna idag har en betydande 

roll i kvalitetsarbetet är det viktigt att de är anförtrodda och engagerade i detta arbete. För att 

kunna säkerställa kvaliteten är det även av stor vikt att företagen har förståelse för 

leverantörens organisation och den kultur som råder där.70  

 

TQM omfattar inte enbart produktkvalitet utan syftar även till effektiviteten i organisationen. 

För att kunna bedriva TQM framgångsrikt krävs därför i regel omfattande omstruktureringar 

rörande till exempel beslutsfattande, system för mätning av prestationer och 

kompensationer.71 Det är i producerande företag viktigt att ha kännedom om hur de olika 

faktorerna i processen inverkar på resultatet och att verksamheten sedan styrs med hänsyn till 

detta.72  

 
Beskrivningen ovan indikerar att TQM sträcker sig över ett omfattande område där flera 

funktioner berörs. Vi har valt ut tre funktioner som vid TQM är viktiga att beakta för hög 

kvalitet i sourcingprocessen. Nedan följer en redogörelse för dessa funktioner: 

leverantörsbedömning, specifikationer och kvalitetssamarbete.  

3.4.2.1 Leverantörsbedömning 
 
Innan ett företag vid outsourcing lägger en beställning hos en ny leverantör görs en 

bedömning av leverantörens förmåga att genomföra ett åtagande. Som tidigare nämnt är ett 

önskat syfte med outsourcingen ofta att minska antalet leverantörer. Detta medför att företaget 

påverkas starkt av problem med en leverantör. För att minska risken för att problem ska 

uppstå gör företagen en bedömning av de olika funktionerna hos leverantören som exempelvis 

inköp, produktutveckling, kvalitet och produktionsberedning. Normalt använder sig företagen 

av en checklista för att kunna göra en rättvis bedömning av samtliga leverantörer som 

utvärderas. Denna checklista kan innehålla punkter som kvalitetspolicy- och kvalitetssystem, 

                                                
70 Matthews, C. R., (2006), Linking the Supply Chain to TQM, Quality Progress; Nov 2006; 39; 11. p 29-35 
71 Ibid s. 29-35 
72 Sandholm, B., (2001), Kvalitetsstyrning med totalkvalitet. Verksamhetsutveckling med fokus på totalkvalitet, s. 
60 
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lokaler, maskiner, personal och kontroll- och provutrustning. Även samarbetsviljan hos 

leverantören bör utvärderas noga vid val av leverantörer. 73 

 

När företaget har valt en leverantör kräver de i regel ett utfallsprov. Avsikten med detta 

utfallsprov är att ge företaget en uppfattning av hur leverantörens kvalitetsarbete under 

processen ter sig. Utfallsprovet ska vara representativt för den framtida produktionen och ska 

därför produceras med de maskiner och metoder som kommer att användas framöver. När den 

verkliga produktionen startat gör företaget löpande leverantörsutvärderingar där de studerar 

kvaliteten på föregående leveranser. 74 

3.4.2.2 Specifikationer 
 
För tillverkande företag är det naturligt att arbeta med specifikationer då de utgör ett viktigt 

kommunikationsmedel mellan företag och leverantör. Genom att tydligt ange 

kvalitetsegenskaperna gör företagen kvalitetsbegreppet mer konkret och möjligt att förstå för 

de leverantörer som ska producera varan. Specifikationerna ska även innehålla så kallade 

toleransgränser som indikerar hur avvikande en produktegenskap får vara. Det är dock av 

både ekonomiska och tekniska skäl svårt att ange toleransgränser för alla egenskaper. När 

toleransgränser saknas förväntas producenten i regel känna till dem då de normalt är av 

praxiskaraktär. 75  

 

För att uppnå ett optimalt resultat är det viktigt att sammanlänka prestationsmål mellan kund 

och leverantör76 Vid outsourcing är variabler som pris och leveranstid lätta att beakta medan 

andra som kvalitet och kostnader för eventuella störningar i produktionen är svårare att 

förutse. De svårtförutsägbara variablerna kan medföra stora kostnader för både leverantören 

och kunden och för att motverka detta har det på senare år skett en utveckling i relationen 

mellan kunderna och leverantörerna. 77 

 

För att undvika missförstånd och varierande kvalitet har specifikationerna idag utvecklats till 

att innehålla tydliga kvantifieringar av olika produktparametrar och materialegenskaper. 

                                                
73 Ibid s. 134-135 
74 Sandholm, B., (2001), Kvalitetsstyrning med totalkvalitet. Verksamhetsutveckling med fokus på totalkvalitet, s. 
136-139 
75 Ibid s. 86-87 
76 Matthews, C. R., (2006), Linking the Supply Chain to TQM, Quality Progress; Nov 2006; 39; 11. p 29-35 
77 Sandholm, B., (2001), Kvalitetsstyrning med totalkvalitet. Verksamhetsutveckling med fokus på totalkvalitet, s. 
132-133 
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Tillsammans med förbättrade samarbeten möjliggör detta att företag idag kan köpa mer 

avancerade produkter och komponenter från leverantörerna. 78 

3.4.2.3 Kvalitetssamarbete med leverantörer 
 
Eftersom leverantören, som tidigare nämnts, idag spelar en central roll i kvalitetsarbetet är det 

viktigt att försäkra sig om att denne tar ansvar för både kvalitet och kvalitetsutveckling. 79För 

att säkerställa detta krävs en omfattande kontrollverksamhet som, ur ekonomisk synvinkel, 

bör finnas i nära anslutning till leverantören. Fel i produktionen kan då upptäckas och 

åtgärdas redan innan leverans. I många fall behöver leverantören också hjälp med att åtgärda 

ett kvalitetsproblem vilket även det kräver en regelbunden närvaro från företaget. I grunden är 

det följaktligen relationen mellan företag och leverantör som avgör hur väl kvalitetsarbetet 

kan bedrivas.80 

 

Lennart Sandholm belyser sammanfattningsvis ett antal aktiviteter som bör beaktas för ett 

välfungerande samarbete med leverantörerna81:  

 

• Att tillämpa metoder för identifiering av lämpliga leverantörer och för eliminering av 

leverantörer som inte kan klara kvalitetsfordringarna.  

• Att förmedla väsentlig och användbar information till leverantörerna.  

• Att omgående meddela leverantörerna om ändringar i kvalitetsfordringarna.  

• Att tillämpa metoder för att snabbt upptäcka av avvikelser från fordringarna.  

• Att ha strukturerat samarbete med leverantörerna inom kvalitetsområdet.  

• Att hjälpa leverantörerna med att lösa kvalitetsproblem. 

 

                                                
78 Sandholm, B., (2001), Kvalitetsstyrning med totalkvalitet. Verksamhetsutveckling med fokus på totalkvalitet, s. 
132-133 
79 Matthews, C. R., (2006), Linking the Supply Chain to TQM, Quality Progress; Nov 2006; 39; 11. p 29-35 
80 Sandholm, B., (2001), Kvalitetsstyrning med totalkvalitet. Verksamhetsutveckling med fokus på totalkvalitet, s. 
140 
81 Ibid s.134 
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3.5 Figur 
 
Utifrån vår teoretiska referensram har vi identifierat de faktorer vi anser vara centrala för 

respektive teori med avseende på forskningsämnet. Dessa faktorer har vi sedan använt vid 

analys av empirin. För att kunna belysa detta ur ett processperspektiv har vi skapat en figur. 

Vi vill i figuren även belysa att det centrala målet i sourcingenprocessen är att skapa ett större 

värde för kunden. 

Figur 3 
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4 EMPIRI 
 

I kapitel 4 presenterar vi den information vi har fått genom de intervjuer som genomförts hos 

våra fallföretag. Trots att företagens verksamheter skiljer sig åt har vi en liknande struktur i 

presentationen av informationen för att underlätta för läsaren att själv se skillnader i 

företagens angreppssätt.  

 

4.1 Beta 
 
Beta är en internationell koncern som producerar produkter och systemlösningar i tunnplåt 

och stål för förenklat byggande. Företaget har omkring 5 000 anställda i 31 länder och 

omsatte 2008 9,8 miljarder SEK. Betas vision är; 

 

Beta har två affärsområden, ventilation och profile. Ventilation, den avdelning där företaget 

huvudsakligen har sourcat från Kina, tillhandahåller ventilationskomponenter och 

inomhusklimatlösningar för ventilationsbranschen.82 Profile förser byggindustrin med 

byggkomponenter och stålhallar. Inom affärsområdet ventilation är Beta tillsammans med ett 

annat ventilationsföretag marknadsledande i Europa.83  

 

Betas organisation består av en gemensam koncernstab som ansvarar för finans, IT, juridik, 

HR & kommunikation samt inköp och logistik. Vidare är inköp- och logistikavdelningen 

indelad i tre funktioner. En av de tre funktionerna är stålinköp där allt stål köps in centralt. 

Den andra funktionen är logistikfunktionen som arbetar med logistik för hela koncernen. Den 

sista och tredje inköpsfunktionen är övrigt inköp. Inom övrigt inköp ingår allt förutom stål- 

och logistikinköp. Övrigt inköp består av ca. 14000 leverantörer med en inköpsvolym på 

ungefär 3,5 miljarder.84 

 

4.1.1  Bakgrund 
 
                                                
82 Beta, hemsida 2009-04-19 
83 Bengtsson, Bengt, GAMMA, 2009-04-21 
84 Ibid 
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Bakgrunden till att Beta startade sin sourcingprocess var att de ville reducera sina kostnader 

och antalet leverantörer i inköpsprocessen. Som tidigare nämnts hade företaget flera olika 

leverantörer som var och en producerade små volymer. Beta var därför inte tillräckligt 

betydelsefulla för någon av dem vilket medförde att leverantören ofta prioriterade till exempel 

produktutveckling för större kunder. Beta hade även svårt att få rätt villkor och pris från 

leverantörerna. 85 

 

Syftet och målsättningen med sourcingprocessen var att öka volymen hos leverantören, 

reducera kostnaderna och få ett bättre kassaflöde vilket skulle resultera i att bolaget sparade 

pengar. Att sourca sina inköp till ett lågkostnadsland är ett snabbt sätt att reducera sina 

kostnader. Beta bestämde därför att sourca sina inköp till Kina. Valet av Kina var ett 

produktbaserat beslut eftersom Kinas stålproduktion utgör en tredjedel av den totala 

stålproduktionen i världen. Kinesernas kunskap inom metallbearbetning var även det 

betydelsefullt för valet av sourcingland.86 

 

Beta tog även beslut kring valet av sourcingmetod. Bengt Bengtsson menar att företagets 

storlek påverkar detta val. Att sätta upp en egen inköpsorganisation är riskfyllt och kräver 

stora finansiella- och personella resurser. Andra faktorer som påverkade valet var att det 

krävdes ett stort och välutvecklat nätverk i Kina som innefattade människor med god kunskap 

om språket och kulturen. Slutligen så grundade sig beslutet också på att Beta inte kunde räkna 

hem någon ekonomisk vinst med att sätta upp en egen inköpsverksamhet i Kina.87 Dessa 

faktorer var avgörande då Beta bestämde sig för att genomföra sin sourcing genom en extern 

sourcingorganisation. Beta valde sourcingorganisation utifrån följande specifika kriterier: 

Sourcingföretaget skulle ha mycket personal i Kina, ha en strukturerad kvalitetsprocess och en 

kontinuerlig kvalitetsuppföljning. 88 

4.1.2 Bridge to China 
 
Bridge to China (BtC) uppfyllde samtliga kriterier och blev därför det naturliga valet för 

Beta.89 BtC är ett sourcingföretag som arbetar med svenska företags etablering i Kina. De 

hjälper svenska företag att hitta lämpliga leverantörer för produktion i Kina, ansvarar för att 
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sätta igång produktionen och för löpande uppföljning. Deras verksamhet är att identifiera och 

tillhandahålla potentiella leverantörer för de produkter som kunden vill sourca i Kina. 90 

 

Företaget sköter hela processen med egen personal för att kunna ge bästa möjliga service till 

kunder. I BtC:s arbetsuppgifter ingår att kontrollera att leverantörerna är kapabla att utföra 

uppdraget åt kunden och att de ständigt arbetar med att identifiera vad som måste förändras 

och förbättras för att produktionen ska bli effektiv. BtC utför också regelbundna 

kvalitetskontroller.91 

 

Bridge to China startades 2004 som ett joint-venture med Elektroskandia Shanghai. Patrik 

Westin är ansvarig för verksamheten i Kina där det idag arbetar cirka 30 ingenjörer och 

inköpare. Företagsledning och ekonomiavdelning är baserade i Sverige. Företaget omsätter 

cirka 70 miljoner kronor och driver ett hundratal projekt tillsammans med sina omkring 25 

svenska och amerikanska kunder.92 

 

Elektroskandia Shanghai, med omkring 350 anställda, har sourcat produkter i Kina sedan 

1999. Telecomindustrin är deras huvudsakliga kundgrupp där Ericsson och Nokia är några.  

En lång närvaro i Kina har medfört att de har stor erfarenhet av exempelvis utvärderingar av 

leverantörer och kvalitetssäkring. Genom samarbetet med Elektroskandia har BtC kunnat 

utnyttja deras kunskap kring sourcingmetodiken och kan därmed idag erbjuda en unik tjänst 

till sina kunder. 93 

4.1.3 Sourcingprocessen 
 
Beta tillverkar, ritar och designar huvuddelen av alla sina produkter själva och som tidigare 

nämnts är Betas kärnkompetens att tillverka storskaliga ventilationsutrustningar och stålhallar. 

De produkter som Beta köper in är komponenter som exempelvis stålrullar i olika tjocklekar, 

spjäll, luckor och gummi som behövs för tillverka slutprodukten till konsumenten.94 

 

Beta började tillsammans med BtC att undersöka vad det skulle kosta att köpa in dessa 

produkter från Kina. För att bestämma vilka produkter som skulle sourcas till Kina valde de ut 
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91 Westin, Patrik, BtC, 2009-04-22 
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ett antal produkter som sedan sattes samman till en varierande produktportfölj. Denna 

innehöll produkter med olika till exempel olika förädlingsgrad och volymstorlek.95 

 

BtC hittade leverantörer för de olika produkterna och tog fram en totalkostnad. Beta hade 

utgått från att de produkter som hade stora produktionsvolymer och hög grad av 

automatisering skulle ha skalfördelar.  I kostnadsrapporten framgick det dock att de produkter 

som krävde stor manuell hantering var mest lönsamma att sourca till Kina. Efter 

rapporteringen startade produktionen av enkla produkter i små serier.96 

 

Samarbetet fortsatte och enligt Bengt Bengtsson kunde BtC sammankoppla Beta och 

leverantören vilket gjorde det möjligt för dem att utveckla en stark affärsrelation. Beta kunde 

på grund av dessa relationer reducera inköpspriser med cirka 3-5%. Bengt Bengtsson anser att 

dessa nära relationer är svårare att uppnå för företag som själva sköter denna inköpsprocess 

eftersom de inte har samma kunskap om den kinesiska arbetskulturen. Även språkbarriären 

utgör ett hinder.97 

 

Efter att Beta, med hjälp av BtC, skapat goda relationer med sina leverantörer började de 

utveckla större projekt i Kina. Det största projektet var att flytta alla ventilinköp till Kina. 

Beta ville därigenom sänka sina inköpskostnader och samtidigt flytta inköpen från en 

konkurrent. Beta kom att flytta inköp av cirka en miljon ventiler från konkurrenten till BtC:s 

leverantörer i Kina.98 

 

Projektet startade med att Beta, BtC och BtC:s leverantör i Kina tillsammans startade en egen 

tillverkning av ventiler. Enligt Bengt Bengtsson möjliggjordes detta projekt då parterna 

tillsammans hade en hög teknisk kompetens och goda kunskaper om Kina. Andra faktorer var 

att de tillsammans hade ett starkt nätverk och att de hade skapat goda relationer med sina 

leverantörer.99 

 

Projektet fortlöpte genom att Beta skaffade fram produktprover medan Kineserna designade 

verktygsprototyper för att framställa ventilationsprodukterna. Att låta kineserna tillverka 
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verktygen innebar ytterligare en kostnadsbesparing. Verktygen kostar cirka 10-15 miljoner att 

tillverka i Europa medan det i Kina var avsevärt billigare. BtC investerade i verktygen och 

maskinerna eftersom Beta kunde säkerställa produktionsvolymerna. Utvecklingen av de 

komplexa ventilationsprodukterna skedde genom att BtC:s tekniker och leverantörer 

ansvarade för tillverkningen medan Beta testade produkterna i ett europeiskt ljudlaboratorium. 

Hela produktionsutvecklingsprocessen tog cirka ett år.100 Idag, fyra år senare, har Beta 

tillsammans med BtC sju projekt i Kina. 101 

4.1.4 Öst möter väst 
 
Den största fördelen med att sourca i Kina är, enligt Bengt Bengtsson, den billiga 

arbetskraften. I Kina investerar man inte i dyra automatiserade processer utan har en lägre 

grad av automation och ett större inslag av manuellt arbete vilket ger låga priser och stor 

flexibilitet. Bengt Bengtsson påpekar också att kineserna är otroligt snabba och flexibla på 

produktutveckling och har viljan att arbeta. Hantverkskunnigheten i Kina gör det, till skillnad 

från i Sverige där man utvecklar automatiserade processer, lönsamt för mindre företag med 

små volymer att tillverka i Kina. Bengt Bengtsson menar att en aspekt som bör beaktas när 

företagen flyttar aktiviteter i sin produktion till Kina är produktens betydelse i 

produktionsprocessen. Beta valde produkter som har liten betydelse för slutprodukten för att 

därigenom kunna utveckla en lönsam produktionsprocess.102 

 

Enligt Patrik Westin på BtC är den största svårigheten med att bygga upp en egen 

inköpsverksamhet i Kina, den bristande kunskapen om den kinesiska marknaden. Både 

Westin och Bengtsson anser att det tar lång tid att lära sig att kommunicera svensk 

information till Kina. De pekar exempelvis på att svenska företag gör antaganden när det 

gäller ritningar och specifikationer som de kinesiska leverantörerna inte förstår. 

Beskrivningarna måste vara noggranna och tydliga så att kineserna kan utforma produkten 

efter beskrivningen. En skillnad mellan svenska och kinesiska tillverkare kineserna i många 

fall har begränsad kunskap kring produktens användningsområden. I Sverige däremot behöver 

företagen inte förklara det mest grundläggande i produkten då leverantören vet hur produkten 

kommer att användas.103 
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Det faktum att svenska företag frekvent byter ut sin personal i Kina kan medföra problem vid 

sourcingen. Westin berättar att provanställningar i Kina normalt varar mellan 3-6 månader. 

Detta kan leda till att den kulturella kompetensen går förlorad varvid ny personal gör samma 

kulturella misstag.104 

 

Andra skillnader som västerländska företag stöter på vid sourcing till Kina är, enligt Bengt 

Bengtsson, att det inte finns något som kallas ”gentlements agreement”. Nära och personliga 

relationer är ett måste för att inte bli lurad och för att kunna lyckas i Kina. Enligt Patrik 

Westin gör även många svenska företag misstaget att applicera europeiska värderingar på 

Kina då de har bristande kunskap om kulturen. Detta resulterar ofta i sämre kvalitet och 

opålitliga leverantörer.105 

 

Partik Westin råder företag att beakta vad kineserna efterfrågar för att motverka 

relationsproblem. Han menar att relationer är viktigare än volymer och att företag genom att 

skapa förtroendefulla relationer med sina leverantörer minskar risken för att problem skall 

uppstå.106 Många företag har haft svårigheter att etablera dessa relationer då 

personalomsättningen i Kina är hög jämfört med den i Sverige. Detta beror i sin tur på att de 

inköpare och ingenjörer som arbetar på sourcingföretag besitter unik kunskap som många 

företag är beredda att betala mycket för. 

 

Andra kulturella aspekter som måste beaktas vid sourcing i Kina är kinesernas rädsla att 

”förlora ansiktet”. Bengt Bengtsson förklarar att kineserna därför måste behandlas med 

respekt inför sina underställda och skall en affär avbrytas måste kinesen få en möjlighet att 

göra detta med ”hedern i behåll”. 107 

 

Slutligen så menar Patrik Westin att företagen måste framstå som trovärdig inför sina 

leverantörer. Detta möjliggörs genom professionell och kunnig personal som arbetar mot 

leverantören. De måste skapa goda relationer på alla nivåer inom processen för att den ska 

fortskrida så smidigt som möjligt. De bör även hjälpa leverantörerna att utvecklas gällande 

exempelvis kvalitets-, produkt- och nätverksutveckling.  
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4.1.5 Kvalitet 
 
För att sourcingprocessen skall lyckas och fullföljas måste företaget kunna säkerställa 

produktens kvalitet. Det är av yttersta vikt att kvalitén säkerställs då kvalitetsproblem kan 

vara mycket kostsamt och till och med förödande för hela organisationen. Därför är det viktigt 

att kontinuerligt göra kvalitetskontroller. 108 

 

Beta och BtC arbetar tillsammans med att säkerställa kvaliteten i arbetsprocessen. Samarbetet 

består av ett gemensamt givande och tagande mellan kund, BtC och leverantör. Betas 

kontinuerliga kvalitetskontroll sköts i Kina av BtC. Beta kontrollerar de slutgiltiga 

utfallsproverna och godkänner sedan produktion. BtC gör stickprovskontroller under hela 

produktionsprocessen. Det är vanligt att företag som själva etablerar en inköpsverksamhet i 

Kina inte har möjlighet att utföra dessa stickprover vilket kan leda till kvalitetsproblem.109 

 

Den kvalitetsverksamhet BtC bedriver, åt exempelvis Beta, bygger på ISO9001:2000 standard 

och i ISO dokumentationen kan man se vad BtC tittar på vid utvärdering och kvalitets- och 

leveranskontroll. Vid kvalitetskontroller använder sig BtC av ett grunddokument som 

innefattar ett antal kontrollpunkter som företaget kontrollerar. Grunddokumentet uppdateras 

allt eftersom nya kunder bidrar med nya förfrågningar kring kvaliteten. De kvalitetskrav som 

är unika för en kund samlas i ett kundspecifikt dokument för att BtC:s personal alltid ska vara 

trygga i utvärderingen och kontrollen. Dessa dokument underlättar kommunikationen mellan 

leverantör, BtC och kund.110 

 

BtC har egen personal som tränas för varje specifik kund. Normalt bildas ett kvalitetsteam 

bestående av ansvariga för kvalitetskontroll och teknisk support samt en teamledare som har 

erfarenhet inom det aktuella produktområdet. Vid samarbete med en ny leverantör 

kontrollerar kvalitetsansvariga de tre första leveranserna som går från Kina. Dessa leveranser 

sker normalt efter tre provleveranser som alla är kontrollerade på samma vis, vilket innebär att 

total sex leveranser totalkontrolleras. Detta tillvägagångssätt är kostsamt men medför att BtC 

kan säkerställa att kvalitetsnivån är hög. Patrik Westin understryker vikten av de kontinuerliga 

kontrollerna då leverantörerna i Kina normalt är duktiga på att skicka bra utfallsprover medan 
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det vid produktionen kan förekomma stora avvikelser. BtC säkerställer kvalitetsprocessen 

ytterligare genom att ständigt vara på plats under hela produktionsprocessen.111 

 

Kvalitetssamarbetet underlättas även genom att all fakturering sker genom BtC. Patrik Westin 

beskriver att han, under sina år i Kina, har han lärt sig att det är den som tillhandahåller 

pengarna till leverantören som i slutänden har ”makten”. Det är det företag som står för 

betalningen och faktureringen som får de produktspecifika frågorna från Kina. Därför 

underlättar det att BtC sköter all betalning då alla frågor kommer till BtC direkt istället för att 

gå via kunden i Sverige.112 

 

När Beta valde att lägga ut vissa aktiviteter i processen till Kina uppstod vissa motsättningar 

inom företaget. Företaget stod för hög kvalitet och de anställda var rädda för att kvaliteten på 

deras unika produkter skulle försämras samt att många skulle förlora sina jobb, men så blev 

inte fallet. Enligt Bengt Bengtsson har kvaliteten på produkterna snarare förbättrats efter att 

delar av produktionen lagts i Kina. Sourcingprocessen var mycket tidsödande men resultatet 

blev bättre än förväntat. Betas konkurrenskraft på marknaden har tack vare sourcingen endast 

blivit starkare. 113 
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4.1.6 Framtiden 
 
Under senare år har kraftiga löneökningar och valutafluktuationer i Kina påverkat svenska 

företags lönsamhet på den kinesiska marknaden.114 Beta och BtC ser inte dessa hot som en 

anledning till att flytta hem produktionen. De anser att det fortfarande är lönsamt att 

producera och verka i Kina. Beta planerar inte att etablera en egen verksamhet i Kina utan 

kommer att fortsätta sitt samarbete med BtC.115 

4.2 Alpha 
 
Alpha är ett stort svenskt industriföretag. Alpha har affärsenheter på tio orter i Sverige och har 

även en stark global närvaro då de verkar i omkring 100 länder världen över.116 

 

I vår uppsats kommer vi att fokusera på en avdelning inom Alpha som har sin produktion i 

Kina. Denna avdelning tillverkar avancerade industrimaskiner. Montering av produkterna sker 

inom företaget medan samtliga komponenter köps in utifrån. De huvudsakliga 

marknadssegmenten är bilindustrin, förpackningsindustrin och konsumentvaruindustrin.117 

 

Kina utgör idag företagets tredje största marknad med en försäljning som uppgår till två och 

en halv miljard dollar och en årlig tillväxttakt på 25 – 30 %. Produktionen vid de 20 

fabrikerna i Kina går till stor del till den Kinesiska marknaden där efterfrågan förväntas 

fördubblas inom fyra år.118 

4.2.1 Bakgrund 
 
För cirka fem år sedan beslöt Alpha att starta produktion i Kina. Ett av två syften med 

sourcingen var att man ville sänka kostnaderna för produktionen. Kostnadspressen inom 

Alphas bransch är ovanligt stor och marknadspriset eroderar med flera procent per år. Ett 

snabbt sätt att skaffa sig kostnadsfördelar är därför att söka efter leverantörer i 

lågkostnadsländer.119 

 

                                                
114 www.gfbn.com/system/downloads/articles/DN_070829.pdf, 2009-05-03 
115 Johansson, Ulf, BtC, 2009-05-10 
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117 www.”alpha”.se, 2009-04-10 
118 www.reuters.com/article/Manufacturing06/idUSN1729330820060517, 2009-04-10 
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Det andra syftet var att Alpha ville etablera sig på den heta och snabbt växande Kinesiska 

marknaden. Många aktörer inom bilindustrin, där flera av Alphas kunder verkar, flyttar till 

Asien där tillväxtpotentialen är stor. Genom att följa efter kunden minskar det fysiska 

avståndet och därmed reduceras många kostnader. 120 

4.2.2 Sourcingprocessen 
 
I samband med att Kina valdes som sourcingland togs även beslut kring valet av 

sourcingmetod. Syftet med Alphas etablering i Kina var dels att de ville producera för att 

importera till Sverige och dels att de ville etablera sig på den kinesiska marknaden. 

Respondenten Lars Larsson anser att det strategiskt sett är ett måste att gå till Kina på 

egenhand om målet är att etablera en egen större verksamhet där. Det finns dock tre aspekter 

som ligger till grund för Alpha beslut.121 

 

Den första aspekten är att Alpha ansåg sig ha tillräckliga resurser och rätt kunskap för att på 

egen hand starta upp en produktionsenhet i Kina. Respondenten anser att det till stor del är 

företagets storlek som ligger till grund för beslutet. Ett mindre eller mellanstort företag har 

inte de resurser som krävs för att gå själva.122 

 

Den andra aspekten som låg till grund för beslutet var överföringen av den unika 

teknologikunskap som Alpha anställda besitter. Kina som land ligger i många avseenden långt 

bakom Europa i utvecklingen. Därför krävdes en omfattande process där svenska anställda på 

Alpha fanns på plats och överförde teknologikunskaperna. En tredje part skulle eventuellt 

utgöra ett hinder för transfereringen av den unika teknologin från Alpha till leverantör.123 

 

Den tredje aspekten är kontrollen över de stora volymvärdena. Besparingarna per artikel som 

produceras i Kina är låga och jämna vilket medför att utväxlingen på att producera låga 

volymer är liten. För att täcka de höga kostnaderna som en egen etablering medför krävs 

därför att stora volymer produceras. Om en tredje part får ansvaret för dem förlorar företaget 

kontrollen och därmed möjligheten att inom en snar framtid starta upp något på egen hand. 
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Som företag gör man, enligt Larsson, ett val mellan att direkt starta upp en egen enhet eller 

använda sig av en tredje part och då göra avkall på besparingarna.124 

 

Frågan om volymstorlek kan även kopplas till den första aspekten rörande företagets storlek. 

Ett litet företag har inte volymvärden som kan täcka de strukturella kostnaderna för en egen 

etablering. För dem är det istället lämpligt att vända sig av en tredje part som adderar ihop 

flera intressenters mindre volymer för en och samma leverantör. På så sätt ökar volymvärdet 

och sourcingen kan bli lönsam.125 

 

När Lars Larsson blev delaktig hade sourcingprocessen redan inletts och ett antal leverantörer 

hade valts ut. Att söka efter lämpliga leverantörer är ett omfattande arbete som kräver mycket 

personella och monetära resurser. Redan under denna del av processen uppstår det problem 

som närmare beskrivs i stycket ”Öst möter väst”. När ett antal leverantörer valts ut inledde 

företaget med att sourca komponenter till en gammal produkt med målet att framöver helt 

tillverka denna produkt i Kina. På så sätt byggde Alpha upp en liten leverantörsbas anpassad 

för låg volym. Den initiala inköpsorganisationen var liten med fyra kinesiska och en svensk 

ingenjör på plats. Inom kort kunde företaget sourca 90 % av komponenterna till produkten. 

Genom att börja i liten skala med en gammal produkt minskar man riskerna att misslyckas 

men de skyhöga kostnaderna för att hitta lämpliga leverantörer kvarstår.126 

 

Vid ett tidigt stadium testade företaget även att sourca komponenter till en portfölj av 

produkter med olika komplexitetsgrad. Till en början köpte Alpha överkapacitet i förhållande 

till vad de i framtiden skulle komma att behöva. Den första anledningen till detta var att de 

inte visste vilka fabriker som skulle leverera produkter med tillräckligt hög kvalitetsgrad. Den 

andra anledningen var att det vid start av produktion i Kina finns en så kallad flaskhals. Lars 

Larsson säger: ” För att producera snabbt i Kina måste man ha många vägar in. I grunden 

var det så att vi inte visste. Man kan inte lita på att leverantörerna klarar vad man ber dem 

att göra”.127 

 

Idag är Alpha inköpsavdelning i Kina en spegling av den svenska och de flesta produkterna 

som produceras i Sverige produceras även i Kina. Enheten är baserad i Shanghai och består 
                                                
124 Larsson Lars, Alpha, 2009-05-28 
125 Ibid 
126 Ibid 
127 Ibid 
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idag av 30-50 man. Tanken är att sourcingen ska medföra att både den kinesiska och den 

europeiska marknaden försörjs från samma leverantörer.128 

4.2.3 Öst möter väst 
 
Kineserna är, enligt Lars Larsson, mycket intresserade av att göra affärer med västerländska 

företag. De anpassar och anstränger sig för att komma den västerländska kulturen till mötes. 

Trots detta är olikheterna på flera plan uppenbara vilket kan orsaka problem under 

sourcingprocessen.129 

 

Redan vid sökandet efter leverantörer utgör skillnaderna ett hinder. För att kunna hitta de 

lämpliga leverantörerna krävs därför kunskap om landet och om den lokala branschen 

företaget befinner sig inom. Det krävs även att man har kunskap om pris- och kvalitetsnivåer 

då beskrivningar och offerter ofta är otydliga. Även den låga utbildningsnivån och de 

bristande engelskkunskaperna utgör ett hinder. Liten tillit och kunskap kan leda till att man i 

detta steg av processen blir lurad. Lars Larsson säger: ”Det här problemet finns redan inom 

Europa. Relationen mellan gjutare och förädlare är alltid ett problem. Det handlar oftast om 

kommunikationsproblem”.130 

 

I Kina är personalomsättningen hög. Detta försvårade inledningsvis kunskapsöverföringen 

och uppbyggnaden av relationer. Till en början förlorade företaget många leverantörer som de 

ägnat tid och kraft åt att bygga upp en relation med. Detta berodde till stor del på att 

leverantörerna i Kina i dagsläget inte behöver kunden. Om en annan kund vill tillverka en 

produkt som är lättare och som ger ett bättre och snabbare kassaflöde går den före. I Kina 

finns det ingen turordning och lojalitet har ingen betydelse. Lars Larsson betonar vikten av att 

vara ett välrenommerat och attraktivt företag där de anställda vill vara kvar. Om företaget 

förlorar en inköpare är risken nämligen stor att man också förlorar leverantören då det ofta är 

mellan dem relationen är stark. Larsson betonar dock att Alpha inte har dessa problem då de 

idag har en stabil leverantörsbas och lojala anställda.131 

                                                
128 Larsson Lars, Alpha, 2009-05-28 
129 Ibid 
130 Ibid 
131 Ibid 
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4.2.4 Kvalitet 
 
Kvalitetssäkring är ett område som berörs ofta under intervjun med Lars Larsson och även i 

sourcinglitteraturen. Att upprätthålla kvalitetsnivån är nämligen en av de största svårigheterna 

med sourcing i Kina. Kvalitetsarbetet måste fortlöpa under hela sourcingprocessen och 

ständigt följas upp för att kvaliteten inte ska minska. Bland de anställda på Alpha fanns en 

protektionism och en rädsla för att sourcing i Kina skulle medföra varsel och förlorad kontroll 

över kvaliteten på produkterna. De som arbetade med sourcingen var pressade att relativt 

snabbt bevisa att de produkter som kom från Kina var billigare men likvärdiga med dem man 

producerar i Sverige.132 

 

Processen att säkra kvaliteten på produkterna har varit omfattande. När Alpha påbörjade sin 

produktion i Kina var de till att börja med tvungna att förstå hur kvalitetssäkring i Kina går till 

då den till stor del skiljer sig från den i Europa. Även på det här området ligger Europa långt 

före i utvecklingen. Europeiska företag utnyttjar, till skillnad från Kinesiska, processer för att 

styra kvaliteten i produktionen. Produktionsteknologin i Kina är i regel gammalmodig och 

mycket av arbetet sker än idag manuellt. Där finns inga krav eller mallar för 

kvalitetsstandarder. För att kunna bedriva ett framgångsrikt kvalitetssäkringsarbete krävs nära 

och väletablerade relationer med de Kinesiska leverantörerna samt hård övervakning på alla 

områden.133 

 

Alpha hade som mål att 100 % av volymkomponenterna skulle tillverkas i Kina. Så blev inte 

fallet då man insåg att det inte gick att hitta leverantörer som kunde säkra kvaliteten på alla 

artiklarna. Att få igång en rullande produktion av produkter med godkänt kvalitet tog cirka ett 

och ett halvt år. Processen för att säkerställa kvaliteten pågår dock fortfarande.134 

                                                
132 Larsson Lars, Alpha, 2009-05-28 
133 Ibid 
134 Ibid 
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4.2.5 Framtiden 
 
Enligt Lars Larsson är det bara en tidsfråga innan upphandlingen åter sker regionalt. En av 

huvudanledningarna till att ett företag sourcar i Kina är, som tidigare nämnt, att sänka 

kostnaderna för produktionen. Stiger lönerna minskar besparingarna och därmed nyttan av att 

producera i Kina. Ett annat hot är den kinesiska valutan, RMB, som under senare år vuxit sig 

allt starkare. Lars Larsson säger: ”Det var gyllene under några år men jag tror att speciellt 

för produkter likt våra, som är tunga att transportera, är det ett fönster som stängs mer och 

mer”. Han påpekar även att när europeiska producenter utsätts för konkurrens ökar normalt 

effektiviteten.135 

                                                
135 Larsson Lars, Alpha, 2009-05-28 
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5 ANALYS 
 

I detta kapitel kommer vi utifrån de teorier som presenterats i kapitel 3 att analysera den 

information som presenteras i empirin. Figuren nedan kommer att tydliggöra dessa 

kopplingar samt ligga till grund för en kontrastering av sourcingmetoderna. Vi kommer att 

analysera fakta från respektive företag i den ordning de har presenterats i kapitel 4 vilket är 

som följer: Beta - BtC och sedan Alpha.  

 

Figur 4 
 

 

5.1 Supply Chain Management Beta - BtC 
 
För att ett företag ska kunna behålla sin konkurrensposition på en global marknad, där 

konkurrenstrycket ständigt ökar, krävs det att de har en effektiv värdekedja. Mot bakgrund av 

detta valde Beta att outsourca den primära aktiviteten som Porter benämner tillverkning. 

Huvudsyftet med sourcingen var att sänka kostnaderna. Det gjorde Beta genom att reducera 

antalet leverantörer och på så sätt koncentrera produktionen. Genom de större volymerna 

skulle det även uppstå ett beroendeförhållande där företaget blev betydelsefullt för 
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leverantören. Beta och dess stödjande aktiviteter som produktutveckling, kvalitetsarbete och 

service skulle då ges högre prioritet. Beslutet att välja Kina som sourcingland grundades på att 

kineserna, förutom en låg kostnadsnivå, har stor kunskap kring metallbearbetning och 

stålproduktion som är mycket värdefullt vid produktion av Betas komponenter. Ovanstående 

faktorer skapade tillsammans förutsättningar för ett väl fungerande samarbete där länken 

mellan primära och stödjande aktiviteter kunde bevaras. 

 

Outsourcing av primära aktiviteter ställer ökade krav på en väl fungerande distributionskedja i 

vilken aktiviteter kan integreras och koordineras. Utan ett fungerande informationsflöde kan 

inte distributionskedjan optimeras och mervärde kommer därför inte att skapas. Hur väl flödet 

från råmaterial till slutkund fungerar avgörs av relationen mellan de primär såväl som de 

stödjande aktiviteterna. När Beta valde att använda sig av en tredje part vid sourcing i Kina 

tog de just detta i beaktande. Bengt Bengtsson menar att på grund av företagets storlek hade 

de inte de finansiella- och personella resurser som krävdes för att på egen hand kunna etablera 

det nätverk som fordrades. Projektet att sourca på egen hand ansågs även vara för riskfyllt då 

Beta, enligt prognoserna, inte skulle kunna genera någon ekonomisk vinst de närmaste åren. 

 

När företaget inte själv har kapacitet eller kunnande att inleda sourcingprocessen kan ett 

sourcingföretag likt BtC vara till stor hjälp. BtC slår ihop flera kunders mindre 

produktionsvolymer till en större som de sedan låter en och samma leverantör producera. Med 

sin unika kompetens inom sourcing i Kina möjliggör BtC ett samarbete mellan företag och 

leverantör. De förmedlar relationer och kunskap och gör på så sätt informationen mer 

tillgänglig för samtliga parter i nätverket. 

 

Genom att använda sig av BtC hittade Beta en metod att bevara och stärka länken mellan 

primära och sekundära aktiviteter. Det hjälpte dem även att skapa det informationsflöde som 

utgör grunden för en fortsatt lyckad sourcingprocess. 

 

5.2 Kulturella skillnader Beta - Btc 
 
Kommunikationen mellan Sverige och Kina är problematisk vid sourcing i Kina. En av 

anledningarna kan vara att det kollektivistiska kinesiska samhället och det individualistiska 

svenska skiljer sig åt gällande öppenhet i kommunikationen. Bengt Bengtsson menar 

exempelvis att kinesen måste behandlas med respekt inför sina anställda för att inte ”förlora 
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ansiktet” vilket stämmer överens med det kollektivistiska samhällets normer och värderingar. 

BtC har kännedom om detta och underlättar därför kommunikationen parterna emellan. 

 

Andra utmaningar som uppstår när öst möter väst är, som Patrik Westin poängterar, att många 

svenska företag applicerar sin egen västerländska organisationskultur på den kinesiska 

marknaden. Om företagen inte anpassar sig till den kinesiska kulturen resulterar det ofta i 

bristande kvalitet och opålitliga leverantörsrelationer. Det kan då uppstå en kollision mellan 

det individualistiska och kollektivistiska samhället eftersom det individualistiska samhället 

inte tar hänsyn till de kulturella normer och värderingar som präglar det kollektivistiska 

samhället. Detta kan leda till bristande respekt och lojalitet i relationen.   

 

Relationer är likt kommunikation en faktor som påverkar ett företags möjlighet att lyckas med 

sin sourcing i Kina. Beta och BtC:s relationer med kineserna kan påverkas av 

personalomsättningen som råder i Kina. Ett långsiktigt inriktat samhälle som Kina 

kännetecknas av att de förhåller sig olika till ”vår grupp” respektive ”andras grupper”. 

Karakteristiskt är även att de inte skiljer på familje- och yrkesrelationer. En hög 

personalomsättning kan medföra att företaget förlorar en relation som man skapat i ”vår 

grupp” och måste därför börja om från början i ”andras grupper”. 

 

Bengt Bengtsson beskriver att kineser är hantverkskunniga, snabba och flexibla vid 

produktutveckling. Dessa egenskaper kännetecknar också deras långsiktigt inriktade kultur 

där människorna har en förmåga att anpassa sig och en vilja att skaffa sig kunskap. Vid 

produktion i Kina har Beta även upptäckt att kineserna ibland har en bristande 

slutledningsförmåga. Varje enskild detalj måste vara noggrant beskriven i specifikationen och 

produktbeskrivningen. I Sverige däremot behöver företag inte beskriva de självklara 

detaljerna då människorna i en kortsiktigt inriktad kultur själva kan förstå och utför det mest 

grundläggande i produktionen. 

 

Med sin kulturella kännedom bygger BtC en bro mellan öst och väst. Genom sin erfarenhet av 

att verka i Kina kan de bidra till att rätt information kommuniceras mellan kund och 

leverantör vilket är avgörande för ett fungerande samarbete i sourcingprocessen. 
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5.3 Total Quality Management Beta - BtC 
 
 
Som tidigare nämnts reducerade Beta genom sourcingen antalet leverantörer vilket bland 

annat skapade förutsättningar för ett djupare samarbete kring produkt- och 

kvalitetsutveckling. När antalet leverantörer reduceras och beroendet därigenom ökar kommer 

konsekvenserna av eventuella problem hos leverantören att bli mer omfattande. För Beta var 

det därför viktigt att genom BtC göra grundliga utvärderingar av dessa. BtC har över tiden 

skapat en strukturerad och välfungerande process för leverantörsbedömning, ett arbete som är 

svårt att genomföra utan lokal kännedom och erfarenhet kring dessa utvärderingar i Kina.  

 

Enligt TQM bör företag använda sig av en checklista vid leverantörsbedömning. Genom den 

checklista som skapades specifikt för Beta, gällande de färdigheter en leverantör måste 

besitta, identifierade BtC ett antal leverantörer. Efter detta efterfrågas företag i regel 

utfallsprov vilka sedan utvärderas. Innan Beta krävde utfallsprover åkte företrädare för 

företaget tillsammans med BtC:s kvalitetsteam ut till de potentiella leverantörerna. Dessa 

personliga möten skapade förutsättningar för nära relationer och bra samarbeten vilket idag 

gör att Beta, BtC och leverantören arbetar tillsammans med att ständigt förbättra kvaliteten. 

 

En central del av TQM är specifikationer som gör att produkten kan utformas enligt kundens 

preferenser och således tillfredställa kundens uttalade behov. I dessa specifikationer utlämnas 

vanligtvis toleransgränser av praxiskaraktär. Om leverantören saknar kunskap om dessa 

kommer produkten sannolikt att bli felaktig och följaktligen inte tillfredställa kundens 

underförstådda behov. I Kina behöver därför svenska företag detaljerat förklara samtliga 

produktegenskaper. För Beta var det tidskrävande att utveckla och kommunicera detaljerade 

specifikationer, ett arbete som dock underlättades genom samarbetet med BtC. 

 

Beta har interna kunder i form av den egna organisationen samt externa kunder i form av de 

slutkunder som köper de färdiga produkterna. Kvaliteten påverkar alla involverade, internt 

såväl som externt. Bengt Bengtsson betonar vikten av hög kvalitet då undermålig kvalitet kan 

bli kostsamt och vara förödande för organisationen. Han säger därför att det är viktigt med 

kontinuerliga kvalitetskontroller eftersom kvaliteten hos vissa producenter tenderar att bli 

sämre med tiden.  
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Enligt TQM bör dessa kontinuerliga kvalitetskontroller göras i anslutning till leverantörens 

produktion då detta är mest kostnadseffektivt. BtC:s närvaro i Kina möjliggör frekventa 

kvalitetskontroller hos leverantörerna vilket gör att avvikelser snabbt kan åtgärdas. När 

produktionen sedan är igång gör BtC stickprovskontroller genom hela produktionsprocessen.  

 

Ett väl fungerande kvalitetssamarbete är viktigt för att kunna säkerställa kvaliteten genom 

TQM.  Genom BtC:s sourcingmetodik, där de sköter all kontakt mellan leverantör och kund, 

skapas förutsättningar för ett bra samarbete mellan Beta, BtC och BtC:s leverantörer.  

5.4 Supply Chain Management Alpha 
 
Kostnadspressen inom branschen där Alpha verkar är ovanligt stor och marknadspriset 

sjunker med flera procent per år. Trots att Alpha är världsledande inom sin nisch utsätts de 

ständigt för ett hårt konkurrenstryck, i synnerhet på den globala marknaden. När Alpha valde 

att starta en produktionsenhet i Kina tog de således ett strategiskt mycket viktigt beslut. De 

kortsiktiga målen med sourcingen var att sänka kostnaderna för produktionen medan de 

långsiktiga var att etablera sig på den kinesiska marknaden. 

 

När ett företag outsourcar en primär aktivitet ökar det geografiska såväl som det kulturella 

avståndet i värdekedjan. För att sourcingen ska få önskad effekt krävs därför ett omfattande 

och resurskrävande arbete med att upprätthålla informationsflödet i det nya nätverket. 

Grunden till en fungerande distributionskedja, där alla parter kan ta del av informationen, är 

samarbete parterna emellan. Samarbete bygger i sin tur på nära och väletablerade relationer. 

Då Alpha saknad kulturell kännedom och kunskap om den kinesiska marknaden försvårades 

inledningsfasen av sourcingprocessen märkbart. 

 

De aspekter som låg bakom beslutet att sourca på egen hand visar på att Alphas mål med 

sourcingen delvis var långsiktiga. Med sina stora produktionsvolymer ville de etablera en 

inköpsverksamhet där deras unika teknologikunskaper kunde överföras och applicera på den 

kinesiska marknaden. Alpha ansåg sig ha tid och resurser för att på egen hand etablera 

relationer med de kinesiska leverantörerna. Att de i inledningsfasen av sourcingprocessen 

skulle möta motgångar i den omfattningen de gjorde var dock inget de hade räknat med. Även 

de anställda kineserna på Alpha visade sig ha svårt att etablera varaktiga relationer på grund 
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av bristande kunskap och tillit. Mycket tyder dock på att Alpha hade tillräckligt med resurser 

för att kunna hantera dessa problem. 

5.5 Kulturella skillnader Alpha 
 
Det finns tydliga skillnader mellan ett kollektivistiskt och individualistiskt samhälle, 

exempelvis gällande hur de värdesätter gruppen respektive individen. En annan skillnad är att 

i det kollektivistiska samhället går den personliga relationen före uppgiften medan i det 

individualistiska samhället går uppgiften före den personliga relationen.  

 

Lars Larsson berättar att när Alpha förlorar en inköpare förlorar de i många fall även 

leverantören. Detta beror på att relationen mellan inköparen och leverantören i Kina, som i ett 

kollektivistiskt samhälle, utmärks av en nära relation och ett ömsesidigt beroende. Alpha har 

även upplevt motsättningar i form av bristande lojalitet hos sina leverantörer vilket kan 

sammankopplas med att Alpha präglas av en individualistisk affärskultur medan Kina står för 

en kollektivistisk sådan. Dessa två kulturer kan kollidera då Alpha försöker applicera sin 

organisationskultur på den kinesiska. Resultatet blir att den individualistiska kulturen inte 

respekterar de normer och värderingar som präglar det kollektivistiska samhället vilket leder 

till att de kinesiska leverantörerna inte är lojala mot företaget.  

 

Kineserna värdesätter personliga möten före avtal vid överenskommelser. Då Alpha kan ha 

problem att få tillgång till personliga möten blir det svårt att skapa långsiktiga relationer. Det 

kollektivistiska samhället skiljer på ”vår grupp” och ”andras grupp” där de personliga 

mötena gör det möjligt att hamna i ”vår grupp”. De ovan beskrivna problemen kan vara orsak 

till att Alpha upplever att de kinesiska leverantörerna saknar en lojal och avtalsmässig 

turordning. 

 

Ytterligare svårigheter med att skapa långsiktiga relationer är, enligt Lars Larsson, den höga 

personalomsättningen i Kina. Denna kan leda till att relationerna bryts och att Alpha måste 

lägga tid på att bygga upp nya. Hade företaget varit inkluderat i ”vår grupp” hade dessa 

relationer kanske inte brutits. Eftersom kinesernas engelskkunskaper är begränsade är 

språkbarriären ett annat hinder som Lars Larsson pekar på. 
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Ett långsiktigt inriktat samhälle fokuserar på sparsamhet och framtida välfärd. Lars Larsson 

beskriver att kineser endast värdesätter sitt eget kassaflöde. Då Alphas produkter är komplexa 

har man kunnat konstatera att leverantörerna hellre väljer att producera mindre komplexa 

produkter. Produktionsprocessen är då kortare och lönsamhet kan därmed uppnås snabbare. 

Lars Larsson påpekar också att kineserna anstränger sig för att anpassa sig till den 

västerländska kulturen vilket även det är egenskaper som präglar det långsiktigt inriktade 

samhället. Avslutningsvis är det sättet på vilket företaget bemöter och hanterar dessa 

kulturella skillnader som påverkar hur kommunikationen och därmed relationen mellan öst 

och väst fortlöper. 

5.6 Total Quality Management Alpha 
 
Inom Alpha uppstod det till en början motsättningar gällande sourcing i Kina. Lars Larsson 

berättar att det fanns en protektionism och en rädsla inom företaget att Alpha skulle förlora 

kontrollen över sin kvalitet vid upprättandet av en inköpsverksamhet i Kina.  

 

I inledningsskedet tog Alpha därför det säkra före det osäkra och inledde samarbeten med 

många leverantörer. Vidare följde leverantörsbedömningen enligt TQM där Alpha testade 

kinesernas förmåga att producera deras produkter. De startade med att sourca gamla produkter 

med olika komplexitetsgrad. Utifrån denna leverantörsbedömning identifierade Alpha de 

leverantörer som de valde att utveckla samarbeten med. Denna process var tidskrävande då 

företaget var tvungna att testa sig fram på grund av att de inte hade någon erfarenhet av att 

utföra leverantörsbedömningar i Kina.  

 

För de anställda på Alpha var det även svårt att förstå hur kvalitetssäkring i Kina går till 

eftersom processen där till stor del skiljer sig från den i Europa. Till en början saknade Alpha 

kunskap om det kinesiska arbetssättet.  Det krävs vanligtvis omstruktureringar i värdekedjan 

för att företaget skall kunna tillämpa TQM. Lars Larsson berättar att det krävdes mycket tid 

och resurser för att omstrukturera och skapa en välfungerande kvalitetsprocess i Kina. Detta 

beror enligt TQM på att många aktiviteter i processen måste beaktas för att kunna bibehålla 

kvaliteten. 

 

I Kina används det sällan automatiserade processer för kvalitetssäkring. Därför var Alpha 

tvungna att tillsammans med sina leverantörer skapa mallar för kvalitetsstandarder i Kina. 
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Detta möjliggörs enligt TQM av ett nära kvalitetssamarbete i Kina mellan kund och 

leverantör. Vidare utför Alpha kontinuerliga kvalitetskontroller och uppföljningar genom hela 

sourcingprocessen. 

5.6 Kontrasterande av Beta - BtC och Alpha 
 

Det underliggande syftet med att outsourca produktionen till Kina var för Alpha och Beta 

detsamma d.v.s att effektivisera värdekedjan och därigenom sänka kostnaderna för företaget 

för att i slutändan skapa ett större värde för kunden. De två företagens möjlighet att 

sammanlänka aktiviteterna i distributionskedjan skiljer sig emellertid åt på grund av att de har 

valt att använda sig av två olika sourcingmetoder. Detta medför att tillgängligheten av 

information påverkas. Beta kan genom sitt samarbete med BtC upprätthålla 

informationsflödet i distributionskedjan under hela processen. För Alpha däremot begränsades 

informationsspridningen i nätverket under inledningsfasen.    

 

Även kommunikationen mellan företagen och dess kinesiska leverantörer skiljer sig åt. Beta 

kommunicerar med hjälp av BtC medan Alphas kommunikation med leverantörerna är direkt. 

BtC:s kunskap om både den kinesiska och den svenska kulturen underlättar kommunikationen 

parterna emellan. För Alpha, å andra sidan, skapas det kommunikationsproblem på grund av 

den bristande kunskapen om den kinesiska kulturen. 

 

Andra faktorer som skiljer företagen åt är normer och värderingar. BtC har förståelse för 

såväl svenska som för kinesiska normer och värderingar vilket skapar förståelse skapar 

förutsättningar för ett fördjupat samarbete. För Alpha kan det däremot uppstå svårigheter i att 

anpassa sig till kinesiska normer och värderingar då företaget präglas av en västerländsk 

organisationskultur. Ovan beskrivna faktorer påverkar hur relationen mellan öst och väst 

utvecklas. Beta har med hjälp av BtC möjlighet att skapa nära relationer medan Alpha endast 

lyckas skapa affärsmässiga sådana.  

 

Beta hade med hjälp av BtC en färdig process för leverantörsbedömning i Kina medan Alpha 

fick spendera mycket tid och resurser på att utveckla en sådan process. BtC och Alpha 

befinner sig båda nära leverantören vilket förenklar kontrollen. Det som däremot skiljer dem 

åt är att BtC har längre erfarenhet kring kvalitetskontroll i Kina. Betas uppföljning och 

kvalitetssäkring sker via BtC som genom sin närvaro i Kina redan från start har kunnat utföra 
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kontinuerliga kontroller. Alpha, å andra sidan, har under en längre tid fått utveckla en process 

för kvalitetssäkring som de idag använder för uppföljning. 
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6 SLUTDISKUSSION  
 

I detta kapitel diskuterar vi resultatet av vår studie samt presenterar de slutsatser vi har 

kommit fram till. 

 

6.1 Slutsats och resultatdiskussion 

 
Efter genomförd studie kan vi konstatera att det är företagets interna och externa 

förutsättningar som påverkar valet av sourcingmetod.  

 

För att kunna etablera en egen inköpsverksamhet i Kina krävs det omfattande personella och 

finansiella resurser vilket är exempel på interna förutsättningar som i många fall även hänger 

samman med företagets storlek. Ett större företag, som Alpha, har både tid och pengar att från 

start bygga upp sin verksamhet i Kina. För ett mindre företag, som Beta, innebär etablering av 

en egen verksamhet i Kina en alltför stor ekonomisk risk. Vilken produkt ett företag väljer att 

outsourca är ytterligare en intern förutsättning som påverkar valet av sourcingmetod. Om det 

är en produkt med hög grad av komplexitet och unika egenskaper underlättas 

sourcingprocessen om företaget själv etablerar en egen inköpsverksamhet. Samtidigt kan 

outsourcing av ett brett sortiment av komplexa produkter bli kostsamt då olika delar av 

sortimentet kräver sin egen expertis. Denna avvägning måste varje företag göra utifrån sina 

specifika förutsättningar.  

 

Vid valet av sourcingmetod måste ett företag även ta hänsyn till de externa förutsättningar 

som omger företaget. Alpha har, liksom många av företagets kunder och konkurrenter, 

etablerat sig på den växande kinesiska marknaden. Detta medför att avståndet i värdekedjan 

på sikt minskar och Alpha ökar sin konkurrenskraft.  

 

Vi kan konstatera att den ökade västerländska etableringen i Kina kommer att medföra att 

kineserna får mer kunskap om vår affärskultur. Detta kommer förmodligen att leda till att 

kineserna i allt högre grad och på egen hand etablerar företag som kommer att förändra 

konkurrenssituationen på den kinesiska såväl som på den globala marknaden. 
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Ökad konkurrens tillsammans med stigande löner och valutafluktuationer kan minska 

förutsättningarna för svenska företag att lönsamt bedriva sourcing i Kina. Detta kan göra att 

man i stället väljer en inomeuropeisk marknad för sin produktion. Outsourcingtrenden och 

den konkurrens detta medför ger också ett ökat tryck på producenternas effektivitet. Dessa 

faktorer stödjer tesen att upphandling i framtiden i större utsträckning kommer att ske på den 

europeiska marknaden. 

 

Utifrån vår fallstudie har vi identifierat tre utmaningar som ett företag möter vid en 

sourcingprocess i Kina. En av dessa är de kulturella skillnaderna som föreligger mellan öst 

och väst. En annan är att bibehålla informationsflödet i distributionskedjan och slutligen en 

tredje att upprätthålla en god kvalitetsnivå. 

  

För ett mindre företag skulle sourcing i Kina sannolikt inte vara möjligt utan ett samarbete 

med ett sourcingföretag som hjälper dem att hantera de kulturella skillnaderna. Att på egen 

hand hantera denna utmaning är mycket svårt då tillräcklig kännedom om kulturen ofta 

saknas. Detta är en utmaning som svenska företag i Kina alltid kommer att behöva hantera 

eftersom kulturella aspekter och traditioner är mycket svåra att förändra.  

 

Vi vill i detta sammanhang poängtera att vårt resultat till stor del styrts av att studien 

fokuserar på sourcing i Kina och de specifika utmaningar som råder där. 

 

Vid sourcing omstruktureras och utvecklas distributionskedjan varvid det kan bli svårt att 

upprätthålla informationsflödet. Till en början stötte Alpha på dessa svårigheter då 

processerna inte på ett effektivt sätt kunde integreras och koordineras beroende på bristande 

kommunikation. Troligen ledde detta till suboptimering och därmed en minskning av värdet i 

distributionskedjan. När Alpha etablerade en ny värdekedja i Kina minskades avståndet 

mellan parterna i nätverket vilket i sin tur medförde ett förbättrat samarbete. 

 

Under sourcingprocessen är den största utmaningen att upprätthålla kvalitetsnivån, en 

utmaning som företagen står inför under hela sourcingprocessen från leverantörsbedömning 

till kvalitetssäkring och uppföljning. Med globaliseringen och den ökade erfarenheten av 

samarbetet mellan öst och väst är detta troligen en utmaning som med tiden kommer att 

minska. 
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Många företag underskattar komplexiteten med sourcing i Kina. Skillnaderna mellan öst och 

väst utgör en barriär som minskar ett företags möjlighet att lyckas med sin sourcing i Kina. 

Om företaget däremot förmår hantera dessa skillnader blir resultatet ofta över förväntan. Är 

företagets långsiktiga syfte att etablera en ny värdekedja för produktion i Kina bör företaget, 

till förmån för ett framtida värde, ha överseende med den ineffektivitet som kan uppstå i 

inledningsfasen av sourcingprocessen.  Om syftet däremot är att snabbt sänka kostnaderna 

genom att sourca komponenter från Kina till Sverige bör företag använda sig av ett 

sourcingföretag likt BtC.  

 

Den kinesiska marknaden kan erbjuda fantastiska möjligheter till sourcing. För att förbli 

konkurrenskraftiga måste företagen emellertid hitta rätt sätt att utnyttja de möjligheter som 

denna enorma marknad erbjuder. 
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BILAGOR 
 

Nedan följer transkriberingar från en av tre intervjuer. Transkriberingarna från intervjuer 

med Alpha och Beta har vi uteslutit då företagen har anonymiserats. 

 

Intervju: Patrik Westin, BtC, 2009-04-22 
 
1. Vänligen förklara din roll hos BtC 
Jag jobbar inte officiellt för BTC, jag jobbar som affärsområdeschef på elektroskandia för 
sourcing i Kina. 1 ben är att internt sourca produkter i Kina för sonypar koncernen och 
leverera till koncernen globalt. Det andra benet är BTC som då är ett joint venture som jag 
ansvarar för. Ansvarig i Kina för BTC operationen, direkt underställd Ulf. Blev utskickad från 
Elektroskandias huvudkontor 2002 för att titta på möjliheterna att köpa saker från Kina. 
Första läget var commodities, typ elmaterial och sådana saker. Från det så skapade jag en 
sourcingmetodik i Kina som vi erbjöd BTC när vi kom i kontakt 2004-2005. Denna har vi 
sedan vidareutvecklat för de jag kallar tredjepartskunder, dvs kunder utanför våran koncern, 
bolag som ABB, Atlas Copco osv. BTC i Sverige har kontaktansvaret mot kunderna och 
egentligen jobbar vi i Kina med bara sourcingen. Naturligt blir då även att sourcing teamet i 
Kina och jag löpande har kontakt med kunderna. Grundtanken är att Ulf och Roland är 
kontaktytan i den dagliga verksamheten.  
 
2. Hur byggde ni upp verksamheten? Använde ni de redan etablerade affärsmetoderna? 
Det började med att Ulf Johansson träffade vår dåvarande koncernchef Ulf Gundemark. Ulf 
Johansson uttryckte sina svårigheter med att agera konsult mot svenska bolag som vill 
etablera sig i Kina. Detta var huvudsyftet/idén med BTC från början.  
Det fanns redan en sourcingmetodik i Kina som Ulf Johansson då kunde använda för att sälja 
ut mot sina kunder. Denna metodik har vidare optimerats för att passa den typen av modell 
som ofta är ritningsbaserat, jämfört med de commodities man arbetar med inhouse.  
 
3. Om du beskriver er verksamhet, vad är det ni gör mot fabrikerna, som ni sen kan 
förmdela till BTC? 
Sourcingmetodiken etablerades 1999, då Elektroskandia som elgrossist mot den 
professionella marknaden, började sourca för Ericsson i Kina. Denna metodik förfinades 
sedan för att hjälpa moderbolaget, och slutligen också BTC. I Processen mot fabriker så 
identifierar vi de potentiella leverantörerna för den produkten som vi blivit tillfrågade om vi 
kan hitta. Därigenom kontrollerar vi vad leverantören kan göra, vad som bör förbättras för att 
kunna nå förväntade resultat, vi gör kvalitetskontroller / audits och vi hjälper till att coacha 
dom i rätt riktning för att kunna förstå svenska kunder. Detta betyder egentligen att våran 
verksamhet är en ”one stop shop”, vi gör allting inhouse då vi har personal som hanterar alla 
dessa frågor för att vi ska kunna ge bästa service till våra kunder.  
 
4. Vad skulle du säga är svårigheterna för BTC att verka i Kina?  
Jag vet inte om man kan kalla det svårigheter, men Kina bygger väldigt mycket på relation. 
Kina bygger väldigt mycket på volym. Exportregler främjar egentligen att man levererar fulla 
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containrar för att vara kostnadseffektiv. Detta leder till att ju mindre man är på marknaden, ju 
svårare är det att få konsolideringseffekter av det. Men dessa svårigheter är också våran 
styrka, för om vi fokuserar på detta så kan vi vara en bra partner för stora bolag som 
exempelvis ABB, även om dom har egen sourcing i Kina. Därmed blir svårighetern också en 
möjlighet.  
 
5. Vad skiljer ert arbete med ABB då från ett arbete med exempelvis Beta?  
Beta och ABB är ganska snarlika på det vi gör, potentiellt sätt är det ingen skillnad mellan 
dom två bolagen. Det är bara det att Beta i vissa fall har valt att låta oss utveckla hela 
sortimentet själva i Kina, med allt från ritningar till produktionsanläggning, och dom betalar 
för den biten. ABB har egna tillverkningsenheter i Kina och därför är man mest intresserad av 
att få support på detalj till tillverkningen, antingen i Kina eller Europa. Men i teorin skulle vi 
för ABBs räkning kunna göra samma sak som vi gör för KMT där vi har tre fabricerade 
lösningar som vi levererar från Kina.  
 
Det intressanta med den här affärsmodellen som jag har byggt upp sedan 2002 är att vi inte 
har sett någon anledning att göra som alla andra konkurrenter, att vara smala i den service 
man kan erbjuda. Jag har istället försökt titta på att bryta ny mark, genom att då skapa en 
bredare möjlighet. En traditionell kinesiska aktör på marknaden, eller en internationell aktör 
på marknaden, har ofta några få väldigt bra leverantörer som man har god kontakt med. Men 
det gör också att sortimentet blir ganska smalt, och vill man vidare starta något nytt blir det 
dyrt då den leverantören måste gå in på ett nytt område med maskiner, utrustning och allt 
annats som eventuellt kostar. Det är inte ens säkert att de har en egen kvalitetskontroll, utan 
egentligen säljer man bara en kommunikation mellan två parter, som då i Kina bygger på att 
man har en förbannat bra relation som reder ut de kvalitativa problem som alltid uppstår.  
Kina är inget moget land för en traditionell affär som vi kanske är vana med i Europa. Ett 
exempel: Vi har med en leverantör skrivna avtal för hur avvikande kvalitet ska hanteras och 
ersättas, det ska betalas ut i kontanter och i en viss summa. Detta är påskrivet och klart. Men 
när vi nu har 1800 enheter som ska ersättas med drygt 1000 kronor styck så har leverantören 
bestämt sig för att inte betala ut några mer pengar.  
 
6. Detta är väl ett bra exempel på en av anledningarna som gör det svårt för svenska 
företag att verka i kina? 
Precis, och följer man inte gängse regler för kontrak och liknande, som vi är vana vid att göra 
i Europa där man tar ansvar för sina handlingar, så får man tillslut anarki där man inte kan lita 
på tillverkaren. Den kinesiska staten måste då gå in och agera, och rättssystemet i Kina är inte 
utvecklat på ett sådant sätt att man snabbt kan hantera en sådan här konflikt.  
Man kan bryta ner och säga att gentlement agreement som vi har i Europa, det fungerar inte i 
det här landet eftersom du då blir ”blåst” direkt. Här kan BTC bidra med våra kunskaper mot 
andra bolag sosm kommer ner och ska starta upp från början, för de har inte den kunskapen. 
Många har gjort misstaget att applicera europeiska värderingar inne i Kina, och det kommer 
inte att fungera alls.  
 
7. Finns det några fler direkta svårigheter för svenska företag med att vara och verka i 
Kina? 
Svårigheten för svenska bolag är att de i många fall kommer till Kina och efter detta byter ut 
sin personal frekvent, kontrakt är normal 3-6 månader upp till 2 år. Risken med detta är att 
man tappar kompetensen gällande hur det fungerar i Kina, och genom att skicka en ny 
”grönjöling” som inte riktigt förstår och därmed gör ”rookiemisstag” när de kommer ner och 
tar över.  
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8. Kan ni ta hand om alla företag?  
BTC kan använda sig av alla aktörer som kommer till Kina och ska jobba med sourcing i 
dagsläget. Är du helt ny och är en liten aktör i Sverige så har man inte råd att åka till Kina och 
sätta upp en sourcingapparat i Kina med den kompetens och med den kvalitetssäkringsnivå 
som BTC står för. Vi gör ett jättejobb för dem, men kan fortfarande tjäna på detta, inga 
konstigheter.  
 
Ett bolag som ABB som kommer till Kina och vill jobba med sourcing, de har möjlighet att 
sätta upp ett kontor och ha råd med det. De hamnar istället i problematiken internt gällande 
hur man ska utnyttja det här sourcingbolaget. ABB i det här läget kommer förmodligen inte 
kunna utnyttja ABB sourcingbolag i Kina. Sätter man istället gemensamt upp en 
sourcingoperation i Kina så kommer man få andra interna svårigheter.  
Genom att istället gå parallellt med ett bolag som BTC då BTC kan tillföra en flexibilitet. 
ABB behöver då inte ta på sig några fasta kostnader på att ha en massa människor i Kina, utan 
man kan utnyttja BTC för de projekt som är av intresse. Man kan då komma igång med 
sourcingen och ta nästa steg när kontraktet löper ut, och då själv ta över produktionen av 
dessa produkter. Enligt BTCs affärsmodell har man då redan fått en skälig ersättning för det.  
ABB kan också göra det enkelt för sig genom att flytta produktionen för kinamarknaden till 
Kina, och då kan det vara ett bra alternativ att i första läget låta BTC leta reda på potentiella 
leverantörer och redan från början leverera för produktion i Europa, under kanske 6 – 12 
månader. När man sedan flyttar till produktion till Kina finns underleverantörerna klara.  
 
9. Tror du att en av sakerna företag beaktar när man överväger att sourca till Kina, är 
huruvida Kina ses om en framtida marknad eller inte?  
Frågan är ganska komplex. Nu har vi bara diskuterat vad ett bolag som ABB och ett mindre 
bolag som aritico kan göra. Men även om man pratar om grossistverksamheter som 
exempelvis claes olsson och liknande, så drar de också nytta utav BTC då det alltid i 
slutändan handlar om att att konsolidera volymer. Alla bolag klarar inte själva av att driva de 
volymer som krävs för att de ska bli kostnadseffektiva i Kina. De skulle i ett första läge hitta 
bättre alternativ när man tar bort de agenter som sitter i Europa och handlar från Kina. 
Problemet är att de agenter som verkar i Europa för Claes Olssons räkning, sannolikt är 
beroende av deras volymer för att fortsatt kunna verka. Detta leder då i många fall att 
agenterna sänker sina priser på de produkter som CO själva letar upp i Kina, så att de i princip 
tjänar plus minus noll. Detta gör då att en inköpsansvarige inte kommer vilja köpa från sin 
sourcingorganisation i Kina då han inte har några fördelar utav det. Det är då bättre att låta 
agenten i Europa ta risker och ansvar m.m.  
 
Det finns underliggande saker som man måste reda ut, och det är olika från fall till fall hur 
man agerar. Något jag har noterat inom Elektroskandia är att vi har ett produktsortiment med 
omkring 2000 artiklar från en leverantör. Om vi då har fått tag på säg 50 artiklar av det här 
sortimentet, och låt säga sänkt priset med 60 – 70 procent jämfört med agenten. Helt plötsligt 
slutar företaget i Sverige att köpa från Kina, och köper istället för ett snarlikt pris från 
agenten. Men gör man en vägning på den här leverantören och hela sortimentet, så har man 
inte fått någon prissänkning eftersom agenten har balanserat dessa artiklar med de övriga i 
sortimentet som det inte har varit fokus på. Sådana här saker glömmer bolag bort i hetsjakten 
på nya bättre lösningar, just beräkningarna av vad det verkligen kostar, vad är vinsten?  
Det är mer tydligt med BTC som har en klar affärsmodell med öppen bok där man kan 
verifiera vad priset är och hur mycket ”handling fee” man lägger på. Tar man lokala kinesiska 
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agenter, eller internationella agenter som verkar i kina, så fungerar det oftast så att man 
lämnar ett pris till Europa som blir antaget för att det är billigare än det som agenterna har där 
hemma. Sen finns det en ”kickback” i relationen med varandra som innebär 5, 10 upp till 15 
procent som inte visas. Så när man hör en agent säga, ”vi tar bara 3 procent på affären”  så har 
den agenten förmodeligen plus 10 procent till i ”kickback” från leverantören. Frågan är då 
vilken följningsgrad man får från en sådan aktör på marknaden.  
 
10. Detta är en sak som uppenbarligen skiljer BTC från andra bolag, exempelvis 
Exportrådet, ser du några andra direkta skillnader? 
Exportrådet är inget företag, utan är till för att hjälpa svenskar här nere, de tar inget kvalitativt 
ansvar utan förmedlar kontakter. Man kan få bra information, men det är i slutändan ingen 
fulländad lösning. Vi kan istället fördjupa oss mycket mer, och det är en frågeställning för 
framtiden. Vad kostar det egentligen att göra en utvärdering på en leverantör? Idag kostar det 
hos oss ingenting, utan vi skapar långsiktiga avtal med kunderna där vi hämtar hem detta 
genom en prismodell som är transparent. Svårigheten med en prismodell vi har är att den 
fungerar jättebra i steg nummer 1, ända till det lämnas över till en inköpare. Så är det för att 
vår hanteringskostnad ligger i priset på produkten, så man får samma situation som jag 
nämnde tidigare, efter ett halvår blir man benchmarkad mot agentens priser i Europa. I dessa 
priser har man då bara tittat på själva produkten, inte på hela affären. Detta gör att BTC blir 
kraftigt utsatt. Annars kanske man skulle tagit en hanteringskostnad separat för att starta 
projekten. Detta är en svaghet i prismodellen om man inte tydligt lyckas förklara detta för 
kunden.  
 
11. Finns det några fler problem ni stöter på i samarbetet med svenska företag? 
Största svårigheten är att svenska företag inte har kunskap om den kinesiska marknaden, och 
man tar för givet att det ser likadant ut som i Sverige. Framförallt visar detta sig på 
specifikationer och ritningar. Den absolut största svårigheten vi har är att kommunicera 
svenska information mot kinesiska leverantörer, då det är väldigt mycket antaget från den 
svenska sidan. Här har BTC en ganska smart lösning där man tar specifikationen från kunden, 
går igenom denna med teknisk personal och sedan ställer de följdfrågor som behövs. Utefter 
de svaren går man sedan till leverantören och ordnar fram ett varuprov som skickas till 
Sverige för verifiering. Genom detta tillvägagångssätt får man upp till ytan vilka avvikelser 
som eventuellt finns och man behöver putsa på.  
 
12. För vilka företag lämpar det sig att använda sig av BTC? Vilka typer av produkter 
lämpar sig för sourcing?  
Bolag som vet att dom kan dra nytta av att verka i Kina kan dra nytta utav BTC i ett 
initieringsskede, för då kan man börja bygga upp en leverantörsbas i Kina. Bolag i Sverige 
som är villiga att outsourca mycket förmonterat- eller halvfabrikat drar också nytta av Kina, 
då kostnaden för arbetskraften är så låg. Jag skulle säga att 70 – 80 procent av de svenska 
bolagen skulle ha nytta av BTC.  
 
13. Kan företag känna sig trygga i att låta BTC förmedla avancerade produkter med 
höga tekniska specifikationer till leverantörerna i Kina?  
Ska man göra ett sådant projekt måste också bolaget, i det här fallet ABB, vara med från 
första början. Får man inte rätt specifikationer från början är risken stor att något blir fel. Jag 
anser att BTC kan, om man från början får klara spcifikationer från kunden, göra ett sådant 
projekt.  
 
14. Vad har ni för rutiner kring kvalitets- och leveranssäkring? 
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När jag själv har letat har jag inte hittat några andra bolag som erbjuder de tjänster som vi 
erbjuder, jag upplever de andra som mer ”smala” i sin sourcing. Ofta är det så att man låter 
kunden ha en direktkontakt med leverantörern, och sen har man bara en uppföljande 
verksamhet. Flera använders sig utav en tredje part som kvalitetssäkringsbolag, vilket kan 
innebära stora svårigheter när det går åt helsike. Åter till frågan.  
Skillnaden är väl egentligen, tycker jag personligen, att vi tar ett helthetsansvar. Detta gör att 
vi även tar finansieringen genom oss. Det man märker när man verkar i Kina är att det är den 
som sitter med pengarna till tillverkaren som har makten. När det börjar gå dåligt så pratar de 
kinesiska tillverkarna med de som har pengarna. Är det då bolaget i Sverige som sitter med 
pengarna är det de som kommer få frågorna, vilket då gör att BTC får informationen i tredje 
hand. Då tillför ju inte vi någonting i kedjan vilket kommer irritera kunderna. För total 
kontroll går därför all information och fakturering genom BTC, och detta gör att vi kan kalla 
oss en ”one stop shop”. Det tycker jag skiljer oss från andra bolag som tar en avgift för att 
exempelvis hitta en leverantör, göra en audit eller bygga upp kvalitetsnivån hos dessa 
leverantörer.  
 
Kvalitetsverksamheten som vi bedriver här bygger på ISO standard, och man kan i ISO 
dokumentationen se vad vi tittar på vid en audit, kvalitets- och batchkontroll. Det är grunden.  
Sen har vi byggt på den erfarenheten vi från 1999 fått från Ericsson och Nokia, bolag som 
ställer höga krav. Vi har efter hand utarbetat en grunddokument med kontrollpunkter som vi 
ska gå igenom. Efterhand, då vi får fler och fler kunder, märker man att nya frågor kommer 
upp, och då uppdaterar man dokumentet. Det som är unikt för en kund, lägger vi i ett 
kundspecifikt attachement för att vår personal ska vara trygga i utvärderingen och kontrollen. 
Allt detta för att göra det enkelt och för att det inte ska uppstå några frågetecken i önskemålen 
från kunderna. Vi har egen personal som vi tränar och utbildar i de produkter som vi är 
ansvariga för, QC, Tech Support och Teamleaders m.m. Vid samarbete med varje ny 
leverantör åker vi i dagsläget ut och kontrollerar de första tre leveranserna från Kina, och 
detta är normal efter att man har skickat 3 provbacher med samma prodecur, alltså minsst sex 
leveranser totalkontrolleras.Detta ger 100 procent kontroll, men är också dyrt. Detta är dock 
det enda sättet att verkligen vara säker på att det fungerar. Efter dessa första sex leveranser 
kontrollerar man varannan, efter ex antal var tredje, men vi kontrollerar alltid minst var fjärde 
leverans. Normalt så skickar andra bolag en tredje part för kontroll, eller så har man en smal 
leverantörsstock som man har en bra relation med.  
 
15. Hur hanterar ni produkter som antingen är defekta från prouktion eller leverans? 
När produkter vid kontroll inte håller måtter så stoppas leveransen så att man kan åtgärda 
felet, alternativt göra om hela produktionen. Gällande fel som upptäcks utanför Kina så beror 
det lite på vad det är för typ av produkt. Ibland skickar vi en ersättningsleverans, ibland 
skickas produkterna tillbaka till Kina för att åtgärdas och ibland kompenserar vi för det som 
har skickas. Men här är vi tillbaka på den specifikation som vi hade från början, eftersom vi 
alltid skickar varuprover till Sverige så de kan göra egna tester. Många gånger är det kunden 
som har missat att specificera en sak, och då ligger ansvaret hos dom. Vid fel i leverans från 
Kina har man en helt annan attityd än vid fel i produktion inom Europa.   
 
16. Hur upplever du er förmåga att leverera på tid? 
Jag ser inte leveranser från Kina som något problem, om inte båten sjunker. Allt annat går att 
förhandla fram och hitta lösningar på. Har man stora volymer kan man få kinesiska 
leverantörer att lägga upp ett lager och i sådana fall vara startklara att skicka ut sakerna. Detta 
innebär en ledtid på ungeför 40 dagar på en leverans av det som är lagerlagt. Annars är det 
produktionstid plus kvalitetskontroll, plus frakt på havet, vilket innebär ca 75 – 100 dagar.  
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Då blir det lite svårare ifall det finns en avvikelse i produktionen som gör att man måste 
omarbeta alternativt göra om. Detta sker dock bara för produkter som har väldigt lite 
”skeppningar” per år (1 – 2 st), och det gör att kunden istället måste lägga upp någon form av 
säkerhetslager hemma. Detta går också att balansera genom ett bra samarbete mellan 
leverantören, BTC och kunden, och det är detta vi är duktiga på, hitta samförståndet mellan 
alla inblandade parter. Största leveransproblemet vi har är att få kunden att förstå att det är en 
uppstartsledtid som kan avvika, men när vi har kommit in i ett moget leveransflöde ser jag 
inga problem med att kunna hålla den ledtid som vi tidigare har angivit.  
 
17. Hur upprätthåller ni en bra relation med de kinesiska leverantörerna? 
Först och främst måste man tänka till över vad kineserna efterfrågar, och det handlar ofta om 
relationer. Relationer är viktigare än volymer. Om man har en förtroenderelation så är det 
mindre risk att det uppstår problem. Däremot kan man inte, som vi svenska är duktiga på, 
måla upp bilder om vilken framtid som finns. Detta leder ofta till att leverantören bara ser till 
den framtida potentialen, men inte att han själv måste agera omfattande, och detta kan då leda 
till att han ”förlorar ansiktet” längre fram och således inte längre ställa upp på BTC. Det är 
viktigt att man inte levererar fel information. I grund och botten handlar det om att...  

 Ha en trovärdig approach till leverantören, vilket man har genom en professionell stab 
som jobbar mot den leverantören.  

 Skapa god relation på alla nivåer, Patrik och projekledare pratar med ledning, QC och 
liknande pratar med mellanchefsledet. Detta för att skapa bra relationer på alla plan. 
Detta kan även göra att arbetet fortskrider enligt plan trots att ledningen tjafsar om 
någonting.  

 Agenterna har sällan resurser för att skapa bra relationer med nya leverantörer.  
 En annan sak är att hjälpa leverantören att utvecklas, vilket kan innebära 

kvalitetsutveckling, miljöarbete, hjälp med ISO genomförande, kontakter med externa 
kunder.  
 

18. Många företag tar CSR frågor i beaktande vid sourcing. Hur kontrollerar man såna 
saker? 
Vi har en Code of Conduct som vi skickar till alla leverantörer. Innan vi inleder samarbete vill 
vi ha respons på om dom följer eller inte följer. När det gäller barnarbete så är det ganska 
enkelt. Alla över 15 år får en legitimation, och genom att ställa frågan om dom har 
legitimation kan man kontrollera om de är över eller under 15 år. Det går alltså att följa upp 
ganska enkelt om man vill.  
 
19. Hur sker normalt kommunikationen med svenska företag? 
Ulf Johansson och Roland Paus har den direkta kontakten med kunderna i Sverige. För övrigt 
på vår sida sker då mycket av kommunikationen mellan tekniker och kunder via mail.  Vidare 
sker information om affärskonceptet och dessmöjligheter via telefon och möten. 
 
20. Vilken är normalt den största överraskningen vid inköp från Kina, det som man inte 
kunde komma på i förväg? 
Det är kvalitetsnivån. Kineser är dutiga på att skicka ”master samples” som som ser jättebra. 
Men när man sedan har batchproduktion så blir det bara sämre och sämre. Är du då inte på 
plats under produktion, och kontrollerar och följer upp så kommer det vara stora avvikelser 
mellan olika leveranser. Generellt ser jag detta som problematiken.  
 
21. Vad är den största positiva överaskningen? 
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När du väl har satt nivån på hur produkten ska se ut och vilken specifikation den ska klara av, 
kan man med rätt leverantörer få ett fantastiskt resultat.  
 
22. Hur upplever du BTCs framtida potential? 
Med mer framtida kapital kan vi öka kundnyttan genom att ta på oss större och svårare 
projekt. Dagens internationella situation med vikande försäljning och ekonomisk instabilitet 
gör BTC till ett bra alternativ för framtiden. Vi är en ”one stop shop” som kör med öppna 
böcker i affärsmodellen, och det är nog ganska unikt på marknaden.  
 
Potentialen är enorm eftersom affärmodellen är så pass simpel. Men enkelheten gör ibland att 
det blir svårt, kunderna måste förstå affärsmodellen i hela sin egen organisation och struktur. 
Annars kan det bli svårt att se var gränsen går. s 
 
23. Finns det några andra saker man ska beakta när man avser starta inköp från Kina? 
Gör saker grundligt. Tänk igenom vad du vill göra först, för när du väl har satt igång det om 
du har tänkt fel innebära stora svårigheter längre fram, eller att du behöver göra vissa tuffa 
åtgärder.  
Rent generellt är det så att om man har bestämt sig för att sourca i Kina, oavsett om man gör 
det själv eller via en sourcingagent, så är risken stor att hela operationen misslyckas om man 
inte har 100 procentigt stöd från ledningen. Det kommer innebära svårigheter under de första 
tre åren.  
 
24. Erbjuder ni bara tekniska företag era tjänster idag, eller kan ett företag som 
exempelvis H&M få hjälp av BTC? 
Det som gör vår affärsmodell unik är att vi har en approach mot sourcing i Kina som gör att vi 
kan lägga in vilken kund som helst och dess specifika kundsegment och prodsortiment som de 
jobbar med. H&M skulle potentiellt kunna vara en BTC kund och det enda vi då behöver göra 
är att anställa några personer med kompetens inom design och textiler. Jag skulle uppskatta att 
vi skulle behöva anställa 3 personer inom detta område ifall H&M skulle vilja lägga 150 
miljoner i omsättning via oss, för att kunna hantera dem professionellt.  
 
 
 

 


