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Förord 
 

Under höstterminen 2013 spenderade jag en utbytestermin i Shanghai. Mitt redan brinnande 

intresse för den kinesiska marknaden växte sig större och jag ville därför ta tillfället i akt att 

inrikta denna kandidatuppsats mot just den marknaden. Detta har blivit möjligt tack vare en 

praktikplats på Gina Tricot och jag vill därför uttrycka ett stort tack till dem. Jag vill även 

rikta ett speciellt tack till Emma Garrote som bidragit till det empiriska material som gjort 

studien möjlig samt handlett mig under praktikens gång och gjort min tid på kontoret till en 

ytterst värdefull erfarenhet.  
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 III	  

Sammanfattning 
 

Idag trängs ett stort antal aktörer inom prisvärt mode på en arena där kunden blivit allt mer 

medveten kring pris och kvalitet. Affärsidéer, som bygger på att erbjuda mode till 

fördelaktiga priser, sätter stor press på företagens kostnader där varken kvalitet eller design 

får påverkas negativt. En naturlig strategi för företag till minskade kostnader blir förläggning 

av produktion där stora kostnadsfördelar kan erhållas. Således har det under lång tid varit 

vanligt förekommande med företag som etablerar produktion i Asien, där bland annat låga 

löner agerar bidragande faktor till avsevärt lägre produktionskostnader. Begreppet 

backsourcing har på senare år kommit att diskuteras allt mer och en trend har kunnat ses där 

företag väljer att flytta hem verksamhet från dessa typer av lågkostnadsländer. Det svenska 

företaget Gina Tricot med produktion i både Europa och Asien väljer däremot att utveckla sin 

verksamhet i Kina, med ett produktionskontor, och går således mot den påtalade trenden. I 

denna uppsats undersöks företagets huvudsakliga skäl för etablering samt vad som förväntas 

av det nyetablerade produktionskontoret. Genom en deltagande observation påtalar författaren 

vidare fördelar samt nackdelar för verksamheten i fråga.  
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Abstract 
 

Within the market of fast fashion a large number of companies are competing. To be able to 

stay in the competition many businesses have been forced to save costs and make their 

processes more effective. One of the most common strategies has been to place production 

where these kinds of cost savings are possible, and therefor production in Asia and foremost 

China has been commonly occurring. The concept of backsourcing has, during the last years, 

become widely discussed and more companies are now moving production home and away 

from the Asian low cost. The Swedish company Gina Tricot, with production in both Europe 

and Asia, has newly made the decision to expand their business in China with a production 

office, and are therefor moving against the trend. In this paper it is investigated the reasons for 

expansion that Gina Tricot has in the country, in addition to that the expectations from the 

establishment are clarified. Further remarks, acquired by a participative observation, are given 

on the positive end negative aspects of the production office. 
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1. Inledning 
 

Idag trängs ett stort antal aktörer inom prisvärt mode på en arena där kunden blivit allt mer 

medveten kring pris och kvalitet. Affärsidéer, som bygger på att erbjuda mode till 

fördelaktiga priser, sätter stor press på företagens kostnader där varken kvalitet eller design 

får påverkas negativt.	  En naturlig strategi för företag till minskade kostnader blir förläggning 

av produktion där stora kostnadsfördelar kan erhållas. Således har det under lång tid varit 

vanligt förekommande med företag som etablerar produktion i Asien, där bland annat låga 

löner agerar bidragande faktor till avsevärt lägre produktionskostnader (Fredriksson & 

Jonsson 2009). Kina har länge varit ledande exportnation och har fortfarande en dominerande 

position på marknaden med hela 32 procent av världens totala textilexport samt 37 procent av 

klädexporten under 2011 (WTO 2012). Sett till den svenska marknaden står Kina som enskilt 

land för knappt en fjärdedel av den totala klädimporten (SCB 2013) och är därmed en av 

landets viktigaste handelspartners inom den textila industrin. 

 

Det förs idag en diskussion i riktigheten att flytta tillbaka produktion av de verksamheter som 

tidigare utlokaliserats till lågkostnadsländer, tillbaka till den egna marknaden (Ellram, Tate & 

Petersen 2013). Denna omlokalisering benämns ofta som backsourcing eller reshoring och 

kan främst ses i USA där flertalet företag valt att flytta tillbaka sin produktion (Ellram et al. 

2013). I en nyligen publicerad studie av amerikanska företag övervägde hela 37 procent, med 

en omsättning på 1 miljard USD, backsourcing till hemlandet och hela 48 procent av 

företagen med en omsättning på 10 miljarder USD. Övervägande motiv för en tillbakaflytt 

angavs vara ökade kostnader i form av höjda löner till de kinesiska arbetarna (The Economist 

2013; Fishman 2012; Ellram et al. 2013). Då USA ofta ses som föregångare kan frågan ställas 

huruvida detta fenomen kommer att sprida sig till Europa och, i en förlängning, även Sverige.  

 

I en studie utförd av konsultföretaget Montell & Partners i samarbete med Chalmers Tekniska 

Högskola undersöktes hur svenska företag ställt sig till backsourcing av den egna 

verksamheten (Fredriksson 2014). Studien påvisade flertalet likheter mellan Sverige och USA 

som argumenterar för att den amerikanska trenden även skulle få fäste i Sverige. Dock 

konstaterade studien att så inte var fallet och att de svenska företagen, till skillnad från 

amerikanska, utökar sin produktion i Asien samt att kostnadsfrågor främst är det som styr 

lokaliseringen.  
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Vid produktion i Asien påtalas däremot ofta hur kulturella skillnader genererar substantiellt 

negativa effekter. Vidare påtalas även problem inom kommunikation, korruption, tull, 

försenade produktioner, långa frakttider samt stigande produktionskostnader (Fredriksson & 

Jonsson 2009; Segerdahl 2013). Trots dessa påtagliga problem väljer ändå ett svenskt företag 

att utveckla sin verksamhet i Kina och förlägga ett produktionskontor i Shanghai. 
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1.1 Syfte 
Syftet är att undersöka vilka huvudsakliga skäl som leder ett svenskt modeföretag till en 

utlandsetablering av ett produktionskontor samt hur dessa visioner förhåller sig, baserat på 

resultat av åtgärden, i relation till erhållna erfarenheter. 

 

 

1.2 Frågeställningar 
1. Vilka faktorer har utgjort grunden i företagets beslut att etablera ett produktionskontor 

i Shanghai? 

2. Vilka fördelar eller nackdelar har förväntats, eller förväntas, uppkomma i och med den 

nya etableringen? 

3. Vilka fördelar eller nackdelar kan i dagsläget ses hos produktionskontoret samt vad får 

dessa för konsekvenser för verksamheten? 

 

1.3 Avgränsning 
För den aktuella uppsatsen kommer endast företaget Gina Tricot att undersökas. Varför just 

detta företag valts beror på deras koppling till forskningen kring backsourcing som refererats 

till ovan. Genom valet av detta företag kan även en grundligare studie göras på plats. 
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2. Metod 
För uppsatsen i fråga har en kvalitativ metod, med intervju samt deltagande observation, valts 

ut för att på bästa sätt uppfylla syftet.  

 

2.1 Den kvalitativa metoden 
Den kvalitativa metoden utgår ifrån en icke-standardiserad modell och ger författaren en 

möjlighet att erhålla djupgående liksom bred information (Silverman 1993). Då denna uppsats 

har som syfte att undersöka företagets initiala förväntningar liksom bakomliggande tankar 

kring deras produktionskontor, har den kvalitativa metoden valts framför en kvantitativ.  

 

2.2 Intervjumetod 
Empirin grundar sig på en deltagande observation samt intervjuer som utförts vid två 

tillfällen. Inför intervjuerna har respondent fått information om vilket område som kommer att 

diskuteras liksom fått möjlighet att medverka anonymt om så önskats. Under intervjuer har 

respondent uppmuntrats till att utveckla resonemang liksom tankar samt självmant lyfta fram 

egna funderingar. För att få en så fri diskussion som möjligt har, som Ejlertsson och Axelsson 

(2005) förespråkar, även här en icke-standardiserad metod använts. Detta har medfört att 

intervjuaren på ett smidigare sätt kunnat erhålla respondentens utvecklade resonemang genom 

att endast i förväg fastställt ämnesområden för aktuell intervju. Under intervjuns gång har 

intervjuaren därmed haft möjlighet att utveckla intervjufrågor specifikt anpassade för att 

erhålla utvecklade resonemang av den information som anges. Samtliga intervjuer har 

uteslutande utförts personligen samt spelats in med ljudupptagning för att eliminera 

eventuella misstolkningar. 
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2.3 Fallstudie – deltagande observation 
Woodside (2010) beskriver den deltagande observationen i en fallstudie likt ett verktyg där 

forskaren, genom sitt medverkande, erhåller förstahandsinformation om företagets 

arbetsmiljö, problem, möjligheter, strategier samt utvärderingsverktyg. För att den deltagande 

observationen skall kunna ses som opartisk är det av yttersta vikt att författaren 

uppmärksammar förfaranden som normalt kunnat förbises. Under knappt tre månader (11/4-

27/6) kommer författaren att avlägga praktik på företagets produktionskontor förlagt i 

Shanghai. Detta är förutsättningen för en djupare förståelse för verksamheten genom en 

deltagande observation som metod. I samband med det dagliga arbetet förs, av författaren, 

loggbok för tydligare utläsning av samband eller mönster i arbetsprocesser hos 

produktionskontoret, likväl görs detta för att underlätta ett opartiskt förhållningssätt (Gillham 

2000).  

 

2.4 Företaget 
År 1997 startades det nu välkända modeföretaget Gina Tricot av familjen Appelqvist. 

Expansionen har varit markant och i genomsnitt har företaget haft en tillväxt på hela 50 

procent per år (Tysk-Svenska Handelskammaren 2011). Idag finns företaget tillgängligt med 

180 butiker i fem länder och en internetförsäljning som vänder sig till 28 länder runt om i 

Europa (Gina Tricot 2014). I september 2013 startade företaget ett produktionskontor i 

Shanghai där det i dagsläget har fem heltidsanställda varav fyra lokalt anställda. Företagets 

produktion är uppdelad på fem marknader där Kina samt Turkiet står för den största andelen 

med cirka 40 procent vardera.  

 

2.5 Respondent 
Emma Garrote inledde sin karriär på Gina Tricot 2005 som inköpsassistent och har sedan dess 

arbetat som inköpare på flertalet produktgrupper. 2010 startade hon företagets första 

produktionskontor i Bangladesh samt, 2013, företagets andra produktionskontor förlagt i 

Shanghai. Idag arbetar hon som Production Office Manager på kontoret i Shanghai samtidigt 

som hon även tar över rollen som Global Produktionschef för företagets samtliga leverantörer. 

Med snart tio år i företaget och med en god insikt inom inköp, produktion samt expansion kan 

hon ses som en god respondent för uppsatsens syfte.  
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2.6 Validitet och reliabilitet  
En undersöknings validitet bestäms av dess förmåga att undersöka det som faktiskt är ämnat 

att undersökas, alltså om mätningen som utförts faktiskt mätt det som skulle mätas, samt om 

detta gjorts med en frånvaro av mätfel (Esaiasson, Gilliam, Oscarsson, & Wängnerud 2012). 

Ofta indelas validiteten i intern samt extern, där den interna validiteten hänvisar till om de 

metoder för informationsinsamling som används faktiskt ger en korrekt mätning eller resultat. 

Den externa validiteten hänvisar däremot till i vilken omfattning forskningens resultat är 

möjlig att generalisera (Hernon & Schwartz 2009). Därmed blir valet av metod ytterst 

väsentligt för arbetets validitet. Reliabiliteten syftar i stället till den tillförlitlighet som finns i 

de mätningar som gjorts. Med en hög reliabilitet skall samma undersökning kunna utföras på 

nytt med identiskt utfall oberoende utförare (Denscombe 2004). Vid användandet av 

intervjuer bestäms reliabiliteten av intervjuarens förmåga till objektivitet samt noggrannhet i 

det utförda arbetet. Reliabiliteten kan bland annat höjas genom standardiserade intervjuer 

samt ljudupptagning (Patel & Davidsson 1991).  

 

2.7 Uppsatsens validitet och reliabilitet 
Trots att endast en respondent valts ut för intervju har personen en lång historik av arbete 

inom Gina Tricot samt innehar en tjänst med direkt kontroll över det undersökta kontorets 

arbete. Vid samtliga intervjuer har ljudupptagning gjorts samt anteckningar förts parallellt. 

Den empiri som utgör grund för uppsatsen insamlas även genom en deltagande observationen 

där loggbok förts för att vid senare tillfälle på ett bättre sätt kunna ställa sig opartisk till det 

arbete som utförts. Den kvalitativa metod som valts ut i form av fallstudie med deltagande 

observation i kombination med intervjuer går i enlighet med det syfte som tidigare fastställts. 

Författaren har förhållit sig ytterst neutral i sitt arbete inom organisationen samt i kontakt med 

medarbetare.   
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3. Teori 
Nedan presenteras grundläggande teori för uppsatsens område. Syftet är att skapa en 

förståelse för forskningsområdet samt belysa de teorier som utgör grund för kommande 

analys.  

 

3.1 Offshoring av verksamhet 
Begreppet offshoring syftar till då en del av den egna verksamheten förläggs utomlands men 

ägande kvarstår inom företaget (Reinert 2008; Jayaraman & Luo 2013). Lewin och Peeters 

(2006) beskriver hur flertalet branscher blivit allt mer konkurrerande vilket lett till att företag 

valt att använda sig av just offshoring som ett sätt att sänka sina kostnader.  

 

Statistik från en undersökning utförd av ORN (Offshoring Research Network), som utför 

undersökningar kring offshoring till lågkostnadsländer, visar att den övervägande strategiska 

faktorn till varför företag väljer att flytta delar av verksamheten är just kostnadsfrågan (Tabell 

1) (Lewin & Peeters 2006). Därefter bedömde företag att en förmåga att kunna svara på ökad 

konkurrens samt en möjlighet att öka kvalitet samt service, vara starka strategiska faktorer till 

offshoring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell	  1.	  Strategic	  Drivers	  of	  Offshoring	  
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Att förlägga en del av den egna verksamheten på annan geografiskt avlägsen plats kan bli ett 

vågspel. Företagen ansåg att den främsta risk förknippad med offshoring är att lyckas uppnå 

förväntad kvalitet (Tabell 2). Alltså även samma faktor som ansågs vara en viktig beståndsdel 

i beslutet till att omlokalisera verksamheten hos de företag som redan arbetar med offshoring. 

Vidare ser man en riskfaktor i kulturskillnader som kan leda till en utveckling av internt 

motstånd mot den utflyttade verksamheten. Motståndet menar man skulle uppkomma då den 

egna personalen inte anser att den nya kulturen stämmer överens med företagets kultur och 

värderingar. Dessutom ser man att kulturella skillnader kan utgöra problem då företaget 

behöver lära sig att samarbeta med personal från den nya kulturen. Undersökningen ger även 

uttryck för att kulturella skillnader utgör större problem vid offshoring till Kina än andra 

länder, så som Indien eller Filippinerna. Konsekvent och öppen kommunikation mellan 

samtliga delar av företaget, liksom intressenter och kunder, menas vara en betydande faktor 

för att motverka dessa problemtyper. Andra faktorer som politisk instabilitet eller 

katastrofåterhämtning ansågs däremot som mindre riskfyllda (Lewin & Peeters 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell	  2.	  Perceived	  Risks	  of	  Offshoring	  
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Inom två risker skilde sig svaren markant mellan företag med erfarenhet av offshoring samt 

de utan erfarenhet. Den första gäller risk för hög personalomsättning där 52 % av företagen 

med erfarenhet anger hög risk medan endast 25 % av oerfarna företag anser det vara hög risk. 

Slutsatsen kan därför dras att företag ofta gör en underskattning i den personalomsättning som 

faktiskt kommer att vara verklighet. Ytterligare skilde sig uppfattade risker mellan erfarna och 

oerfarna företag i frågan om kontrollförlust. Bland företagen med tidigare erfarenhet angav 46 

procent att förlust av kontroll var en riskfaktor medan hela 65 procent av företagen utan 

någon tidigare erfarenhet. Detta visar att den rädsla för att mista kontroll inom företaget inte 

är så markant som företag verkar förvänta sig.  

 

3.2 Leverantörsarbete 
Goh och Lau (1998) påpekar hur företag tidigare arbetat med flertalet leverantörer och aktivt 

ställt dessa mot varandra för att nå lägsta möjliga pris, även kallat Fientlighetsmodellen 

(Spekman 1988). Enligt denna modell kommer alla kostnadsförminskningar som företaget har 

möjlighet att göra, även att genomföras för att nå absolut lägsta pris. Även om denna modell 

ofta resulterar i lägre pris, beskriver Spekman (1988) modellen som ett naivt synsätt, på grund 

av det antagande att alla leverantörer är varandra lika. Modellen exkluderar till exempel 

leverantörernas förmåga att erbjuda mervärde i form av teknologisk erfarenhet, innovation 

eller dylikt; aspekter som vidare kan visa sig ge fördelar gentemot konkurrerande företag. 

 

 Det beskrivs hur företag på 1980-talet ändrade riktning och aktivt reducerade antalet 

leverantörer, en trend som vuxit sig allt starkare. Idag är målet i stället att skapa långsiktiga 

relationer (Go & Lau 1998; Spekman 1988) där erfarenhetsutbyte och gemensamma intressen 

står i fokus. Med ökade avstånd, till följd av internationella inköp, har det även blivit allt 

vanligare för företag att låta leverantören ansvara för delar av produktionsprocessen för att på 

så sätt förkorta ledtider (Goh & Lau 1998). Leverantörens roll är således ej längre begränsad 

till endast tillverkare, utan kan nu även innebära att hjälpa köpande företag uppnå förbättrad 

design samt kvalitet. En följd av att antalet leverantörer minskar blir svårigheten i valet av 

dessa, då beslut bör tas utifrån ett strategiskt tänk där olika leverantörers fördelar och  

mervärde tas i beaktning (Goh & Lau 1998).
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Goh och Lau (1998) menar vidare att det har blivit uppenbart för företag att just samarbete 

och förtroende till de egna leverantörerna, står i direkt kontrast till den framgång som nås 

samt vilken konkurrenskraft som innehas. Då relationsbyggande arbete kan vara svårt att 

utföra från ett huvudkontor lokaliserat med en markant geografisk avskildhet, ses 

produktionskontorets närvaro som en stor fördel då relationer lättare kan utvecklas och vårdas 

på plats. 

 

3.3 Produktionskontoret 
Goh och Lau (1998) beskriver produktionskontorets roll likt en förlängd arm av den egna 

verksamheten, där målet är att effektivisera kommunikationen mellan huvudkontor samt 

leverantör. Inom dess arbete ingår vård av leverantörsrelationer, att garantera bästa pris och 

kvalitet samt att utföra sourcing på aktuell marknad. I en studie av produktionskontor i Kina, 

utförd av Nassimbeni och Sartor (2006), sammanfattas produktionskontorets roll till sex olika 

delar (Tabell 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3. The activities carried out by the IPO and the ’critical’ needs it satisfies. 
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Nassimbeni och Sartor (2006) anger hur ett företag med hjälp av produktionskontor på en 

lokal inköpsmarknad kan uppnå stora prisfördelar och menar att genom att skapa långsiktiga 

relationer samt utöva ”bulk buying”1 kan prisreduktioner erhållas. Vidare beskrivs hur den 

lokala närvaron utmynnar i en riskreduktion liksom att kvalitetskontroller kan bli mer 

effektiva. I de fall där lokal personal anställs kan kulturskillnader samt språkhinder minskas 

genom de lokalanställdas kompetens och kulturkännedom. Då produktionskontoret i många 

fall tar över en roll, som tidigare utförts av en mellanhand, elimineras även dessa kostnader 

och en ökad koordination erhålls. Utöver dessa fördelar menar författarna även att en relation 

till regering samt det lokala företagsnätverket kan visa sig positivt för företaget i fråga 

(Nassimbeni & Sartor 2006). 

 

3.4 Produktionskontorets nackdelar 
Även om många vinster är möjliga att uppnå via ett produktionskontor finns det även flertalet 

nackdelar som bör tas i beaktande. I många företags fall minskas kostnader då mellanhänder 

kan uteslutas. Dock innebär produktionskontoret en stor kostnad för företaget med utlägg för 

personal, lokal, resor med mera. Därmed är det avgörande att företagets inköpsvolym är 

tillräckligt stor för att täcka den extra kostnaden i de fall kostnadsreduktion, genom minskade 

mellanhänder, ej uppgår till likt belopp. Nassimbeni och Sartor (2006) beskriver även hur 

management kan ställa sig kritiska till den nya enheten och menar att problem ofta uppstår då 

det föreligger en motvilja att förflytta ansvarsområden bort från huvudkontor. Således blir det 

av yttersta vikt att företagets ledning kan uppskatta produktionskontorets fördelar.  

 

Även om öppen kommunikation och överlåtande av viss designprocess kan öka produktivitet 

påpekar Nassimbeni och Sartor (2006) hur det i Kina är speciellt riskfyllt att utsättas för 

kopiering och brott mot immaterialrätt. Trots Kinas tillträde i World Trade Organisation 

(WTO) anses det ej finnas ett tillräckligt utarbetat skydd för företags egendom. Därmed blir 

det väsentligt för företag att utföra informationsutbyte på ett sätt som ej i framtiden kan 

komma att skada företaget.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Bulk buying – inköp av stor kvantitet vid ett och samma tillfälle. 
2 Efter att intervju ägt rum rekryteras en fjärde merchandiser. 
3 Merchandiser – rollen innebär att agera mellanhand mellan två parter; den ena parten leverantör och den andra, 
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3.5 Socialt ansvarstagande i Kina 
Med en allt mer globaliserad handel och ekonomi tillsammans med outsourcad tillverkning, 

har tidigare definierade marknadshinder behövt omvärderas. Den kinesiska textilindustrin har 

över det tre senaste decennierna skaffat sig en ledande position inom både den globala 

ekonomin liksom den textila leverantörskedjan. Kina är idag den största tillverkaren av fiber, 

garner, kläder samt textil både gällande produktionsvärde liksom produktionskvantitet och 

spelar därmed en viktig roll i skapandet av en hållbar textil värdekedja. En vanligt 

förekommande definition av en hållbar värdekedja är då ekonomiska, miljömässiga samt 

sociala faktorer balanseras, en definiering som gjort att stort intresse för CSR frågor visats 

från både regering, industri samt den akademiska världen (Chi 2011).  

 

Den ekonomiska reformen i Kina under 1978 innebar att landet gick från isolering och 

självförsörjande till ett globalt, kommersiellt och exportorienterat land (Chi 2011). Med denna 

reform kom även en förändring i det konsumentbehov som tillfredsställdes, 

distributionskanaler som användes, produkter som tillverkades, företagsstrategier liksom 

struktur samt organisering av industrin. Chi (2011) menar att regering, branschorganisationer 

samt ett ökat antal företag har uppmärksammat betydelsen av CSR-arbete för att bevara ett 

gott rykte, liksom att skapa en bestående konkurrensställning på den textila marknaden. Med 

Kinas globalisering och samarbete med utländska företag kom även dess arbete inom CSR 

gällande miljöfrågor, arbetslagstiftning samt arbetsmiljö att få uppmärksamhet från 

internationella varumärken. Jämfört med de framsteg som gjorts i utvecklade länder, så som 

USA samt vissa EU-länder, beskrivs Kina fortfarande befinna sig i ett tidigt stadium. Dock 

har den kinesiska regeringen aktivt uppmuntrat till utvecklat CSR-arbete i hela den kinesiska 

textilindustrin, då detta anses stå för en betydande del av det industriella utvecklingsarbetet 

(Domoney 2007). Chi (2011) påpekar att även om det kinesiska arbetet inom CSR-frågor ej 

nått lika långt som i andra textilproducerande länder, har de genom sitt kommunistiska styre 

både stora resurser liksom inflytande från regering att effektivt genomföra stora förändringar 

inom området. Ansedd som en av de viktigaste intressenterna av kinesiska företag spelar den 

kinesiska regeringen således en ovärderlig roll i utvecklandet av en hållbar textilindustri (Chi 

2011).  
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4. Empiri 
Nedan presenteras den information som erhållits genom intervjuer samt observation hos 

företagets produktionskontor. 

 

4.1 Intervju 1 
 

Expansionen 

Garrote inleder intervjun med att berätta hur hon startade sin karriär på Gina Tricot år 2005 

och då stod som nummer 29 på företagets anställningslista för huvudkontoret. Idag är denna 

lista på fler än 200 anställda och hon beskriver hur det skett en explosionsartad expansion där 

antalet butiker ökat från 35 till omkring 200 stycken på endast nio år. Produktionskontoret i 

Shanghai startades under september 2013 och har i dagsläget, förutom Garrote, fyra 

lokalanställda merchandisers. Den egna rollen beskriver hon som väldigt bred, vilket till stor 

del beror på de få anställda. 

 

Produktionen 

Företaget äger inga egna fabriker utan outsourcear all produktion till externa leverantörer. 

Garrote berättar hur företaget strävar efter långsiktiga relationer till sina leverantörer samt att 

samarbete hafts med flertalet under 15 år. Hon fastslår dessutom att ”Det är ett ömsesidigt 

arbete” samt att båda parter måste känna ett inbördes förtroende. Vidare påpekar hon hur båda 

parter vinner på en långsiktig relation samt att detta är av yttersta vikt för att kunna säkra god 

kvalitet på framtagen produkt. Företagets produktion är fördelad på fem olika 

produktionsländer, där Turkiet står för cirka 45 procent av produktionen samt Kina för cirka 

40 procent; övriga procent är fördelade på Bangladesh, Indien samt Pakistan. Garrote 

beskriver hur produktionen i Turkiet har stora fördelar gällande leveranstider samt att 

företaget kan ta fram en vara, från skiss till butik, på endast fyra till fem veckor. Skulle 

samma produkt tas fram hos en kinesisk leverantör skulle tiden i stället bli tre till fyra 

månader, vilket inom fast fashion har stora konsekvenser. 
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Produktionen i Kina har funnits i över 15 år och Garrote beskriver hur hon fått frågan varför 

man valt att öppna upp ett produktionskontor i Kina först nu, då företaget redan bedrivit 

verksamhet under lång tid utan permanent närvaro i landet. Svaret på frågan ”Varför nu” 

menar hon är den snabba expansion som företaget gjort under de senaste åren. Hon säger att 

”Vi har hela tiden haft vår energi och våra ögon på här och nu” vilket är varför en etablering i 

Kina ej tidigare varit aktuell. Att idag öppna ett produktionskontor menar hon är ett steg i att 

utöka företagets kontroll samt en avgörande faktor för att kunna möta de krav som ställs på 

den egna verksamheten.  

 

Kulturskillnaden 

Varför företaget väljer att starta upp ett kontor i Kina och inte i Turkiet, där den största delen 

av produktionen är förlagd, menar hon beror på den risk som förknippas med produktion i just 

Kina. Att producera i Turkiet ses som mindre riskfyllt då landet har en lång tradition av 

produktion, ligger kulturellt närmare Sverige samt befinner sig närmare tidsmässigt. På den 

kinesiska marknaden kan däremot den geografiska avskildheten, kulturella skillnaden liksom 

språkhinder utgöra stora problem vilket medför att en närvaro i landet i dagsläget ses som 

avgörande. Garrote anger att ”Visst är kineser jätteduktiga i skrift men mindre duktiga i tal 

och ibland är det väldigt svårt att föra en konversation enbart i e-mail”. Hon påpekar hur de 

kinesiska medarbetarnas kompetens är ytterst viktig för företaget samt att man genom dess 

närvaro kan undvika kommunikationsproblem som annars lätt kan uppstå.  

 

Sourcing 

På produktionskontoret arbetar man aktivt med att uppdatera företagets leverantörsbas, liksom 

att dessa följer företagets Code of Conduct samt villkor för The Better Cotton Initiative, som 

företaget arbetar med. Vidare beskriver Garrote hur företaget kontinuerligt har ett behov av 

nya varugrupper och att det därför är viktigt att sourcea för att hitta nya leverantörer att 

samarbeta med. Likväl anser hon det vara viktigt att ligga i framkant med sourcingarbetet om 

företaget eventuellt behöver avsluta tidigare samarbete. Varför ett samarbete skulle avslutas 

menar hon kan bero på höjda priser eller att leverantören ej följer företagets policy.  
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Effektivisering och kontroll 

Garrote berättar hur hon ”Ser till så att kvaliteten blir som vi har köpt den, så att den tröjan 

kommer hem så som den faktiskt skall se ut” och menar att produktionskontoret fyller en 

viktig funktion då man kan upptäcka eventuella fel och lösa problem på plats. Att öppna ett 

produktionskontor menar hon är ett steg i att kunna snabba upp produktionsprocessen. Genom 

att ha konstant närvaro kan företaget sourcea mer på plats på den kinesiska marknaden liksom 

möta orders snabbare. Garrote påpekar hur modebranschen håller ett högt tempo samt att det 

är avgörande för företaget att kunna hålla samma kvalitet som sina konkurrenter. Med endast 

tre2 anställda utöver Garrote menar hon att ett högt tempo är ett måste för att kunna utföra allt 

arbete som produktionskontoret står inför. 

 

Att det blir fler led i företagets process ser Garrote ej som ett problem. Företagets motto 

”Spring i benen” arbetar man aktivt med och att ingen tid får gå förlorad ses som en 

förutsättning för kontorets existens. Garrote berättar vidare att ”Vi skickar alltid proverna 

samma dag som vi får dem, det innebär ibland övertid för tjejerna och det finns ingen 

toleransnivå på den punkten”. Hon påpekar att inga förseningar får uppstå och att man därför 

varje dag skickar erhållna prover från leverantörer till det svenska kontoret. Tid sparas således 

genom att företaget på plats kan kontrollera de prover som tillverkas och på så sätt kan 

arbetskraft på det svenska kontoret utnyttjas till andra uppgifter. Produktionskontoret har 

möjligheten att, vid ett icke godkänt prov, refusera det på plats vilket innebär att cirka tio 

dagar kan sparas gentemot om provet skickats direkt till det svenska kontoret.  

 

CSR 

Utöver en snabbare process påpekar Garrote vikten av att ha ”Ginas ögon på plats” då man 

vill se till att CSR-krav möts vilket är en ytterst viktig fråga för företaget. Garrote menar att 

de genom produktionskontoret har en möjlighet att arbeta mer effektivt inom sitt CSR-arbete 

samt att information som ofta är svår att erhålla kommer upp till ytan. Hon beskriver hur 

kontoret har en viktig roll i att hjälpa företagets CSR-chef samt att de kan ”Snappa upp saker 

på kinesiska som hon aldrig hade haft någon möjlighet att ta reda på själv”. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Efter att intervju ägt rum rekryteras en fjärde merchandiser. 
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Skillnaden mellan leverantörers CSR-arbete i Kina jämfört med Turkiet, företagets största 

produktionsland, anser hon vara stor. Turkiet med sin långa produktionshistoria anses ej vara 

ett ”Riskland” för produktion och Garrote menar vidare att det föreligger ett mer likt tankesätt 

samt att kraven från fabriksarbetare i Turkiet är mer lika de svenska, jämfört med de krav som 

ställs av kinesiska arbetare. Att den kinesiska regeringen aktivt skulle motivera företag att 

utveckla sitt CSR-arbete i landet är dock ingenting som hon anser att företaget märkt av. 

 

Negativa aspekter 

På frågan om vilka nackdelar företaget förväntat sig av etableringen av produktionskontoret 

svarar Garrote att den ökade kostnaden är en av de tydligaste nackdelarna. Hon preciserar och 

anger att ”Det är dyrt att hyra kontor i kina, det är dyrt att anställa, vi kan inte säga att det är 

en billig arbetskraft i Kina för vi anställer de bästa”. Den höga personalomsättning som ofta är 

ett faktum i landet är dock ingenting som företaget haft i åtanke vid etablering och därmed har 

inga specifika åtgärder tagits för att motverka detta. 

 

I och med den nya etablering kommer inköparna att mista den kontakt som tidigare hafts med 

leverantörerna och Garrote ställer själv frågan hur detta kommer att påverka de priser som 

ges. Vidare funderar hon på om ”Inköparna kommer längre ifrån leverantören, kan det på sikt 

innebära att leverantören prioriterar oss mindre? och ”Känner de att det är mer status att 

kommunicera direkt med Sverige?” Dessa frågor är ännu obesvarade och kan endast besvaras 

efter längre arbete. Att inköparna har en stark förhandlingskraft råder det däremot ingen 

tvekan om. Med den nya etableringen har företagets arbetssätt förändrats vilket inte alltid 

varit välkommet bland de svenska inköparna. Garrote påpekar hur hon vid ett tidigt skede 

upplevde negativ attityd hos några inköpare till följd av den förändrade arbetsformen. Dock 

påpekar hon hur hon idag, efter åtta månader, lyckats få samtliga parter att stå på samma sida 

och arbeta mer enhetligt.  
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4.2 Deltagande observation 
 

Mittpunkten 

På produktionskontoret arbetar i dagsläget Emma Garrote som kontorschef samt tre 

lokalanställda merchandisers 3  vid starten av observationen, fyra merchandisers vid 

avslutandet. Kontorets främsta uppgift är att agera medlare mellan det svenska huvudkontoret 

och de kinesiska leverantörerna, att aktivt sourcea nya leverantörer samt material och agera 

mötesplats då representanter från huvudkontoret gör besök. Flera dagar i veckan hålls möten 

med leverantörer samt eventuella samarbetspartners och vid dessa tillfällen är det främst 

produktvisning och sourcingarbete som görs. Vid dessa möten har det stundom kunnat 

observeras hur vissa samarbetspartners ställer sig kritiska till det nya kontoret och i stället 

föredrar att arbeta direkt mot huvudkontor samt inköpare. Företagets motto ”spring i benen” 

genomsyrar verksamheten, ett högt tempo hålls och ingen tid går till spillo, även vid 

leverantörsmöten.  

 

Det dagliga arbetet 

Varje dag anländer prover från leverantörer som befinner sig i olika stadier i 

produktionsprocessen. Samtliga prover, undantaget vissa första prover, mäts och stäms av mot 

mätanvisningar från det svenska huvudkontoret. Här uppmärksammas även om defekter finns 

vilket anmärks tydligt innan de samma dag skickas till det Sverige. I de fall en defekt anses 

vara alltför markant tas omgående kontakt med leverantör och provet behålls på 

produktionskontoret till det fastställts hur problemet löses. Det hålls likväl här ett högt tempo 

och arbetsbördan är stor för de få anställda. Under observationen anställs ytterligare en 

merchandiser som tar över vissa produktområden för den merchandiser som tidigare varit 

ansvarig för störst område. Dessutom kommer en varugrupp att läggas till som 

produktionskontoret tidigare ej haft ansvar för. Vidare kommer en tekniker samt en 

produktutvecklare att anställas inom kommande månader. Vid mitten av juni kommer 

nuvarande kontorschef Emma Garrote att lämna kontoret för att påbörja en ny tjänst och det 

kommer att dröja två månader innan nästa kontorschef tar över. Därmed kommer 

merchandiserna att till stor del arbeta självständigt, dock med stöd på distans av Garrote. Det 

är planerat att eventuella frågor eller funderingar samlas ihop och diskuteras via Skype en 

gång i veckan under den obemannade tiden. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Merchandiser – rollen innebär att agera mellanhand mellan två parter; den ena parten leverantör och den andra, 
oftast, huvudkontor. 
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Trending 

Ungefär en gång i veckan utförs trending runt om i Shanghai. Vid detta arbete samlas 

inspiration kring nya trender, former, siluetter, material, färger et cetera som senare används 

vid designarbete. Det material som samlas in sammanfattas till en inspirationsfolder och 

skickas, senast påföljande dag, till huvudkontoret. Då Shanghai erbjuder både västerländskt 

samt asiatiskt mode, fast fashion samt premiumvarumärken, finns det möjlighet att få en stor 

bredd i det slutgiltiga inspirationsmaterialet. Kontorets geografiska läge gör även att den som 

utför trendingen får snabb tillgång till relevanta inspirationsplatser. 

 

Kommunikation 

Vid vissa tillfällen har missförstånd uppstått till följd av kommunikationsproblem mellan de 

kinesiska medarbetarna på produktionskontoret och inköparna på huvudkontoret i Sverige. 

Vid dessa tillfällen har Emma Garrote snabbt agerat medlare mellan parterna för att 

information från båda sidor skall uppfattas på korrekt sätt. Rak och tydlig kommunikation 

genomsyrar arbetet och Garrote uppmuntrar produktionskontorets personal att ha ett kritiskt 

förhållningssätt, ifrågasätta samt att snabbt kommunicera i de fall problem eller dylikt 

uppstår. Varje måndag hålls ett möte med samtliga medarbetare på kontoret där veckans 

händelser samt kommande viktiga händelser gås igenom och diskuteras. Utöver detta hålls 

individuella möten med merchandiserna där deras respektive produktområden samt 

leverantörer gås igenom mer grundligt. Vidare får medarbetarna internutbildning för att 

verksamheten på produktionskontoret skall matcha företagets värderingar och krav.  

 

Fabriksbesök 

Med jämna mellanrum reser de olika merchandiserna ut till fabrik för att inspektera en 

specifik vara ur deras ansvarsområde, även kallat QC (quality control). På fabriken plockas 

plagg slumpmässigt ut och inspekteras gentemot de riktlinjer som getts gällande mått samt 

generellt utseende. Då fel hittas kan det direkt påpekas samt diskuteras med leverantören vad 

som krävs av företaget. Vid fabrik kan även sourcingarbete utföras där nya material söks. 

Vissa leverantörer arbetar med egen design vilket innebär att man där även kan söka nya 

modeller för produktion. Vissa av fabrikerna som samarbetas med har egna designteam och 

kan erbjuda färdigdesignade plagg där order kan läggas direkt. Att förlägga produktionen vid 

dessa typer av fabriker blir dock dyrare då designarbetet även betalas för. Många fabriker 

arbetar dock ej på detta sätt utan erbjuder endast CMT (Cut, Make and Trim) och hos dessa 

kan således lägre priser erhållas då hela designprocessen utförs av Gina Tricot själva.  
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Under samtal har Garrote uttryckt hur fabriker som erbjuder design- samt sourcingtjänster är 

ett nytt fenomen. Dock menar hon att det blivit ett allt vanligare sätt för leverantörer att 

särskilja sig från mängden och hålla sig kvar bland den konkurrens som finns.  

 

CSR 

Med produktionskontoret som en mittpunkt för företagets arbete i Kina underlättas företagets 

CSR arbete. Genom den nära kontakten som merchandiserna har med sina respektive 

leverantörerna, tillsammans med regelbundna besök, kan de få en stor insyn i produktion och 

arbetsförhållanden. Småskaliga inspektioner kan göras i samband med leverantörsbesök där 

övergripande standard kan registreras. Under observationens gång har författaren följt med på 

QC (kvalitetskontroll) av en ny leverantör. Vid sidan av inspektion av utvalt plagg togs vid 

detta tillfälle även bilder av själva fabriksbyggnaden samt produktion för referens.  

 

Kvalitetstester 

All kvalitetskontroll av kemikalier och fysiska tester (pilling, utseende efter tvätt, vridning, 

dimensionsförändringar et cetera) överlåts till tredje part. De kvalitetsinspektioner som görs är 

främst för det generella utseendet och merchandisernas fleråriga erfarenhet innebär en stor 

fördel då tidigt upptäckt fel kan spara både tid och pengar. Vilka tester som en produkt skall 

genomgå bestäms i dagsläget av huvudkontoret. Däremot pågår just nu en överlämning där 

syftet är merchandiserna skall ta över denna uppgift helt. Det program som används för 

registrering av tester är uppkopplad mot den svenska servern. Programmet fungerar långsamt 

och detta arbete innebär därmed en del ineffektiv tid. 
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5. Analys 
 

5.1 Motivation till offshoring 
Garrote beskriver hur Gina Tricot under de senare åren haft en explosionsartad expansion 

samt att det i detta läge ej funnits tid för implementering av nya arbetssätt eller förgreningar 

av verksamheten. Det har däremot i dagsläget blivit av yttersta vikt för företaget att erhålla 

större kontroll över sina leverantörer samt att effektivisera det egna arbetet. Liksom ORN:s  

(Lewin & Peeters 2006) studie visar är den ökade konkurrensen på marknaden en bidragande 

faktor till varför företaget väljer att etablera ny verksamhet utomlands. Dock är intentionen ej 

att minska kostnader, utan att effektivisera processer för att kunna fortsätta erbjuda kunden 

produkter som uppnår förtagets standard samt att fortsätta ligga i framkant som fast fashion 

företag; aspekter som även framkom av ORN (Lewin & Peeters 2006) där en förväntan av 

ökad kvalitet ansågs som en stor motivation till ny etablering. 

 

5.2 Kultur 
Under observationens gång har det blivit tydligt att närheten till de kinesiska aktörerna utgör 

en stor fördel i det dagliga arbetet där effektivisering uppnås genom snabba beslut och ett 

högt tempo. Genom detta kan man på ett snabbare sätt upptäcka fel som i annat fall kan 

komma att innebära lång försening i företagets arbetsprocess. Liksom Goh och Lau (1998) 

beskriver produktionskontoret som en förlängd arm av ett företags huvudkontor stämmer 

Gina Tricot:s etablering väl överens. Här har det även blivit tydligt att merchandisernas 

erfarenhet spelar stor roll då de snabbt behöver uppmärksamma vad som kan komma att 

innebära problem samt snabbt agera för att finna en lösning. Likväl innebär merchandisernas 

kinesiska bakgrund en fördel då många kulturella hinder och framför allt språkhinder kan 

undkommas. Den riskreduktion som Nassimbeni och Sartor (2006) uppmärksammar genom 

närvaro samt minskade kulturskillnader till följd av lokalt anställd personal kan således även 

observeras hos Gina Tricot:s produktionskontor. De kulturella skillnader som utgör problem 

kan, i sammanhanget, ses som försumbara då den kommunikation som tidigare diskuterats 

eliminerar vad som annars skulle kunna innebära framtida problem. Framför allt är 

personalens språkkunnighet en väsentlig fördel vid fabriksbesök eller vid leverantörsmöten på 

kontor, då en begränsad engelska ofta är fallet hos den andra parten.  
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Garrote beskriver själv hur kulturella skillnader kan utgöra problem samt att den kinesiska 

personalen på plats är till stor hjälp för att så få missförstånd som möjligt skall uppstå. 

Däremot verkar det vara en nödvändighet att ha en svensk person på plats för att kunna klara 

upp missförstånd och språksvårigheter som även kan ske mellan det svenska kontoret samt de 

kinesiska medarbetarna. En aspekt som ORN:s undersökning påvisat är hur företag gärna 

underskattar den höga personalomsättning som ofta blir en verklighet med kinesisk personal 

(Lewin & Peeters 2006). Under intervju med Garrote påvisades dock inga tecken att företaget 

skulle haft några tankar kring detta som ett problemområde för den nya verksamheten. 

Huruvida detta kommer bli ett problem för företaget är dock för tidigt att säga då 

verksamheten fortfarande är ung. 

 

5.3 Motstånd 
Lewin och Peeters (2006) talar hur internt motstånd kan utvecklas mot den utflyttade 

verksamheten. Anledningen anses vara just kulturella skillnader och att man anser den nya 

verksamheten överensstämma med företagets värderingar. På Gina Tricot tycks visst 

motstånd ha uppstått från huvudkontoret i Borås, dock på grund av annan anledning än den 

påvisad av Lewin och Peters (2006). Här var det i stället en förändring i arbetssätt som 

utgjorde problem. Vidare menas att rak och öppen kommunikation är ett sätt att överkomma 

dessa problem, någonting som har kunnat observeras på produktionskontoret. Garrote håller 

konsekvent möten med de olika medarbetarna och uppdaterar merchandiserna, sig själv samt 

huvudkontor på verksamhetens utveckling, problem och resultat. Denna raka kommunikation 

är även en viktig del i att kunna uppskatta verksamhetens arbete, en aspekt som Nassimbeni 

och Sartor (2006) påpekade. De framhävde hur problem kan uppstå då det föreligger en 

motvilja att förflytta ansvarsområden bort från huvudkontoret, en aspekt som för Gina Tricot 

främst tycks fått uttryck hos vissa inköpare. Här påpekade Garrote själv hur det var just en 

vana att arbeta på ett visst sätt som utgjorde problem och resulterade i en motsättning till det 

förändrade arbetssätt som produktionskontoret innebär. Förutom det interna motstånd som 

Lewin och Peeters (2006) diskuterar har den deltagande observationen även funnit att det 

föreligger ett visst motstånd finns hos somliga samarbetspartners, som i stället föredrar att 

arbeta direkt med huvudkontor. Den fråga som spontant uppkommit från företagets, Gina 

Tricot, sida har varit varför ett motstånd existerar hos partnern, samt att detta motstånd skulle 

kunna bero på att en samarbetspartner lättare skulle kunna undkomma svårare inspektioner 

produktionskontorets närvaro.	  
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5.4 Produktion 
Garrote talar om hur företaget värderar långsiktiga relationer till sina leverantörer, vilket även 

påvisats inom teorin (Go & Lau 1998; Spekman 1988) som en tydlig trend. En av 

anledningarna till varför Gina Tricot väljer att arbeta med långsiktiga relationer tycks vara att 

kunna säkra en god kvalitet, något som enligt ORN: undersökning (Lewin & Peeters 2006) 

ses både som en motivation samt riskfaktor av många företag vid just offshoring. Gina Tricot 

tillhör således den gruppen av företag som ser offshoringen som en positiv faktor gällande 

just kvalitet samt kontroll. Att öka kontrollen över de kinesiska leverantörerna verkar vidare 

vara en stor motivation till kontorets närvaro, någonting som även kunnat observeras hos 

produktionskontoret. Här har det tydligt setts att företagets närvaro ökar förmågan att 

upptäcka problem vid ett tidigt skede, en faktor som kan innebära stora tidsbesparingar. 

Likväl bidrar produktionskontoret med positiva aspekter så som en ökad kompetens inom den 

kinesiska marknaden, språk samt kultur vilket kan komma att underlätta kommunikation och 

arbete i landet. Både Garrote samt Goh och Lau (1998) påpekar således hur ett 

produktionskontors närvaro ökar företagets förmåga till relationsbyggande. 

 

Vidare har det påpekats hur leverantörer ej längre endast agerar tillverkare utan även erbjuder 

att ta över fler delar av produktionsprocessen (Goh & Lau 1998). Detta styrks även av Garrote 

som menar att det är allt mer förekommande med leverantörer som erbjuder design- samt 

sourcingtjänster. Detta är även ett arbetssätt som Gina Tricot utnyttjar i sin verksamhet för att 

erhålla nya modeller samt inspiration. Att förlägga produktion hos dessa typer leverantörer 

innebär däremot högre priser än hos de leverantörer som endast erbjuder CMT, vilket är 

varför företaget använder sig av en mix av de båda. Att förkortade ledtider däremot skulle 

vara ett starkt argument, som påtalas av Goh och Lau (1998), kan däremot ej påvisas. I stället 

tycks den designerfarenhet samt sourcing som utförs av leverantören vara av större betydelse 

för företaget. 
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5.5 CSR 
Inom företagets CSR arbete kan produktionskontorets närvaro ses som en fördel då man får 

en närmare relation till sin leverantör. Liksom kan man uttrycka det så att dess närhet även 

utgör ett hot då ett besök kan komma att planeras med kort varsel. De regelbundna besöken 

kan även ses hjälpa till i ett övergripande inspektionsarbete, dock ej för mer utförliga 

kontroller. En risk föreligger alltid att ytan ej överensstämmer med det som faktiskt försiggår, 

dock kvarstår faktum att tätare besök även innebär större chans att upptäcka oegentligheter. 

Med produktionskontorets närvaro kan företagets sourcingarbete effektiviseras. Likväl kan en 

större inblick i olika fabrikers fördelar och nackdelar erhållas. Att merchandisernas kinesiska 

bakgrund är av stor vikt i detta arbete är tydligt och Garrote anger hur man genom deras hjälp 

kan erhålla information som annars varit svårt att upptäcka. Domoney (2007) liksom Chi 

(2011) påpekar hur den kinesiska regeringen fått upp ögonen för landets CSR arbete samt att 

detta anses vara av stor vikt för att leda industrin framåt. Att det däremot skulle föreligga 

någon aktiv motivering för en snabbare utveckling, som påföljd av regeringens intresse, är 

dock ingenting som företaget Gina Tricot märkt av.	  
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6. Resultat 
Nedan presenteras det resultatet som genererats av utförda intervjuer samt observationer. 

Slutsatserna redovisas med koppling till respektive frågeställning. 

 

6.1 Frågeställning 1 
Vilka faktorer har utgjort grunden i företagets beslut att etablera ett produktionskontor i 

Shanghai? 

 

Resultat: 

De initiala faktorerna som utgjort grund för etableringen har varit en strävan att erhålla större 

kontroll av de kinesiska leverantörerna samt att effektivisera företagets produktionsprocess i 

landet. Företaget har genomgått en stor expansion under de senaste åren och därmed har ökad 

kontroll och effektivisering blivit av stor betydelse för verksamheten. Vidare anges ökad 

konkurrens som en faktor och man anser etableringen vara en nödvändig åtgärd för att hålla 

sig kvar på den konkurrenskraftiga marknaden inom fast fashion. 

 

6.2 Frågeställning 2 
Vilka fördelar eller nackdelar har förväntats, eller förväntas, uppkomma i och med den nya 

etableringen? 

 

Resultat: 

De positiva förväntningar som Gina Tricot haft på den nya verksamheten har framför allt varit 

att nå ökad kontroll samt effektivisering av företagets arbete i landet. Vidare har de förväntat 

sig en ökad ekonomisk utgift, en faktor som de dock ej anser bli alltför stor då effektivisering 

av arbetsprocesser i andra delar av verksamheten kan göras. Därmed menar man att den 

effektivisering som nås kan kompensera den extra utgiften.  
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6.3 Frågeställning 3 
Vilka fördelar eller nackdelar kan i dagsläget ses hos produktionskontoret samt vad får dessa 

för konsekvenser för verksamheten? 

 

Resultat: 

På produktionskontoret hålls ett mycket högt tempo och det kan tydligt ses bidra till den 

effektivisering som företaget initialt förväntade sig av verksamheten. Dock är det i dagsläget 

få anställda som ansvarar för en markant andel av verksamhetens inköpsvolym och utgör 

därmed en hög arbetsbörda. Det är planerat att utöka kontorets personalstyrka med ytterligare 

två medarbetare vilket anses vara vitalt för att kunna säkra en god kvalitet samt snabbt 

upptäcka eventuella fel och problemområden.  

 

Genom kontorets närvaro har det skapats en mittpunkt för den kinesiska verksamheten. 

Genom att finnas på plats på den marknad där man verkar blir det lättare att träffa leverantörer 

eller andra intressenter. Därmed kan relationer vårdas på ett bättre sätt än vad som anses 

möjligt från en geografiskt avlägsen plats. Likväl fungerar kontoret som en mötesplats för de 

representanter som reser från huvudkontoret till Kina. Här kan produktionskontoret med sin 

kunskap och kompetens hjälpa till med samordning och planering för att besöken skall bli så 

effektiva som möjligt. Det har vidare kunnat observeras hur vissa samarbetspartners ställer sig 

kritiska till företagets expansion och utrycker hur de ser ett arbete mot huvudkontor som 

lättare från deras sida. Att partners ställer sig kritiska mot den nya etableringen har under 

observationens gång ej kunnat ses få några vidare effekter, men kan tänkas uppkomma under 

senare tillfälle. Den spontana reaktion som uppkommit hos Garrote har varit huruvida 

motstånd kan bero på en vilja att undkomma svårare inspektioner eller endast är ett uttryck för 

motstånd mot en förändring i samarbetspartnerns egna arbetssätt. 
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Kontorets närvaro innebär även ett outtalat hot mot leverantörer att en inspektion eller möte 

kan komma med kort varsel, betydligt kortare än om man ej haft närvaro i landet. Detta 

påverkar således företagets CSR-arbete i en positiv bemärkelse. Likväl innebär de kinesiska 

medarbetarna en stor fördel då kommunikation kan förbättras. Deras erfarenhet och 

kompetens inom språk, kultur och den kinesiska marknaden är av stort värde för 

organisationen i utvecklandet av befintliga samt nya samarbetspartners. Däremot är det 

väsentligt att påpeka vikten av en svensk representant som kan förmedla företagets kultur, mål 

och värderingar. De negativa aspekter som uppkommit under observation samt intervjuer har 

varit ytterst fåtaliga och anses därmed ej markant påverka företaget. Framför allt har de 

negativa aspekter som kunnat observeras varit en hög arbetsbörda som i framtiden kan 

komma att ge negativa aspekter med minskad kvalitet som resultat. 
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7. Resultatdiskussion 
 

Då det i denna uppsats ej har studerats företagets processer samt effektivitet före uppstarten 

av produktionskontoret är det svårt att säga hur stor den effektivisering som uppnås är. 

Däremot kan det observeras att ett effektivt arbete faktiskt är fallet och det kan även anses att 

detta arbete är svårt att utföra lika effektivt från det befintliga huvudkontoret. Således kan en 

uppnådd effektivisering fastställas, dock ej exakt hur stor denna effektivisering faktiskt är i 

förhållande till tidigare arbete. En stor bidragande faktor till denna effektivisering anses vara 

just närheten till de kinesiska aktörerna samt de kinesiska medarbetarnas kompetens inom den 

kinesiska kulturen samt språk. Då många leverantörer kan ses ha en begränsad engelska blir 

därmed deras kompetens av yttersta vikt för ett effektivt arbete.  

 

Den kontroll av leverantörer som företaget eftersträvade, och angav som en av faktorerna till 

uppstartandet av kontoret, kan även anses uppnås. Med tydlig närvaron och snabb 

tillgänglighet att inspektera produktion erhålls en ökad kontroll av produktionsprocessen; en 

faktor som även inverkar på företagets CSR-arbete och kontroll av leverantörer, vilka således 

behöver vara beredda på att inspektion kan komma att planeras med kort varsel. Vidare ses 

kortare ledtider som ett resultat då problem upptäcks på plats och en möjlighet ges att rätta till 

felet, eller cancellera en order, direkt i Kina. På så sätt sparas både tid liksom pengar då 

frakter till och från det svenska huvudkontoret kan undvikas.  

 

Under författarens tid på produktionskontoret har det kunnat observeras hur de anställda har 

en hög arbetsbörda. Vid starten arbetade endast tre merchandisers samt Garrote på kontoret 

som ansvarar för hela 40 procent av företagets orders. Vid slutet av observationen tillkom en 

merchandiser och det planeras även att anställa en tekniker samt en produktutvecklare. Från 

den observation som gjorts anser författaren rekryteringarna vara av stor vikt för kontoret och 

de anställdas arbetssituation, liksom att rekrytering görs inom snar framtid. Med en alltför stor 

arbetsbörda kan fel lättare missas vilket kan komma att skada företaget genom förläng 

produktionsprocess samt obehövliga kostnader. Med fler anställda anses en högre kvalitet 

kunna erhållas då var medarbetare ges tid att mer utförligt granska de varor som ansvaras för. 

Att det i dagsläget är få anställda kan innebära problem i framtiden, dock endast om det dröjer 

med planerade nyanställningar.  



 34	  

De effekter som annars kan förväntas är hög arbetsbelastning vilket kan komma att leda till 

sämre förmåga hos de anställda att upptäcka eventuella fel eller brister. Vidare är det således 

kvalitet som kan påverkas negativt samt onödiga utgifter som uppstår till följd av frakter till 

det svenska kontoret som annars kan undvikas. Medarbetarna har dock lång erfarenhet vilket 

är varför detta ej anses vara ett problem som förväntas uppkomma på kort tid. Vidare har en 

möjlig negativ utveckling kunnat observeras hos vissa samarbetspartners där ett motstånd 

föreligger mot den nya verksamheten. Hur detta kommer att påverka Gina Tricot i framtiden 

är däremot för tidigt att utläsa. 

 
Slutligen kan det konstateras att de effekter som företaget initialt förväntade sig av 

verksamheten har uppnåtts, samt att dessa även kunnat observeras på plats i Kina. De positiva 

aspekterna av verksamheten är stora och kommer att gynna organisationen i dess expansion 

samt mål att nå effektivare arbetssätt i dess produktionsprocess. Att så få negativa aspekter 

upptäckts har ej överensstämt med författarens initiala förväntan på studiens resultat. Varför 

fler problem ej kunnat observeras kan bero på att den personal som anställts av företaget 

erhåller många års erfarenhet och därmed även har en stor förmåga att effektivisera företagets 

processer, samt upptäcka eventuella problem i ett tidigt skede. Vidare har denna studie ägt 

rum under en begränsad tidsperiod vilket även kan vara en bidragande faktor till att få 

negativa aspekter framkommit. Att endast en respondent har medverkat till den insamlade 

empirin för uppsatsen kan ses som en limitation. Det hade således varit önskvärt att erhålla 

information från fler parter för att förmedla en så bred bild som möjligt av företagets initiala 

förväntningar av verksamheten. Dock har denna information kompletterats med en deltagande 

observation som utförts med opartiskhet av författaren, vilken kan ses styrka den fakta som 

erhållits av respondent. 
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9. Bilagor 

9.1 Intervjumanus, Intervju 1 
Plats: Gina Tricot Production office – Shanghai 

Datum: 2/4-14 

Respondent: Emma Garrote 

Tid: 45 min 

 

1. Berätta om din bakgrund på Gina Tricot. 

 

2. Hur ser din roll på företaget ut nu? 

 

3. Hur är produktionen för Gina Tricot förlagd? 

 

4. Har Gina Tricot andra produktionskontor än kontoret i Shanghai? 

 

5. Äger Gina Tricot egna fabriker? 

 

6. Varför valde Gina Tricot att expandera sin verksamhet med ett produktionskontor i 

Kina? 

 

7. Vad var de initiala förväntningarna på produktionskontoret? 

 

8. Vilka fördelar samt nackdelar har förväntats? 

 

9. Har några av dessa uppkommit efter uppstart? 
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9.2 Intervjumanus, Kompletterande intervju  
Plats: Gina Tricot Production office – Shanghai 

Datum: 26/5-14 

Respondent: Emma Garrote 

Tid: 10 min 

 

1. Ser ni att ert CSR-arbete är annorlunda i Turkiet gentemot Kina? 

 

2. Märker ni på något sätt av att den kinesiska regeringen skulle gynna eller uppmuntra 

CSR-arbete i landet? 

 

3. Det har påpekats att personalomsättningen i Kina är högre än i andra länder. Har detta 

tagits i beaktning vid uppstarten av produktionskontoret? 

 

4. Har det, sedan första intervjun, uppkommit nya fördelar eller nackdelar som ej tidigare 

nämnts? 
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