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1 Inledning 
Detta kapitel introducerar ämnet som denna uppsats behandlar och kommer att bedriva sin forskning 
inom. Kapitlet inleds med att sätta grund för ämnet, för att sen fortsätta med de problem, frågeställningar 
och mål som sätter grund för den forskning som studien utgör. 

 

1.1 Bakgrund 

I dagens allt mer globaliserade samhälle (Bagchi & Virum 1996) där konkurrensen tätnar måste 

företag vara mer flexibla för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. 

När marknader avregleras uppstår friare handelsmöjligheter och detta underlättar för företag att 

delegera hela eller delar av organisationsaktiviteterna till externa parter. 

Diverse aspekter kring outsourcing finns i litteraturen med strävan efter att definiera fenomenet. 

Lacity och Hirschheim (1993) definierar outsourcing som en funktion där man transfererar en 

intern aktivitet till en extern part, genom långsiktiga kontrakt.  

Företag som outsourcar strävar efter att nå ett flertal fördelar med detta. Richardson (1990) 

skriver att företag som outsourcar en eller flera aktiviteter eftersträvar att öka lönsamheten då de 

syftar till att både kostnadsreducera men även öka operationell effektivitet med de aktiviteter 

som outsourcas. Claver m.fl. (2002) skriver att en ytterligare fördel med outsourcing är att öka 

företagets produktivitet.   

Quinn och Hilmer (1994) beskriver att motiv för outsourcing dessutom ligger i att öka företagets 

konkurrenskraft. Detta då outsourcing främjar flexibilitet inom företaget. Flexibilitet i detta fall 

innebär att företaget slipper investera ytterligare på den egna produktionen, vilket begränsar 

eventuella hinder som kan uppkomma vad gäller produktionskapacitet. Quinn och Hilmer (1994) 

menar alltså att outsourcing möjliggör för företaget att fokusera vidare på den egna 

kärnkompetensen. Enligt Clausson och Johansson (2011) är outsourcingstrategier även 

väsentliga för framtida investeringar i det land man outsourcar till. Ett exempel är att man 

förvärvar relevant marknadskunskap i fall marknadsinträde skulle bli aktuellt då outsourcing 

oftast riktas till tillväxtmarknader. Enligt Griffith (2001), är en bra relation en klar förutsättning 

för att företaget som aktivt outsourcar aktiviteten till en extern part, ska kunna skapa sig en 

djupare förståelse och ytterligare investera i den främmande marknaden. 
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Så tidigt som under mitten av 1800-talet har man betonat betydelsen av outsourcing vid Japans 

industrialisering (Gonzales m.fl 2005). Detta skedde med hjälp av utländsk assistans då Japan 

tog del av utländsk spetskompetens inom teknologi, där utländska ingenjörer hjälpte till att bygga 

upp industrin och modernisera landet genom utveckling av industrialiseringsprocessen.  

I en annan studie förklarar Greaver (1999) att outsourcing även förekommit under andra 

världskriget. På den tiden outsourcade företag diverse aktiviteter av finansiella orsaker eller för 

att kompensera bristande kompetens. Med tiden har fenomenet utvecklats och blivit mer 

komplext. Sedan 1980-talet lades större fokus på att vara värdeskapande och kunskapsbringande, 

med sin outsourcing.  

Outsourcing avser alltså inte endast en specifik aktivitet, utan det kan röra sig om exempelvis 

tillverkning eller FoU. Enligt McMenamin (2013) är det i dagsläget väldigt aktuellt för företag 

med kommunikationscenter att exempelvis outsourca kundsupport till Indien. Detta eftersom 

arbetskraften där är billigare och mer tillgänglig. Outsourcing är mindre sagt, flerdimensionell 

och avser inte exklusivt specifika enheter i ett företag. 

Däremot är endast outsourcing av tillverkningsenheten, specifikt arbetsintensiv tillverkning, i 

fokus för denna studie.  

Enligt Bettis m.fl (1992) medför outsourcing av tillverkning, sänkta produktionskostnader och 

mindre kostsamma investeringar i dyrbara utrustningar. 

Enligt Liu och Daly (2011) finns det två olika slags typer av tillverkning; kapitalintensiv och 

arbetsintensiv tillverkning. 

Tybout (2000) hävdar att i utvecklingsländerna, har just arbetsintensiv tillverkning varit väldigt 

förekommande då utländska företag lockats dit pga lågkostnadsfördelar. De flesta 

utvecklingsländerna är asiatiska länder såsom Indien, Kina, Vietnam etc. Till skillnad från sina 

grannländer, utgör Kina en större marknad och innehar därmed fler långsiktiga möjligheter för 

utländska företag villiga att ytterligare investera i landet mer än att bara outsourca sin 

tillverkning till. 

Dubois och Pedersen (2001) hävdar att egentillverkning kan utgöra ca 50-80 % av den totala 

kostnaden för företag som tillverkar och säljer sina egna produkter. Således främjar outsourcing 

till lågkostnadsländer en kostnadseffektiv lösning. 
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I en annan studie av Corbett (2004), påstår man att företag som använder sig av arbetsintensiv 

tillverkning outsourcar ca 70-80 % av den färdiga produkten som har tillverkats.  

Corbett (2004) hävdar också att 90 % av dessa företag, som deltog i studiens undersökning, 

poängterade att outsourcing av tillverkning är direkt avgörande för respektive företags 

tillväxtstrategier. 

Lennartsson och Lindholm (2006) konstaterar i sin undersökning, att mellan 2002-2004 har mer 

än hälften av arbetarna hos just svenska företag inom tillverkningsindustrin förlorat sitt jobb till 

följd av att företaget väljer att outsourca tillverkningen till lågkostnadsländer. För de svenska 

företagen, har Kina varit den främsta destinationen att outsourca den arbetsintensiva 

tillverkningen till. Lennartsson och Lindholm (2006) fortsätter att förklara att den främsta 

anledningen till den ökade viljan att outsourca till Asiens utvecklingsländer har varit ländernas, i 

synnerlighet Kinas, ekonomiska utveckling i samband med näringslivets förändrade 

förutsättningar som följd av globaliseringen.  

Enligt Zheng (2011), har Kinas speciella ekonomiska zoner (SEZ) agerat som primära faktorer 

som generellt sett lockat utländska företag att investera i Kina och främja internationell handel. 

Kustregionen har komparativa fördelar gentemot övriga provinser i landet inom bland annat 

infrastruktur, teknologi, och utbildning. I en rapport utförd av konsultbolaget KPMG (2013), har 

man rangordnat olika zoner utefter respektive syfte. Regioner ämnade för tillverkning och export 

av arbetsintensiva varor, var av stor betydelse för företag villiga att outsourca sin tillverkning i 

Kina. 

Av samtliga SEZ, var Pearl River Delta (PRD) och Yangtze River Delta (YRD) två större 

SEZ/regioner som kom att ha stor betydelse för den arbetsintensiva tillverkningsindustrin. Enligt 

rapporter från Sveriges Generalkonsulat Shanghai (2007);(Nordlind 2013), finns stor del av 

svensk UDI till Kina i både PRD och YRD och utgör tillverkningsbaser för samtliga företag. 

Enligt samma rapporter, består YRD av flera provinser och storstäder medan PRD befinner sig 

inom en region men utgörs även av flera storstäder. 

Företagen i respektive region, engagerade sig i hög grad i outsourcing relaterade aktiviteter 

såsom tillverknings- och exportprocesser. Man (Schmitz & Knorringa 2010);(Zheng 2011) 

hävdade att den billiga arbetskraften skapade incitament utländska företag att outsourca sin 

tillverkning till dessa områden. Detta samtidigt som utvecklingen av infrastrukturen i respektive 
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SEZ möjliggjorde vidare etableringar i större utsträckning. Svenska och danska företag som 

Trimas1 och Ålö Quicke2, Foss3, Vero Moda4 och Jack & Jones5 har sedan tidigare flyttat 

tillverkningen till Kina, specifikt kustområdena.  

Dock, betonar Rune och Sadegh (2005) att svensk produktion i Kina, fortfarande är aktuell. I 

studien, talar man om hur tillverkningsindustrin blir alltmer automatiserad dvs kapitalintensiv 

och huruvida svenska företag som outsourcar sin tillverkning till Kina kan anpassa sig till de 

föränderliga miljöerna i landet. I en annan studie (Rune 2006), betonar man att förändringar i 

strategier vad gäller outsourcing är mest aktuella för mindre företag då de påverkas mer direkt 

och kan anpassa sig snabbare. I en intervju med en respondent (Rune 2006), påstår man att 

kapitalintensiva tillverkare drabbas mindre än arbetsintensiva tillverkare vid löneökningar. 

Samtidigt hävdar samma respondent, att trots löneökningar så kan man fortfarande erhålla 

kostnadsfördelar i den arbetsintensiva sektorn genom att exempelvis sälja till den inhemska 

marknaden i Kina.  

År 2008 påverkades Kina och de företag som outsourcar sin tillverkning till landet negativt av 

den globala finanskrisen. I en studie (Bai 2012) observerade man att effekten av den globala 

finanskrisen, hade påverkat flertalet utvecklade ekonomiers efterfrågan på importerade varor 

negativt vilket drabbar den kinesiska tillverkningsindustrin avsevärt. I en annan studie utförd av 

Morrison (2014), har man observerat en drastisk minskning av tillverkning och export i Kina.  

Eftersom Kina främst har varit exportorienterad, tog landet ekonomisk skada då andra länder 

som stod för efterfrågan på landets exportvaror, led av negativ betalningsbalans som resultat av 

den globala finanskrisen. Detta har, enligt International Labour Office (ILO) (2010), skapat ett 

behov hos den kinesiska staten att istället skifta den ekonomiska strukturen i landet från att vara 

beroende av internationell handel till den egna inhemska ekonomin. I samma studie hävdar man 

att den kinesiska staten syftar till att stimulera den inhemska efterfrågan, genom diverse 

expansiva finans- och penningpolitiska åtgärder, och skapa tillväxt på den egna ekonomin. 

                                                 
 

1 Jordbruks Aktuellt, All Trimas redskapstillverkning till Kina 
2 Maskinbladet, Alo Quicke flytter produktion fra Skive til Kina 
3 Helsingborgs Dagblad, Foss flyttar produktion till Kina 
4 Dagens Handel, J Lindeberg storsatsar i Kina 
5 Ibid. 
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I samma studie har man observerat att den kinesiska staten ökat minimilönerna med 40 % och 

skapat förbättrade skyddsnät i form av vård, sociala bidrag och ökade investeringar i 

utbildningssektorn. Liknande åtgärder är tänkta att generera incitament för befolkningen att 

spendera mer istället. En ökad konsumtion kommer även att möta de statliga målen att fortsätta 

öka lönenivåerna för att ge landets invånare ett bättre liv.  

Således sker en övergång, enligt ILO (2010), från en överberoende exportinriktning till mer 

fokus på den inhemska marknaden. I Overholts studie (2010), kunde man se att den nationella 

konsumtionen av detaljhandelsvaror ökade till följd av ökade välfärdsreformer som gav upphov 

till ökad disponibel inkomst. 

I en studie utförd av Farrell m.fl (2006), förväntade man sig redan en inkomstutjämning i 

samtliga regioner i landet då man observerade den växande medelklassens framfart som talar för 

ökad konsumtion. I samband med den globala finanskrisen, menar Yuan (2011) att det primära 

målet för den kinesiska staten var att stimulera den inhemska efterfrågan som i sin tur ska locka 

UDI in till landet och skapa tillväxt baserat på den egna befolkningen mer än bara 

lågkostnadsfördelar. I KPMGs studie (2011) definierar man Kinas 12:e femårsplan som går ut på 

statliga regleringar och satsningar i Kinas välfärd i syfte att efterlikna ett modernt och utvecklat 

land. I samma studie betonas det att regeringen satsar på att uppmuntra mer inhemsk konsumtion 

genom att exempelvis höja skattetröskeln från 2000 till 3000 RMB så att låginkomsttagare 

slipper betala skatt och istället öka den disponibla inkomsten.  

 

Enligt mätningar från den statistiska centralbyrån i Kina, kan man se att den inhemska 

konsumtionen har ökat i en väldigt hög takt det senaste decenniet. Mellan år 2000-2012 har 

konsumtionen av detaljhandelsvaror inom Kina har i genomsnitt ökat med 16.36 % per år.6 

Kinas välfärdsreformer syftar till att öka den disponibla inkomsten, öka investeringar i 

utbildningssektorn och främja ökad konsumtion av mer high-end produkter. Enligt samma 

studie, kommer detta leda till en utökad tjänstesektor och ökad konsumtion av mer exklusiva 

produkter. Medelklassens framfart i Kina är, enligt Yuan (2011), den dominanta faktorn vad 

gäller incitament för stimulering av den inhemska ekonomin. 

                                                 
 

6 China Statistical Yearbook 2000-2012 
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Holz och Mehrothra (2013) hävdar att mer differentierade produkter med högre priser kommer 

att bli allt vanligare i Kina. Detta för att tillfredsställa efterfrågan på landets växande medelklass 

(KPMG 2012). 

Den kinesiska marknaden förändras successivt, vilket påverkar den globala tillverkningsindustrin 

och därmed internationella outsourcingmöjligheter. Dock, ser man (Zheng 2011);(Enright, Scott 

& Petty 2010) att utländska företag fortfarande lockas till Kina, men inte i lika stor utsträckning 

som för 20 år sen och av annorlunda skäl än just lågkostnadsfördelar.  

Detta presenterar förändringar som kan resultera i hinder alternativt möjligheter för svenska 

företag som outsourcar sin tillverkning till Kina. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Vid sekelskiftet började inkomstutjämningar bli alltmer tydliga i takt med statens Go-West 

policy och den kinesiska medelklassens tillväxt. I figur 1 ser man hur den genomsnittliga lönen 

ökade i Kina från år 2000-2012. Enligt mätningar från National Bureau of Statistics of China, har 

lönerna mer än fyrdubblats mellan 2000-2012. I figur 2 ser man hur löneutvecklingen, specifikt 

för zonerna YRD och PRD, varav båda innehar stor betydelse för outsourcande företag. 

  Figur. 1 

  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Average Manufacturing 
Wage of Staff and 
Workers in YRD & PRD 
(2000 - 2012) 

2000 2012 
Shanghai (YRD)    17185  65032 

Jiangsu (YRD)  9182  42641 

Zhejiang (YRD) 10767  40464 

Anhui (YRD) 6620  42393 

Guangdong (PRD) 
12519  41712 

Källa: National Bureau of Statistic of China 
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Till följd av finanskrisen år 2008, har flertalet företag som outsourcar sin tillverkning till Kina, 

omlokaliserat sin produktion eller t o m flyttat produktionen ut ur landet. 

Enligt Overholt (2010) har utländska investerare i den arbetsintensiva sektorn i takt med 

löneökningarna, börjat lämna landet och istället tittat på de billigare grannländerna som t ex 

Vietnam eller Indonesien för tillverkning. I en nyhetsartikel från år 20147 visar trenderna att de 

stigande lönekostnaderna har fått företag att söka sig ut från Kina till länder med större 

kostnadsfördelar.  

I dagsläget är det många svenska företag som flyttar produktionen från Kina8, antingen hemåt 

eller till andra länder där lågkostnadstillverkning är möjlig9. Detta har stor förankring till de 

ökade lönekostnaderna i landet10, samtidigt som företagen i samband med omlokalisering av 

produktion har valt att specialisera och optimera produktionen till det mer effektivare11 istället 

för just billigare.  

Eftersom kostnadsreducering (Richardson 1990) och produktivitet (Claver, Gonzalez, Gasco & 

Llopis 2002) är viktiga komponenter inom outsourcing blir det svårare att erhålla fördelarna 

kostnadsreducering och produktivitet i samband med dyrare tillverkningskostnader.  

En omlokalisering av produktionen inom landet kräver att de svenska företagen som outsourcar 

sin tillverkning till Kina, måste hitta nya partners och återigen skapa stabila och gynnsamma 

relationer. Lee m.fl (1999) menar att denna process är tidskrävande och kostsam men essentiell 

för att vara kvar och upprätthålla fördelar med outsourcing av arbetsintensiv tillverkning i Kina. 

Detta tillsammans med inträdandet av nya arbetsrättsliga lagar samma år, som i samband med 

löneökningar bidrar till dyrare arbetskraft, påverkar slutligen outsourcingmöjligheterna för 

svenska företag verksamma inom den arbetsintensiva industrin i Kina.  

 

Wang och Cai (2012), konstaterar i sin studie att lönedispyter mellan arbetsgivare och 

arbetstagare har intensifierats, till följd av de arbetsrättsliga lagarna. Detta ledde till kollektiva 

handlingar såsom klagomål eller strejker för att sätta större press på sina arbetsgivare att förbättra 

                                                 
 

7 China Daily, Rising labor costs steer manufacturers offshore 
8 SvD, Fler företag flyttar tillverkning till Sverige 
9 SvD, Burma nästa för svenska företag  
10 Ibid. 
11 SverigesRadio, Nu flyttar outsourcade företag hem igen 
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arbetsavtalen. Under samma år lämnade många tillverkare Shenzhen, en central stad för 

tillverkare inom PRD regionen, i samband med att tillverkningskostnader blev allt dyrare och 

utbetalning av lön t o m uteblev i vissa fall12. Arbetare svarade med strejk och krävde högre löner 

och bättre arbetsvillkor, vilket många tillverkare inte kunde leverera och var tvungna att 

omlokalisera sin produktion vilket presenterade produktionsproblem för företagen13. I april 2014 

stoppade skotillverkarna Nike hela sin produktion av sportskor i Dongguan, en annan stad inom 

PRD regionen, då strejk hos arbetarna fortgick14. Det är viktigt att de kinesiska aktörerna följer 

och implementerar de gällande arbetsvillkoren så att utländska företag, i synnerhet svenska, inte 

tar del i olämpliga eller illegala affärsverksamheter i landet.  

Arrow (1984) påpekar att ett hälsosamt förhållande i en oursourcingrelation är avgörande för att 

motverka bedrägligt eller oetiskt affärsbeteende. 

Bortsett från att Griffith (2001) betonar vikten av ett stabilt och pålitligt förhållande mellan 

aktörer i en outsourcingrelation, hävdar Lee m.fl. (1999) att liknande relationer mellan partners i 

Kina är tidskrävande men essentiella. Enligt Alexander och Youngs (1996);(Auguste, Hao, 

Singer & Wiegand 2002) argument, ska tillverkningen fortfarande tillförse de svenska företagen, 

som i dagsläget outsourcar sin tillverkning till Kina, nytta i det att aktiviteterna ska vara 

värdeskapande. Detta kan ske på flera olika sätt såsom byte av tillverkare pga kostnadsskäl, 

förstärka existerande relationer som finns i landet och dra nytta av dessa etc. Holton & 

Dastmalchi (2008)  skriver att få små och medelstora företag oftast har otillräcklig översikt över 

hela tillverkningsprocessen hos det outsourcande företaget. Detta leder till att kvalitén på 

produkten kan brista och åtgärder blir endast möjliga efter det att skadan har skett. Därför anser 

Holton och Dastmalchi (2008) att företag bör ha regelbunden kontakt med sina 

outsourcingpartners. Även åtgärder som främjar öppen kommunikation kring 

tillverkningsprocessen behövs för att undvika risken med att få felaktiga produkter. Lacity och 

Hirschheim (1993);(Barthélemy 2001) menar att liknande åtgärder är mer av en strategisk typ av 

outsourcing som inte går ut på att enbart begränsa kostnader då möjligheten finns att 

kostnadseffektivisering lika gärna kunde ha uppnåtts internt utan att ha outsourcats. En annan 

faktor som diskuteras är företagens tendens att underskatta utmaningarna som finns i 

                                                 
 

12 Market Watch, Factory closures stir China labor disputes 
13 Ibid. 
14 Financial Times, China sports shoe factory halts production as strike escalates 
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lågkostnadsländer som Kina. Istället lockas man av möjligheten att kostnadsreducera. Således 

kan företag missa de oförutsedda kostnaderna som uppstår. Höga transportkostnader, 

kvalitetsproblem eller kommunikationssvårigheter är exempel på sådana kostnader som uppstår 

genom en bristande riskanalys. 

 

Istället vill man, i samband med att en extern aktör tar över en intern aktivitet såsom outsourcing, 

även skapa värden genom periferfaktorer som kan uppstå från en liknande relation. I detta fall är 

ett marknadsinträde aktuellt då intäkter från en marknad som blir allt dyrare kan kompensera 

eventuella kostnader och upprätthålla sin kostnadseffektivitet. Dock kräver liknande 

specialiserad åtgärd, att relationen mellan aktörerna i en relation, ytterligare fördjupas och 

omhändertas.  

 

1.3 Problemformulering 

Moderniseringen, i industriell bemärkelse, av den kinesiska marknaden har gjort tillverkning av 

arbetsintensiva produkter dyrare, medan samma förändring ger upphov till nya möjligheter på 

den inhemska marknaden då medelklassen i Kina växer vilket främjar ökad köpkraft. 

Då outsourcing går ut på att effektivisera respektive affärsenheter med hjälp av externa aktörer, 

kan industrialiseringsprocessen i Kina förespråka strukturella åtgärder för att kunna upprätthålla 

en produktiv outsourcing i landet.  

Vissa svenska företag har redan flyttat hem tillverkningen, medan andra överväger 

omlokalisering av sin produktion. Men hur agerar företagen som i dagsläget fortfarande har sin 

tillverkning i Kina? 

 

• Vilka för- och nackdelar upplever de svenska företagen med att outsourca sin tillverkning 

till Kina? 

• Har de svenska företagens situation, ur ett outsourcingperspektiv påverkats av Kinas 

industrialisering, de senaste 5-7 åren? 

• Hur ser de på sin framtida närvaro i Kina? 
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1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur de svenska företagens outsourcing av arbetsintensiv 

tillverkning till Kina har påverkats av utveckling i industrialiseringsprocessen i landet.  

Studien ämnar även att klargöra vilka hinder och möjligheter som företagen ser för deras 

framtida närvaro på den kinesiska marknaden. 

 

1.5  Avgränsning 

Denna studie avgränsar sig till att behandla små- och medelstora svenska företag som outsourcar 

sin tillverkning till den arbetsintensiva industrin i Kina. Vi har också avgränsat oss till att 

undersöka problemet utifrån två svenska företagsperspektiv och ett svenskt expertperspektiv. 

Företagens beslutsprocess och andra bi faktorer som miljö, CSR eller immaterialrätt och 

intressenter såsom myndigheter och fackföreningar kommer således inte tas i beaktning i denna 

studie.  
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1.6 Disposition 
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2 Teori & Teoretisk anknytning 
I detta kapitel presenterar vi de teorier relevanta för vår studie. I slutet av kapitlet presenteras tidigare 
studier som gjorts inom ämnesområdet som denna uppsats ämnar undersöka. 

 

2.1 Outsourcing 
Definitionen av outsourcing (Griffiths 2001) är en strategisk tillämpning av aktiviteter som 

traditionellt sett hanteras internt inom företaget men som överlåts till en extern part som skall 

hantera dessa aktiviteter. 

Outsourcing syftar till att bidra till flera fördelar som skall gynna ett företag och dess 

verksamheter.  

Strategin med att företag outsourcar är för att effektivisera sina aktiviteter hos externa 

organisationer som är specialiserade i utvalda funktioner och det huvudsakliga incitamentet till 

outsourcing är att möjliggöra för företag att reducera sina kostnader. 

Utöver detta, skriver Griffiths (2001) att man ser möjligheter att dessutom kunna upprätthålla en 

gynnsam relation med sina samarbetspartners. 

I en studie av Lewin & Peeters (2006), svarade 93 % av de tillfrågade företagen att 

kostnadsfördelarna var de huvudsakliga incitamenten för outsourcing.   

Motiven för outsourcing är oftast kostnadsrelaterade enligt Maskell m.fl (2005), men i takt med 

att företag tillägnar sig ny kunskap om potentiella möjligheter på den nya marknaden, minskar 

fokus  på låga löner och andra operationella kostnadsoptimeringar till att öka förbättringen av 

kvalitet och kunskapsförvärv som är innovationsstimulerande. 

Företag bildar via sina outsourcingkontrakt, långvariga relationer, ofta med mindre och mer 

specialiserade företag (Oshri, Kotlarsky & Willcocks 2009), vilka agerar som komplement och 

överlåts att ta över en viss del av verksamheten, t.ex. företagets tillverkning.  

Stordriftsfördelar kan också uppstå och kostnadsfördelar skapas av en lyckad outsourcing  

Utbudet av skicklig men även billig arbetskraft ger incitament för outsourcing, enligt Griffiths 

(2001). Tillväxtländer i Asien där infrastrukturen, ekonomin och det politiska klimatet utvecklas 

lockar västerländska företag till att outsourcar delar av sin verksamhet dit.  

Andra incitament för outsourcing är att verksamheten som outsourcas eventuellt är tids- och 

resurskrävande för företaget varav beslut om outsourcing fattas. Företaget saknar exempelvis 

tillräckliga resurser för att optimera verksamheten. Outsourcing tillämpas dessutom för att kunna 
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ta sig in på nya marknader, ofta via kanalen för outsourcing som har skapats genom 

partnerskapet med den externa organisationen och dess fördelaktiga kunskaper. 

Det finns även risker och kostnader förknippade med outsourcing (Oshri, Kotlarsky & Willcocks 

2009). Överberoende av den externa partens förmågor eller en bristande sekretess från 

samarbetspartnern gentemot företaget är en typ av risk. Valet av partnerskap och förändringar 

inom den interna organisationens struktur i samband med att företag för med sig kostnader. 

Även en försämrad kvalitet inom servicen (Cronin 2004) samt hos slutprodukten som resultat av 

en bristande kompetens från partnerns sida kan leda till oönskade effekter som inte är 

värdeskapande.  

Andra svårigheter som kan leda till potentiella kostnader för företag som outsourcar är 

integrationen med leverantören som av affärsmässiga, språkliga och kulturella skillnader kan 

försvåra den processen. 

Svårigheter att koordinera och kostnader för telekommunikation är andra problem som 

outsourcingföretag kan stöta på. Dessutom finns risk att den tekniska expertisen och kunskapen 

om aktiviteten i fråga, försämras när en extern part tar över den verksamheten. 

 

2.2 Transaction Cost Theory 

Transaktionskostnadsteorin, framöver kallad TC teorin är en underteori inom outsourcingteorin. 

Trots omfattande studier kring fenomenet transaktionskostnad (Klaes 2000) har ingen konsensus 

ännu uppstått för vad exakt dessa kostnader är. 

Enligt Williamson (1981), är den grundläggande strukturen och tankegången kring ekonomiska 

transaktionskostnader att precisera en trovärdig teori med redskap för att studera organisatoriska 

kostnader. 

Organisatoriska transaktioner kan vara kostsamma för företag. Att ha förståelse och en sparsam 

filosofi kring dessa kostnader driver företagsledningar att bestämma organisationens struktur 

med avsikt att få ned de olika transaktionskostnaderna. 

Enligt Williamson (1981), uppstår en transaktion när en vara eller tjänst överförs från en enhet 

igenom till en annan separat enhet, som tar över aktiviteten. Ju större friktion som uppstår vid 

transfereringen, desto högre blir transaktionskostnaderna. 
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En kritik mot Williamsons (1981) definition om antagandet att företagsledningar är medvetna om 

alla kostnader så att de kan reduceras, skriver Hodgson (1996) är att han inte utvecklar sitt 

resonemang tillräckligt om hur det skall gå till. 

Transaktionskostnader uppfattas tillhandahålla de bästa verktygen vid beslutfattande kring 

outsourcing och är förberedande inför framtida outsourcingaktiviteter (Perunović 2007) men 

teorins komplexitet försvårar mätningen och observationen av transaktionskostnader (Masten 

1996). 

Olika kulturer och vanor skiljer beteendet kring transaktionerna åt, vilket försvårar en 

siffermässig kalkylering av kostnaderna (Liu, Shen 2006). 

I härkomsten av definitionen utav transaktionskostnader (Coase 1937) skriver författaren att 

innan man genomför en transaktion så sker en beslutsprocess. Man skall ta reda på vem man gör 

affärer med, informera dessa personer att man vill gör affärer med dem och villkoren kring 

affären. Vidare skall man bedriva förhandlingarna som leder till affärsuppgörelserna, tecknandet 

av kontraktet och inspektionen av att kontraktet följs korrekt. Dessa procedurer faller inom 

ramen för transaktionskostnader.  

Ett annat synsätt (Cheung 1998) på transaktionskostnader är att de består av alla kostnader som 

inte är förknippade med produktion och transport. 

 
Inom outsourcing har TC teorin stor betydelse (Vasiliauskiene, Snieska 2009). 

När ett företag beslutar för att outsourca sin tillverkning är risken för projektet stort. Det uppstår 

osäkerhet och svårigheter att både hitta och bedöma alla riskfaktorer. För att slippa 

principalagentproblem bör således fördelningen av risken mellan parterna i kontraktet vara väl 

genomtänkt. 

När företagens organisatoriska koordination är hög, minskar transaktionskostnaderna och 

lyckade transaktioner möjliggör för fortsatt expansion av företaget. 
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2.3 Principal Agent Theory 

En annan underteori inom outsourcing är Principal-Agent teorin, framöver kallad PA teorin. 

Initialt låg fokus kring PA teorin på relationen mellan företagsledningen och dess intressenter 

(Jensen & Meckling 1976) men över tiden har teorin successivt övergått till att även förklara 

relationen mellan två företag som har gemensamma mål i sitt samarbete. 

PA teorin associeras till att få en förståelse för relationen mellan outsourcingföretaget och dess 

leverantör där förekomsten av moraliska risker och snedvridna urval existerar (Arrow 1984). 

Teorin handlar om förhållandet mellan två parter där ena parten är principal och den andra 

parten, agent (Jensen & Meckling 1976) och agenten anförtros med beslutsfattande auktoritet. 

Det är omöjligt för en principal att övervaka agentens handlingar utan att kostnader uppstår. 

Försumligt och oärligt beteende från agenten är en vanlig moralisk risk som uppstår (Hennart 

1993) och informationsasymmetri vid beslutsfattandet av samarbetspartner försvårar för valet att 

bli det rätta. När principalen saknar kunskap om agentens aktiviteter är det svårare att utvärdera 

agentens prestationer och risk för opportunism från agentens sida, uppstår (Logan 2000). Därför 

är det viktigt att principalen har gjort en noggrann förundersökning kring sin potentiella partner 

innan man ingår ett samarbete samtidigt som agentens rykte spelar en betydande stor roll 

(Aubert, Patry & Rivar 2003). 

När principalen och agenten har ett öppet informationsflöde kring aktiviteterna, skapas en 

effektiv avtalsenlig relation och agenten tenderar att uppträda i principalens intresse (Logan 

2000). 

 

2.4 Avslutande kommentar  

Merton (1967) skriver om omfattande och stora teorier samt teorier på mellannivå. 

De stora teorierna brukar vara mer abstrakta och det kan således uppstå svårigheter för forskaren 

att koppla teorin med verkligheten. Överlag är det teorierna på mellannivå som ligger i fokus för 

forskningens vägledning. Detta eftersom vidden på deras tillämpningsområde är mindre och de 

försöker förklara en begränsad aspekt av samhället. 

Teoriområdet i denna studie är fördelad med en huvudteori, Outsourcing och 

outsourcingrelaterade teorier såsom Transaktionskostnadsteorin samt Principal-Agent-Teorin. 
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Vanligtvis är de två sistnämnda stora vetenskapliga teorier men i sammanhanget förekommer 

dem som associerande underteorier. I vår studie kommer dessa teorier inte vara uteslutande 

vägledande för undersökningen. Vi ämnar istället att företrädesvis återkoppla empirin till den 

breda outsourcingteorin, men även till de två samhöriga teorierna inom forskningsområdet. Detta 

skall ge oss en fördjupad anknytning till strukturen inom outsourcing. 

 

2.5 Tidigare studier 

Enligt Richardson (1990) minskar den kostnadseffektiva fördelen med outsourcing i takt med att 

tillverkningskostnaderna ökar. Enligt Fang m.fl (2010), sänker även dessa kostnader 

vinstmarginalerna för företagen som sedan säljer dessa tillverkade produkter, vilket talar för en 

höjning av försäljningspriset och därmed försvagar företagens konkurrenskraft.  

I studien utförd av Deloitte (2011), konstaterar man att grannländerna Vietnam, Thailand, Indien 

och Indonesien erbjuder billigare tillverkningskostnader för outsourcande företag än Kina. I 

samma studie noterar man att dessa innehar även mycket sämre infrastruktur än Kina vilket, ur 

ett långsiktigt perspektiv inte uppskattats av de utländska företagen. Enligt både Ernst & Young 

(2013b) och Deloitte (2011), har tillverkningsindustrin i Kina utökat sin tillverkning till mer 

differentierade och high-end produkter i Kina.  

Den kinesiska tillverkningsindustrin skiftar tillverkningen inom värdekedjan mot mer exklusiva 

varor för att tillgodose den växande medelklassen, som har uppstått av invånarnas stigande 

disponibla inkomst15. Enligt Andrew (2012) har den växande medelklassen i Kina resulterat i en 

övergång från att tidigare varit bekymrade över de mest basala överlevnadsbehoven till att 

konsumera för att tillfredsställa och förstärka självkänslan och den sociala statusen.  

Enligt Tybout (2000) är de mindre utvecklade länderna mest attraktiva för outsourcing av 

tillverkning i synnerhet arbetsintensiv tillverkning. Då det kinesiska samhället förändras till att 

likna de mer utvecklade västerländska ekonomierna, kan de attraktiva fördelarna med 

outsourcing till Kina förändras.  

Många amerikanska företag har, som svar på ökade tillverkningskostnader i landet, flyttat 

outsourcing av sin tillverkning från Kina till andra lågkostnadsländer inom Asien (Fang, 
                                                 
 

15 Trading Economics, China’s disposable income per Capita 
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Gunterberg & Larsson 2010). Företag såsom Adidas, har flyttat från Kina till andra länder där 

tillväxt också är aktuell16. 

Enligt Fang m.fl (2010), är Indien ett annat attraktivt mål för svenska företag som vill outsourca 

sin tillverkning till den arbetsintensiva sektorn. Ett exempel är det svenska klädföretaget Indiska. 

Företag som t ex Gina Tricot, är också kostnadsdrivna och planerar att stanna i Kina så länge 

kostnaderna inte ökar alltför mycket (Fang, Gunterberg & Larsson 2010), annars omlokaliserar 

företaget sin produktion till de billigare grannländerna. Enligt Fang m.fl studie (2010), kommer 

företag som outsourcar till Kina och är främst kostnadsbaserade, med stor sannolikhet lämna 

Kina vid ytterligare ökning av lönekostnader. Enligt Liu och Daly (2011) kommer Kinas 

utvecklade infrastruktur fortfarande locka outsourcing aktiviteter till landet då detta även gynnar 

faktorer såsom logistik och transport av varor. Samma författare hävdar att inlandet och den 

västra delen av Kina är mer lämpade för arbetsintensiv tillverkning medan kuststäderna mer 

lämpar sig för kapitalintensiv tillverkning. Detta argument baseras på att utbildningsnivåerna är 

högre i kuststäderna och lägre mer inåt alternativt väst i Kina samt att kapitalintensiv tillverkning 

kräver högre utbildad arbetskraft, som då är dyrare, medan den arbetsintensiva industrin inte har 

lika höga förutsättningar. 

Slutsatsen i samma studie, syftar på att en omallokering av olika typer av outsourcing, kommer 

att bli aktuell inom snar framtid dvs att tillverkning av arbetsintensiva produkter kommer skifta 

inåt i landet, medan tillverkning kapitalintensiva produkter kommer intensifieras vid 

kuststäderna. Ifall denna typ av scenario blir aktuell, kan utländska företag som outsourcar 

tillverkningen av arbetsintensiva produkter, undgå högre löner i dagsläget. Nackdelen, enligt Liu 

och Daly (2011) är i detta fall mindre utvecklad infrastruktur då regioner mer inåt i landet inte är 

lika utvecklade som kuststäderna. Därmed bör företag som outsourcar sin tillverkning, ur ett 

kostnadsperspektiv och speciellt inom den arbetsintensiva sektorn, omlokalisera sin tillverkning 

till inlandet i Kina där löneökningar inte är lika höga som i kuststäderna. 

Kinesiska löner har i genomsnitt, ökat med 70 % bara mellan 2002 – 200617. Enligt 

konsultbolaget Accenture (2011) har löneökningar under år 2011, i genomsnitt stigit med 20%. I 

                                                 
 

16 Roberts, China’s Factory Blues 
17 National Bureau of Statistic of China 
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och med dessa löneökningar, påstår Deloitte (2011) att Kinas konkurrenskraft ifrågasätts då 

arbetskraftsersättningen ständigt ökat de senaste två decennierna. 

Enligt en studie utförd konsultföretaget Accenture (2011), visade sig den arbetsintensiva sektorn 

vara minst känslig för löneökningar. Detta baseras på att försäljningspriset på färdigtillverkade 

produkter endast behövde öka med 0,7 % vid en löneökning på 30 % för att upprätthålla liknande 

vinstmarginaler. En ökning på 0,7 % är alltså inte en stor ökning, och antogs inte ha någon 

märkvärdig påverkan på försäljningen utomlands. 

Enligt Li m.fl (2012) har lönekostnaderna i Kina under de senaste 3 decennierna, relativt till 

produktiviteten alltid varit låg. Dock, hävdar samma författare att en relativprisförändring då 

lönekostnaderna ökat i snabbare takt än produktiviteten.  

År 2003 steg arbetskraftsersättningen i snabbare takt än produktiviteten (Ceglowski & Golub 

2011). Unit labor cost (ULC) på svenska, enhetsarbetskraftskostnad, som visar lönens 

förhållande till produktiviteten, har således ökat ansenligt sedan år 2003 men även i ännu större 

fart sedan år 2007. Detta påstående stärks av Liu och Daly (2011) där de i sin studie hävdar att i 

takt med löneökningar i landet, har produktiviteten minskat relativt sett till lönerna. 

Enligt Li m.fl (2012) har ULC i den arbetsintensiva sektorn påverkats som mest vid 

löneökningarna i det att den har ökat, medan den mer kapitalintensiva sektorn har upplevt raka 

motsatsen. 

Li m.fl (2012) betonar att löneökningen hos de högre utbildade har varit fyra gånger så stor som 

hos de med lägre utbildning vilket kan ses som en effekt av att mer differentierad tillverkning 

blir alltmer förekommande i Kina, i synnerhet kuststäderna. Med dessa resultat, menar man att 

en omlokalisering av tillverkningen inte är nödvändig för att kostnadsreducera, utan att företag i 

den arbetsintensiva sektorn, bara behöver ändra sammansättningen av anställda till mer av de 

lägre utbildade. På så vis, behöver utländska företag som outsourcar sin tillverkning till kinesiska 

aktörer i Kina, bara delegera back-end aktiviteter såsom tillverkning till Kina utan att behöva 

hitta nya leverantörer inåt i landet medan arbetsuppgifter som kräver högre kompetens nära 

huvudkvarter i respektive land. 

Fang m.fl (2010) utvecklar vidare hur löneökningarna blivit högre som resultat av Kinas New 

Labour Law som antogs den första januari 2008 och detta har försvårat för utländska företag som 

outsourcar till Kina. Denna lag avser bl.a. ökade minimilöner för anställda och kollektivavtal 
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som skall främja hållbara anställningsförhållanden på marknaden. Den nya arbetslagen står för 

att förbättra arbetarnas rättigheter, klargöra och utveckla anställningskontrakt till det bättre, 

tydliggöra de skyldigheter och rättigheter respektive arbetstagare och arbetsgivare har gentemot 

varandra samt.  

Enligt Fang m.fl (2010) påverkas även produktiviteten negativt då exempelvis deltidstjänster blir 

mer aktuella till skillnad från den tidigare högre grad av övertidsarbete. Kinas New Labour Law 

har gett kinesiska arbetare i landet mer rättigheter och skyddar arbetstagare från att utnyttjas. 

Detta ger (Fang, Gunterberg & Larsson 2010) den kinesiska arbetsmarknaden, i synnerhet 

tillverkningsindustrin, bättre arbetsförhållanden men ger dessvärre upphov till ytterligare 

kostnader vid tillverkning. I helhet, har inträdandet av lagar och regler kring arbetsrätten i Kina, 

enligt studien utförd av Fang m.fl (2010), ökat anställningskostnaderna med ca 20 %.  

Som svar väljer många utländska företag att istället utbilda sina egna anställda i syfte att öka 

produktiviteten för att matcha löneökningarna. Detta kan även ses som svar på införandet av nya 

lagar och policys som ökar arbetarnas rätt på den kinesiska arbetsmarknaden. En annan utväg är 

att flytta tillbaka produktionen till hemlandet, vilket en trend pekar på att svenska företag har 

börjat göra i allt större utsträckning de senaste 7-8 åren18.  

Det är vid liknande förändringar som relationen spelar allt större roll för de utländska företagen 

som outsourcar (Griffith 2001). Enligt Fang m.fl (2010) är en bra tillämpning av Guanxi i Kina 

minst sagt nödvändig för en lyckad outsourcing strategi. I samma studie betonar författarna att 

om inte Guanxi implementeras i det utländska företagets outsourcingstrategi, kan företagen inte 

försäkra sig om att de kinesiska tillverkarna har samma syn på affärsrelation, etiskt 

affärsbeteende eller ens kommer att ingå i ett partnerskap. 

Guanxi förklaras i en svensk studie (Fang, Gunterberg & Larsson 2010) som ett väldigt kulturellt 

betingat fenomen och som utgörs av etiska och moraliska beteendemönster speciellt inom 

affärskretsar i Kina. Guanxi går ut på långsiktighet och tålamod i det att man alltid ska 

upprätthålla ett bra anseende inför partners, anställda och chefer oavsett omständigheterna. I en 

annan studie av Lee m.fl. (1999) skriver han att det är nästintill avgörande för utländska företag 

                                                 
 

 



20 
 

att utveckla Guanxi med sina kinesiska affärspartners, speciellt när en hög grad beslutsfattande 

processer är involverade. Guanxi är positivt relaterat till goda affärsmässiga förhållanden, så det 

krävs en god kommunikation och ett omsorgsfullt beteende för att stärka relationerna.  

I studien kom författarna även fram till att Guanxi är negativt relaterat till ökad osäkerhet och 

opportunism.  

 

Förändringar vad gäller kostnadseffektiviteten och produktiviteten påverkar den åtagna 

outsourcing strategin man tidigare tillämpat. I detta fall mognar den kinesiska marknaden, vilket 

inte bara talar för förändringar i helhet men även uppkomsten av nya möjligheter (Greaver 

1999);(Gonzales m.fl 2005);(Corbett 2004). Fang m.fl (2010) hävdar att den kinesiska 

marknaden i överlag har stor tillväxtpotential för utländska företag inför framtiden.  

Fang m.fl (2010) påstår att vissa företag planerar att sätta upp affärer och istället rikta sin 

försäljning till den kinesiska marknaden. Detta förutsätter givetvis att företagen ifråga, redan har 

etablerat bra relationer med inhemska aktörer på den kinesiska marknaden. 

Enligt Fang m.fl (2010) har högre logistik kostnader, tillsammans med ökade löner i samband 

med New Labour Contract, gjort outsourcing till Kina mindre lönsam än förut. Enligt Clausson 

och Johansson (2011) bör företag som outsourcar till Kina i dagsläget, utveckla och 

implementera strategier i syfte att kunna träda in i den kinesiska marknaden. Outsourcing till 

Kina anses bli gårdagens bra idé inom snar framtid. Att lämna eller stanna i Kina, liknar mer av 

en fråga om affärsetik och strategi, snarare än just ökning av kostnader.  

VDn för FedEx China, Eddy Chan konstaterade i Ernst & Young (2012) att efterfrågan på 

dyrbara utländska produkter har stigit i Kina och allt fler statusprodukter blir importerade till i 

landet. Vidare i samma studie anser flera av företagsledarna att den kinesiska marknaden har 

ökat i konkurrens, speciellt från de inhemska aktörerna. Även i en studie utförd av Economist 

Intelligence Unit (2011), diskuterar man hur den ökade lokala konkurrensen även besitter stark 

kunskap om den lokala marknaden och utgör stora hinder för utländska företag som vill träda in i 

den kinesiska marknaden.  

Vad gäller svarsåtgärder som outsourcande företag bör ta hänsyn till, kan utifrån tidigare studier 

sammanfattas och kategoriseras till fyra olika alternativ: 
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- Fokusera på operationell spetskompetens 

Företagen bör satsa mer på att effektivisera sina diverse distributionskanaler (Accenture 2011) 

från tillverkningsstadiet ända fram till försäljning. Ett smidigare och enhetligt system som 

optimerar funktionaliteten i varje del av värde- och leverantörskedjan. En smidigare modell som 

avser att minimera överflödig och kostsam produktion, och istället tillverka så mycket som 

efterfrågas utan att öka lagerhållningen för tillverkade, men inte sålda produkter. Enligt 

Mckinsey Global Institute (2012) är än ökad automatisering är något som blir allt mer attraktivt i 

Kina med tanke på att lönerna stiger samtidigt som den kapitalintensiva tillverkningen blir allt 

billigare. På så vis optimeras produktiviteten i takt med att de anställda inom 

tillverkningsindustrin avtar. Kortare omloppstider (Accenture 2011) förbättrar produktivitet och 

kan reducera kostnader med upp till 40 %. Detta gäller speciellt för säsongskänsliga branscher 

(McKinsey Global Institute 2012) såsom produktion av exklusiva varor eller mode där 

omloppstiden är avgörande.  

Målet med operationell spetskompetens enligt är Accenture (2011) således att uppnå 

kostnadseffektivitet genom bl. a hävstångseffekter såsom stordriftsfördelar, och öka produktivitet 

som relativt sett minskar betydelsen av löneökningar. Dessa åtgärder skapar därmed finansiella 

utrymmen och kan, i genomsnitt, t o m ge upphov till 40 % kostandsparande.  

 

- Expandera verksamheten över västra Kina och ASEAN länder 

Accenture (2011) föreslår att företag som i dagsläget outsourcar sin tillverkning till Kina kan dra 

nytta av att sprida sina affärsverksamheter även över andra lågkostnadsländer i närheten såsom 

Vietnam, Indien eller Indonesien. En omlokalisering av vissa delar av leverantörs- och 

värdekedjan i syfte att kostnadsspara och riskdiversifiera kan alltså vara, enligt samma studie, 

mer aktuell. Nackdelen i detta utfall är att det kan bli svårare att integrera och styra samtliga 

departement i de olika länderna och på så sätt löper outsourcing strategierna risken att ta längre 

tid att planera och därmed implementera. 
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- Internationell optimering 

Företag kan istället för att diversifiera, sikta på att centralisera huvudfunktionerna för företaget 

men samtidigt sprida tillverkningsbaser till specifika länder där själva försäljningen sker 

(Accenture 2011). Man ska alltså skapa en TCS (Total Cost to Serve)- modell, som räknar in alla 

kostnader totalt för tillverkningen globalt för att sen strategisk planera och implementera 

tillverkning- och försäljningsstrategier för samtliga områden. Det globala nätverket 

omstruktureras, i det att tidigare upprätthållna kontrakt med outsourcing- och underleverantörer 

istället ombildas till partnerskap där samtliga aktörer medverkar i en större värdekedja. Kortfattat 

går denna lösning ut på att internalisera utomstående aktörer samtidigt som man centraliserar det 

egna huvudorganet och bibehåller total kontroll över tillverkning- och försäljningsförhållanden.  

Enligt Deloitte (2011) måste företag på den kinesiska marknaden även skapa möjligheter globalt. 

Med allt friare handlingsmöjligheter internationellt bör man distribuera varor till ett bredare 

nätverk för att fortsättningsvis göra Kina konkurrenskraftig och involverad högre upp i den 

globala värdekedjan.  

 

- Växa på den inhemska marknaden 

I studien utförd av Accenture (2011) argumenteras det att i takt med att Kinas ekonomi växer och 

ändrar form från tillverkning och produktion till ett mer konsumtions orienterat samhälle med 

betydligt större köpkraft än tidigare, bör fokus ligga på att utvidga den kinesiska marknaden.  

Företag som tillverkar i Kina och exporterar i syfte att sälja till sina hemmamarknader, bör 

istället rikta sin försäljning och marknadsinvolvering till den kinesiska marknaden. Den 

kinesiska marknaden har sedan länge varit en attraktiv marknad att ge sig in på, men inte 

tillräckligt för försäljning i stor skala då köpkraften, historiskt sett, inte varit särskild hög. I takt 

med att vinstmarginaler för exportindustrin i Kina minskar, är det högts lämpligt för 

exportorienterade företagen att kompensera denna minskning med en ökad försäljning till den 

inhemska marknaden. Detta kräver dock, för vissa företag, ökad förståelse för marknaden vilket 

kan visa sig kostsamt för företag som redan befinner sig i Kina. Kontaktnät avsedda för 

försäljning, distributionskanaler och diverse byråkratiska villkor som krävs för att legitimera 

försäljning och ökad involvering i den kinesiska marknaden, förutsätter därmed en viss 

omstrukturering av leverantörs- och värdekedjan vilket skapar ytterligare kostnader.  
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3 Metod 
I detta kapitel presenteras de metoder och tillvägagångssätt som tillämpats i studien i syfte att besvara de 

givna frågeställningar samt syftet i uppsatsen. I kapitlet beskrivs även uppsatsens huvudinriktningar och 

de forskningsansatser som tillämpats. Diskussion kring de olika begreppen beskrivs och vår 

tillvägagångssätt motiveras och kritiseras därefter. 
 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt  

Forskarens synsätt relaterar till det vetenskapliga förhållningssättet som antas i forskningsarbetet. 

Detta för att kunna tolka och förstå ett ämne.  

De två vetenskapliga huvudinriktningarna är Positivism och Hermeneutik. 

Positivism är en kunskapsteori som är naturvetenskapligt inriktad (Bryman & Bell 2013). Dess 

syfte är att generera hypoteser som kan prövas och således härledas till lagmässiga förklaringar. 

Vetenskapen som härleds ur positivismen skall vara objektiv och värderingsfri. Endast 

företeelser som kan bekräftas via sinnena skall ses som ”riktig” kunskap. 

Enligt Pugh (1983) utgör fakta målet mot vilket datainsamlingen riktas mot. Enligt hans 

positivistiska synsätt prövas skapandet av vetenskaplig kunskap kring tex. organisationell 

struktur, mot de fakta som man utgår ifrån. 

Det hermeneutiska synsättet har en betoning på förståelsen eller tolkningen av texter. Strävan 

efter att försöka få fram textens mening är central, vilket gör att det hermeneutiska synsättet 

grundar sig och bygger på tillvägagångssätten som ingår i kvalitativa innehållsanalyser. Ett 

hermeneutiskt synsätt betonas av både författarens synvinkel, vilket är subjektivt, samt av den 

sociala och historiska kontexten av texten. 

Enligt Ödman (1979), uppnås förståelsen genom dialoger mellan forskaren och 

forskningsobjektet. Dialogprocessens natur leder ofta till en naturlig förmåga att förändra 

perspektiven kring aktiviteterna som studeras.  

Vikten av förförståelse vid tolkningen av ett fenomen (Gadamer 1975) är stort. För att forskaren 

skall kunna förstå fenomenet som studeras krävs en föruppfattad kunskap inom området annars 

är risken stor att forskaren blir härledd åt fel riktning. 
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Däremot är det viktigt att man är medveten om ens partiska subjektivitet och att man är kritisk 

mot legitimiteten så att undersökningsprocessen inte blir negativt påverkad och texten kan istället 

presenteras enhetligt. 

Vi har övergripande valt ett hermeneutiskt synsätt då vi strävar efter att tolka och förstå 

resultaten av vår insamlade empiri, genom de olika intervjuerna som har genomförts. Vi har även 

en föruppfattad förståelse för omvärlden som speglar tolkningen av våra resultat. Således anser 

vi inte att omvärlden är objektiv och värderingsfri. Vi har inga uppsatta hypoteser som prövas 

men vår ansats har underbyggts av teorier och forskningar kring området, vilket är väsentligt 

inom samhällsvetenskaplig forskning. 

 

3.2 Forskningsansats 

Det finns två tillvägagångssätt (Andersen 1998) utifrån vilka forskare kan dra vetenskapliga 

slutsatser. Induktion och Deduktion samt Abduktion som är en kombination av de båda. Dessa 

tillvägagångssätt syftar till att producera kunskap om mänskligt beteende, organisationer eller 

samhället. 

Den deduktiva ansatsen innebär att gå från teori till empiri (Johannessen & Tufte 2003). 

I en deduktiv metod härleder forskaren en eller flera hypoteser som skall genomgå en empirisk 

undersökning. Efter att forskaren har bearbetat den insamlade datan och visat ett resultat, skall 

hypoteserna, enligt Bryman och Bell (2013), bekräftas eller förkastas. Enligt Halvorsen (1992) 

kallas deduktion för bevisföringens väg och utifrån generella principer ska forskaren dra 

slutsatser om enskilda händelser. Ansatsen är ofta förknippad med kvantitativa metoder. 

Glaser (1978) skriver att deduktion och teoretisk verifikation är tjänare av uppkomsten. 

Genererad information och idéer måste verifieras av all teoritiks data. 

Motsatt till deduktion handlar den induktiva metodansatsen om att utifrån empirin sluta sig till 

generell kunskap om teorin. 

Glaser (1978) förklarar att induktion ses som att forskaren rör sig från datan till den empiriska 

generaliseringen och vidare till teorin. Datan som samlas in skall tala för sig själv och som 

forskare skall man undvika att försöka passa in den i föruppfattade ideer. 
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Tillvägagångssättet kring induktion är speciellt vanligt vid fallstudier och explorativa 

undersökningar (Andersen 1998). En induktiv ansats handlar om att forskaren beskriver 

konsekvenserna av resultatet för den teori som låg bakom undersökningen och teorin är ett 

resultat av en forskningsansats. Enligt Bryman och Bell (2013) dras således generaliserbara 

slutsatser underbyggt av observationer. Ansatsen är ofta förknippad med kvalitativa metoder 

(Halvorsen 1992). Detta är dock något som all litteratur inte är enhetlig med. 

Åsberg (2001) kritiserar detta uttalande att kvalitativa ansatser är överväldigande induktiva. 

Enligt författaren har varken induktion eller deduktion någonting med kvalitativ-kvantitativ 

forskning att göra. 

Alvesson och Sköldberg (1994) förklarar att en kombination av både induktion och deduktion 

kallas för abduktion. Författaren har både teoretisk förförståelse men utgår samtidigt från 

empirisk fakta. Teorin kan utvecklas och omformuleras utifrån slutsatserna som dras från den 

empiriska undersökningen. 

I en studie av Morse (1994) skriver författaren att ingen forskare som strävar efter att dra 

vetenskapliga slutsatser kan ignorera förförståelsen som de besitter och Ashworth (1997) skriver 

att analyser präglas alltid till en viss grad av författarens personliga ståndpunkt. 

Kunskapsproduktionen är en cirkulär process (Andersen 1998) vilket innebär att även om det 

sista som har sagts kring ett visst fenomen är den befintliga kunskapen, så tillkommer ny 

kunskap i framtiden. Detta gör att induktiva och deduktiva tillvägagångssätt är invävda i 

varandra genom hela kunskapsprocessen. 

Vi har strävat efter att utgå från vår teoretiska förförståelse snarare än en föruppfattad personlig 

åsikt och vi har en uppfattning av omvärlden genom rådande forskningar inom området. Detta 

har föranlett vår empiriska undersökning. Vi har även jämfört vår empiri med rådande teori och 

tidigare forskning för att stärka sambanden. Således har vi kombinerat de båda ansatserna för att 

få en så väl genomförd undersökning som möjligt. 

Vår undersökning saknar hypoteser som prövas men har, utifrån teorin och tidigare studier, 

byggt upp den empiriska ramen för vad som skall undersökas. Sedan har, i denna studie, 

observationer och återkopplingen till det teoretiska perspektivet legat till grund för 

generaliseringen av verkligheten. 
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3.3 Undersökningsmetod 

Det finns två typer av datainsamlingsmetoder inom den samhällsvetenskapliga metodläran. 

Dessa är kvalitativa och kvantitativa metoder (Johannessen & Tufte 2003). 

En kvalitativ metod (Bryman & Bell 2013) har en utgångspunkt i tolkningen av data för att få en 

djupare förståelse för fenomenet som studeras.  

Metoden har en induktiv syn på förhållandet mellan teori och praktik. Forskningsstrategin inom 

kvalitativa studier lägger tonvikten på ord snarare än kvantifiering vid insamlingen av data. En 

typisk kvalitativ undersökning är, enligt Johannessen och Tufte (2003), genomförandet av en 

längre intervju med ett mindre urval av befolkningen och mer detaljerade och fylliga 

beskrivningar av fenomenet. Primärt med kunskapssyftet (Andersen 1998) 

är förståelsen, inte förklarande och endast en liten utsträckning av matematik och statistik präglar 

denna ansats. 

Enligt Andersen (1998) har den kvantitativa ansatsen sitt ursprung hos naturvetenskapen och 

metoden präglas av matematiska, statistiska och aritmetiska formler. Det finns tydliga riktlinjer 

för hur en undersökning skall genomföras. Vanligt vid en kvantitativ undersökning (Bryman & 

Bell 2013) är att forskaren har hypoteser utifrån den teoretiska utgångspunkten, som prövas, ofta 

mot ett urval av respondenter eller ”försökspersoner”, via exempelvis enkätundersökningar eller 

experiment. Vikten vid kvantitativ forskning ligger vid att mäta ett fenomen, göra det 

generaliserbart och sedan kunna återupprepa proceduren.  

Enligt Åsberg (2001) är det orimligt att sammanställa kvantitativa och kvalitativa metoder. Både 

kvantitet och kvalitet avser egenskaper hos olika fenomen som datan syftar till att belysa. Vidare 

skriver författaren att det inte handlar om sättet man samlar in datan eftersom metoden för 

insamling kan varken vara kvantitativ eller kvalitativ. Däremot kan tolkningen av data vara det 

då data belyser både kvantitativa och kvalitativa egenskaper hos fenomenen. 

Till skillnad från Bryman & Bells (2013) förklaring om kvantifiering, skriver Hanson (2008) att 

allt som är kvalitativt kan kvantifieras. Det går enligt Hanson (2008) inte att separera de båda 

metoderna eftersom kvalitativ data kan kvantifieras och analyseras statistiskt, likaså den 

omvända vägen.  
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Vi strävar efter att tolka och förstå resultaten av vår undersökning, vilket är förenligt med det 

hermeneutiska synsättet och Åsbergs (2001) synsätt att man gör en kvalitativ tolkning av sin 

empiridata. Således har vi valt en kvalitativ ansats till vår undersökning. 

Vår empiri skall bestå av intervjuer som analyseras för att få en mer djupgående förståelse för 

kontexten som studeras. Vi kommer att undersöka få till antalet objekt med avsikt att genomföra 

en jämförande och återkopplande analys till teorier och forskningar. Således är den kvalitativa 

ansatsen mest lämplig för vår studie. 

 

3.4 Primär- och sekundärdata 

Med primärdata avses sådant som forskaren på egen hand samlar in under den empiriska 

undersökningen. Enligt Andersen (1998) det kan vara olika variationer av intervjuer eller 

observationer som utgör primärdata. 

Yin och Robert (2003) skriver att som forskare, är bland de viktigaste egenskaperna att kunna 

ställa rätt frågor till intervjuobjekten. Dessutom måste forskaren vara bra på att lyssna och tolka 

det som sägs av respondenterna. 

Sekundärdata (Bryman & Bell 2013) är data som forskaren erhållit från annat håll än på egen 

hand. Exempelvis andra forskares data bedöms som sekundärdata. Några exempel på 

sekundärdata (Andersen 1998), (Halvorssen 1992) är information hämtad från databaser, 

webbplatser, böcker, dokument, register, tidningsartiklar eller anteckningar. 

Vår datainsamlingsteckning för uppsatsens empiri är enbart via primärdata som utgörs av 

personliga intervjuer. Däremot har vi använt oss utav flera källor som tillhör andra forskningar, 

såsom vetenskapliga artiklar, vilka har legat till grund för både vår återkopplingspunkt inom 

forskningsfronten men även avseende teoribildningen som vi anknyter till. Även litterär 

sekundärdata är inkluderad i uppsatsen. Relevant litteratur inom ämnet har bidragit till vårt 

uppsatsskrivande. Vi har dessutom inkluderat sekundär statistik på kinesiska lönenivåer, för att 

stärka relevansen för uppsatsens problem. På så vis kombinerar vi både primär- och sekundärdata 

vid analyserandet av den insamlade datan. 
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3.5 Fallstudier 

Det finns olika typer av tillvägagångssätt för hur en undersökning skall genomföras (Johannessen 

& Tufte 2003) och detta leder oss till olika val av forskningsdesign som en forskare kan anta.  

Fallstudieformen som forskningsdesign (Yin, Robert 1989) är lämpligt och används flitigt vid 

utarbetande av avhandlingar och uppsatser på högre nivå, likt denna uppsats. 

Fallstudiedesign är grundläggande utformat att behandla ett specifikt fall (Bryman & Bell 2013) 

men studieforskningen är inte alltid begränsat till ett fall, utan kan behandla multipla fall. Detta 

är något som är allt vanligare inom företagsekonomisk forskning och ses som en utveckling av 

fallstudiemetoden.  

Utifrån den multipla fallstudiedesignen (Andersen 1998) använder man samma metod, som kan 

vara både kvantitativ eller kvalitativ, för att studera fler än ett fenomen. Det intressanta med fler 

fallstudier är att fenomenen för undersökning handplockas efter syfte och problemställning med 

önskan att producera generaliserbar kunskap, som är lättare att uppnå med flera fall än ett.  

Yin och Robert (1989) skriver att det kan vara väldigt svårt att avgränsa fallstudieenheten 

eftersom många variabler är inkluderade. Företagets kunder, leverantörer, dotterbolag eller 

framför allt beslutsprocesser, är några exempel på svåra enheter att avgränsa. Därför är det 

viktigt att i ett tidigt skede reflektera över vad som är studiens enhet och hur den skall avgränsas, 

vilket görs med hänsyn till syftet och problemformuleringen. 

Enligt författaren är det möjligt att generalisera utifrån både simpla och multipla fallstudier. Det 

viktigaste är att så bra som möjligt kunna beskriva sin fallstudie och på ett induktivt sätt sluta sig 

till generella kunskaper. Däremot har validiteten ifrågasatts av många forskare (Andersen 1998), 

som menar att fallstudiedesignen är ovetenskaplig men enligt samma författare är fallstudier 

nödvändiga vid samhällsvetenskapliga forskningar. 

Vi har valt att genomföra en multipel fallstudie av tre specifika fall. Två företag och en 

organisation som engagerar sig i att outsourca arbetsintensiv tillverkning till Kina skall studeras.  

Fenomenen vi avser att undersöka är sådana som kan besvara våra frågeställningar om de olika 

problemen som vi har kartlagt. Vi vill få en djupare förståelse för varje enskilt fall och kunna 

jämföra resultaten av intervjuerna för att sedan se dessa som generaliserbara för svenska företag 

som outsourcar sin tillverkning till den arbetsintensiva industrin i Kina. 
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3.6 Urvalsmetod 

Enligt Bryman och Bell (2013) kan man i urvalsprocessen utgå ifrån så kallade sannolikhetsurval 

som görs på en slumpmässig grund. Alla enheter i populationen har då lika stor chans att bli 

utvalda.  

Enligt Johannessen och Tufte (2003) är slumpen den avgörande principen för skapandet av 

representativa urval och sannolikhetsurval är väldigt sannolika att vara representativa. 

Alla former av urval som inte utgörs av sannolikhetsprinciper (Bryman & Bell 2013) kallas för 

icke-sannolikhetsurval. Inom denna kategori ingår så kallade bekvämlighetsurval som innebär att 

forskaren använder sig av de objekt som finns tillgängliga.  

Halvorsen (1992) skriver att forskaren har en subjektiv bedömning om hur väl de utvalda 

objekten är typiska för populationen och enheterna avgör själva om de vill ställa upp i 

undersökningen. 

Problemet med bekvämlighetsurval (Bryman & Bell 2013) är att resultaten med stor sannolikhet 

inte kan vara representativa för populationen och att en generalisering är således svår att göra. 

Varför forskare väljer denna urvalsmetod kan vara av den simpla anledningen att man genom en 

tillfällighet har möjlighet att samla in data från en respondent som man inte har råd att missa. 

Då det är svårt att generalisera kan resultaten i ett bekvämlighetsurval vara en språngbräda för 

framtida forskning inom området. Sannolikhetsurval som är mer generaliserbara och 

representativa är också mer tids- och resurskrävande samt kostsamma att genomföra. 

Vi har valt att i denna undersökning tillämpa ett bekvämlighetsurval som är ett icke-

sannolikhetsurval. 

Då vi har relativt få resurser, speciellt utifrån kostnadssynpunkt och tidsram har vi inte haft 

möjlighet att på ett slumpmässigt vis, genom exempelvis en slumptabell eller ett datorprogram, 

välja ut företag som faller inom ramen för populationen enligt sannolikhetsurvalsprincipen.  

Däremot har vi gjort en rad åtgärder för att stärka generaliserbarheten och göra våra resultat mer 

representativa.  

Vi har gjort ett aktivt val i att se till att alla våra undersökningsobjekt uppfyller kraven ur vår 

forskningssynpunkt.  Företagen som vi kontaktade låg alla inom ramen för vår avgränsning. De 

inkluderade undersökningsobjekten var svenska små- och medelstora företag, vars outsourcing 

av arbetsintensiv tillverkning riktas till Kina. Mer specifikt, hade alla 4 av 5 respondenter enbart 
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produktion i samma geografiska område inom Kina, där 1 respondent även hade produktion i 

andra geografiska områden i Kina. 

Personerna som vi kom i kontakt med hade alla chefspositioner med strategisk insyn och som 

besitter den nödvändiga kunskapen för produktionsprocesserna inom respektive företag för att 

kunna besvara våra frågeställningar och syfte.  

Samtliga företag befann sig inom omsättningsintervallet 10 – 49,9 miljoner kr per år och är 

utdragna ur den Svenska Statistiska Centralbyrån.  

 

Vi har således aktivt strävat efter att ha en så avsmalnad ram som möjligt för att försöka se till att 

vårt stickprov ska överensstämma med populationen trots det icke-sannolikhetsurval som har 

genomförts. 

Vi har skickat ut intervjuförfrågan till över 200st respondenter via e-mail och inkluderat de 

företag som har uppfyllt kriterierna och samtidigt velat ställa upp på intervju. 

 

De som svarade att de ville ställa upp i vår undersökning blev således våra undersökningsobjekt. 

Vi fick tag i fyra svenska företag som outsourcar den arbetsintensiva tillverkningen till Kina och 

en svensk organisation som agerar mellanhand för svenska företag och kinesiska tillverkare som 

vill kollaborera sinsemellan.  

 

3.7 Intervjumetod 

Det finns olika frågetekniker vid genomförandet av forskningsintervjuer och sätten som frågorna 

ställs till respondenterna. Det är viktigt att man väljer rätt ansats för att få ut mer relevant 

information som kan hjälpa forskaren att uppnå sitt syfte. 

Vid en ostrukturerad intervju (Bryman & Bell 2013) är intervjuaren, som namnet antyder, väldigt 

ostrukturerad i sitt tillvägagångssätt vid intervjun. Sådana typer av intervjuer brukar likna 

vanliga samtal där respondenten besvarar en fråga och intervjuaren därefter reagerar på de 

punkter som är värda att följas upp.  

Motsats till detta är strukturerade intervjuer som går ut på att frågorna till respondenten är 

fastställda i förväg. Således är alla frågor som ställs till de olika individerna i undersökningen 
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identiska, för att kunna få en så jämförbar sammanställning som möjligt, av svaren. Frågorna är 

specifika och ofta med fasta svarsalternativ, som i en enkätundersökning. 

Vi har valt att tillämpa en blandning av ovanstående intervjuer, nämligen, semi-strukturerade 

intervjuer. Vi har även ställt öppna frågor som är bra då respondenten kan prata fritt och utanför 

ett bestämt ramverk (Bryman & Bell 2013). En nackdel är dock att det kan bli tidsförödande då 

kodningen av svaren blir mer tidskrävande när man måste hitta teman bland alla svar.  

Bryman och Bell (2013) hävdar att när intervjuaren använder sig av semistrukturerade frågor har 

man ett flexibelt förhållningssätt till hur och när olika frågor skall ställas. Frågornas ordning i 

intervjuguiden kommer i stort sätt att ställas i den ursprungliga ordningen men avvikelser från 

detta är tillåtet om intervjuaren anknyter till något specifikt som  

respondenten sagt. När respondenten svarar kring en fråga men kommer in på något annat som 

har nära anknytning till temat, har intervjuaren tillåtelse att följa upp detta. Semistrukturerade 

frågor är lämpliga när intervjuaren har en tydlig fokus på vad som skall undersökas med 

avseende att ge respondenten utrymme för en friare diskussion som kan leda till konstruktiv 

information. 

Forskaren har vanligtvis (Andersen 1998) en viss teoretisk och empirisk kunskap om fenomenen 

som skall studeras, men man är öppen för ny information och nya synvinklar som respondenten 

kan komma med.  

I vårt fall har vi utformat olika frågor som baseras på specifika teman som skall besvara våra 

frågeställningar. 

Vi har i princip ställt samma frågor till de båda klädesföretagen. Då den tredje respondenten har 

aningen skiljaktiga aktiviteter med sin verksamhet har vi varit tvungna att utforma frågor utefter 

dessa.  

I de fall respondenten har valt att tala mer fritt vilket har lett diskussionen mot en annan fråga, så 

har vi låtit samtalet fortgå även fast svaret divergerar ifrån huvudfrågan. 

Vårt syfte har varit att få ut det mesta av intervjutillfället och således vara flexibla och kunna 

anpassa oss efter förändringar under intervjuns gång. Alla frågor som vi avsåg att ställa har vi 

fått svar på, men inte nödvändigtvis i den förutbestämda ordningen. Dessutom har diverse 

följdfrågor ställts när respondenten har anknutit till något relevant för undersökningen. 
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3.8 Insamling och bearbetning av data 

Efter att vi har kommit överens med våra respondenter om att genomföra intervjuerna, avtalade 

vi om en bestämd tid för intervjutillfället. 

Alla intervjuer realiserades på olika sätt. Vi bokade en tid med företag A. på deras huvudkontor i 

Stockholm, där vi träffade VD:n och genomförde intervjun face-to-face. 

En annan intervju fick göras via telefon, då tillfälle ej fanns att träffa respondenten. Den tredje 

intervjun var internetbaserad, via Skype, då respondenten befann sig i Kina. 

Intervjuerna varade mellan 20-30 minuter och allt spelades in, med respondenternas tillåtelser 

förutsatt given konfidentialitet. 

Båda författarna närvarade vid intervjuerna deltog flitigt i diskussionen. Medan en utav oss 

ställde en fråga till respondenten, var den andra vaksam att inflika. Däremot var detta inte en 

möjlighet vid telefonintervjun.  

Således har själva genomförandet av intervjuerna varit olikartade, men med tanke på 

omständigheterna är vi nöjda med den empiriska insamlingen. 

Efter genomförda intervjuer, lyssnade vi på inspelningarna och transkriberade materialet som 

blev relativt omfattande med tanke på intervjuernas öppna natur. 

Sedan letade vi efter nyckelord och centrala begrepp som är relevanta för undersökningen. Detta 

bidrog till kodningen av olika meningsenheter för att underlätta jämförelsen av resultaten. 

Avslutningsvis letade vi efter olika sammanhängande mönster i våra svar så att den empiriska 

redovisningen reflekterar den centrala betydelsen för våra undersökningsobjekt. 

 

3.9 Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet (Johannessen & Tufte 2003) handlar i grunden om hur tillförlitlig datan  i 

forskningen är. 

Faktorer som påverkar uppsatsens reliabilitet är insamlingssätten av datan och hur de har 

bearbetats. Johannessen och Tufte (2003) skriver om så kallade ”test-retest-reliabilitet”, vilket är 

en extern form av trovärdighet som innebär att en viss undersökning efter en tid återupprepas för 

att testa hur likartade resultaten blir, för att på så sätt stärka reliabiliteten. 

Reliabilitet anger även (Halvorssen 1992) hur säkert och exakt man har mätit ett fenomen. 

Forskarna får således inte ha registrerat eller kodat data på ett felaktigt sätt.    



33 
 

Bryman och Bell (2013) nämner termen intern reliabilitet. Det innebär att forskarna som arbetar 

tillsammans i en undersökning är överens om hur de ska tolka det de ser och hör. 

En annan innebörd av tillförlitlighet (Bryman & Bell 2013) är att forskaren säkerställer att 

forskningen utförts enligt reglerna som finns och att resultaten rapporteras till personerna som är 

en del av studerandet. Tillförlitlighet betyder dessutom att forskaren säkerställer att han har 

agerat i god tro, trots svårigheten att vara objektiv. 

LeCompte och Goetz (1982) skriver att det kan vara svårt att säkerställa den externa reliabiliteten 

i en kvalitativ undersökning eftersom återupprepning av studien är väldigt svår. Den sociala 

miljön och de sociala betingelser som gäller för den preliminära undersökningen kan omöjligt 

”frysas”. På så vis när vi har en föränderlig miljö blir replikerbarheten svår. 

En annan central fråga som behandlar betydelsen (Johannessen & Tufte 2003) av datans 

representation av fenomenet är validitet.  

Begreppet rör relationen mellan det undersökta fenomenet och den konkreta data som har 

samlats in. Är data valid eller bra för forskaren, är frågor som man vill ställa sig. 

Andersen (1998) inbegriper två begrepp inom validitet. Dessa är giltighet och relevans. 

Giltigheten säger något om enigheten mellan det teoretiska och empiriska begreppsplanet och 

relevansen säger något om hur relevant vår problemställning är för det empiriska urvalet. 

Likt extern reliabilitet (LeCompte & Goetz 1982) handlar extern validitet att resultatet kan 

generaliseras till andra sociala miljöer. Författarna menar vidare att den externa validiteten är 

problematisk för kvalitativa forskare eftersom de har en tendens att använda sig av fallstudier 

med begränsat urval. 

Den interna validiteten menar LeCompte och Goetz (1982) är viktig för kvalitativa studier då 

forskarna med sin långvariga delaktighet i en social grupp kan stärka överenskommelsen mellan 

empirin och de teoretiska idéer som har utvecklats. 

Lincoln och Guba (1985) ställer sig kritiska till bedömandet av kvaliten i en kvalitativ forskning. 

De menar att det är stor osäkerhet kring tillämpningen av kriterierna för reliabilitet och validitet i 

en kvalitativ undersökning. Att söka trovärdighet och autenticitet i en sådan undersökning 

förutsätter att man kan komma fram till en absolut bild av verkligheten. De menar istället att 

verkligheten är komplex och det kan finnas fler beskrivningar av denna verklighet. 
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Vi har som tidigare antydit valt en kvalitativ ansats i vår undersökning och våra respondenter är 

valda genom ett bekvämlighetsurval. 

Vi båda forskare som har utfört denna studie har strävat efter att ständigt vara i jämna steg i vår 

tolkningsprocess. Vi anser att vi har bearbetat intervjuresultaten på ett korrekt sätt och tolkat 

resultaten närapå objektivt i den mån att vi har haft förkunskaper inom området som kan influera 

oss att vara subjektiva i våra reflektioner. Själva utförandet av arbetet har dessutom varit inom 

regelverket för uppsatsskrivande. Vi har även internt haft en god överenskommelse över 

relevansen mellan vår empiri och vår teoretiska bakgrund och forskningsfront. 

I denna aspekt är tillförlitligheten hög och trovärdig. Däremot vad gäller resultatets trovärdighet 

ur den externa och sociala aspekten, är vår undersökning bristfällig. 

Då vi har haft ett icke- sannolikhetsurval kan våra resultat, trots en aktiv involvering i 

urvalsprocessen för att säkerställa en starkare representation av populationen, med stor 

sannolikhet varken göras generaliserbara eller representativa.  

Vi har heller inte haft möjlighet att återupprepa undersökningen vid ett senare tillfälle för att 

stärka trovärdigheten, och även ifall vi hade gjort det är det inte säkert att fenomenen vi 

undersöker kommer att se ut på samma sätt som vid denna studie. 

Med fallstudiedesignen och de relativt få till antalet observationer som vi har haft gör det 

ytterligare svårare att vara både trovärdiga i våra resultat men även giltiga för den omgivning 

som vi studerar. 

Vi vill säga att vår interna reliabilitet och validitet är hög medan den externa reliabiliteten och 

validiteten för vår undersökning är på en lägre grad. 

 

3.10 Källkritik 

I primärdatan som har bestått av intervjuer med tre företag finns det utrymme för kritiska 

synvinklar. 

Vi genomförde våra tre intervjuer på olika sätt. Vid ett tillfälle var det ett fysiskt face-to-face 

möte men de två övriga intervjuerna bedrevs via Skype eller telefon. Hade vi genomfört alla 

intervjuer under samma förhållanden så hade kanske resultaten avvikit något eftersom den 

psykologiska aspekten av att tala med någon fysiskt påverkar. 

En annan kritik är att respondenterna inte vill ge ut hemlig företagsinformation som kan gynna 

vår undersökning och tendensen att de agerar subjektivt existerar. 
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I vår undersökning hade vi ett undersökningsobjekt som är direkt involverad med företag som 

outsourcar tillverkningen till Kina och kan således besvara våra frågor men faller trots detta inte 

inom den exakta ramen för vår målgrupp. 

Överväldigande majoriteten av våra sekundärdata kommer ifrån litterära källor, 

organisationsrapporter och vetenskapliga artiklar. Vi har väldigt få till antalet internetkällor, 

förutom nyhetsartiklar som är i framkanten av aktualiteten samt statistik från statligt offentliga 

handlingar. Organisationsrapporterna som vi har inkluderat i studien är tagna bland de fyra 

största revisionsorganisationerna i världen. Deras trovärdighet är hög men de är inte av 

vetenskaplig karaktär. 
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4 Empiri 
I detta avsnitt presenteras de empiriska resultaten som denna studie, utifrån intervjuer med respektive 
respondent, har framställt. Samtliga respondenter har tillgivits anonymitet på deras begäran. Empirin i 
detta avsnitt är djupt interrelaterade till varandra, men kan i detta stadie separeras och kategoriseras i 
syfte att bidra till ökad läsförståelse. 

 
4.1 Undersökningsdeltagare 

Respondent A och B är klädbutiker medan respondenterna C och D arbetar med tillverkning och 

försäljning av både kläder och verktyg men även elektroniska komponenter och accessoarer. 

Respondent E däremot tillhandahåller företagskontakter mellan tillverkarna i den arbetsintensiva 

sektorn Kina och företagen i Sverige och utgör mer av ett expert-perspektiv. Samtliga 

respondenter använder sig av arbetsintensiv tillverkning i Kina. A, C och D intervjuades via 

personliga möten medan B och E’s intervjuer skedde via telefon respektive Skype. 

4.2 Empiri 

4.2.1 Kostnadseffektivitet 

Enligt samtliga respondenter har lönekostnaderna ökat avsevärt det senaste decenniet. Dock, 

upplevde bara respondent D att ökningen varit minimal och inte påverkat lönsamheten alls. 

Respondent B förväntar sig löneökningar på ca 10% varje kommande år och har inte påverkats 

lika hårt som respondent A medan respondent C uppger att löneökningarna har lett till att dennes 

produkter i slutändan gått upp i 12-22% i pris vilket påverkat lönsamheten en aning. Flertalet av 

respondent A’s tillverkare gick i konkurs vid finanskrisen 2008, samtidigt som Kinas New 

Labour Law ökade lönekostnaderna ytterligare. Samtliga respondenter är kritiskt inställda till 

varsel av personal bara pga löneökningar och grundar sitt argument i att det ökar risken att 

arbetskraften kan gå över till konkurrenterna. Respondent C hävdar att dyrare 

tillverkningskostnader är effekten av välfärd och högkonjunktur och förväntades, speciellt i 

kuststäderna där de är verksamma. I förebyggande syfte, ämnade respondent C att säkerställa 

kvalitén och förbättra produktiviteten hos tillverkarna. Enligt respondent E har ökade löner givit 

anställda incitament till att stanna kvar hos företaget samtidigt som respondent D kan ökade 

lönekostnader neutraliseras med produktivitetsökning och storskalsfördelar. Respondenterna A, 

B, C, D anser att löneökningarna varken är för stora eller akuta och därmed inte tillräckligt 
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väsentliga för att få dem att ändra på sina tillverkningsprocesser eller outsourcing strategier i 

överlag såsom flytt av produktion eller byte av tillverkare. Däremot uttrycker respondent D att 

dennes outsourcing är med kostnadsorienterad och är mer benägen att byta ut tillverkare ifall 

kostnaderna ökar ytterligare med ca 20%. Detta är, enligt respondnet D, mycket enklare idag då 

Alibaba används av företaget som främsta verktyg för att hitta nya potentiella tillverkare i Kina. 

Enligt respondent E, har löneökningarna fått vissa av respondent E’s företagskunder att 

implementera mer automatiserad tillverkning i sin produktion i syfte att kostnadsspara. Enligt 

respondent E, har lönerna procentuellt ökat ungefär lika mycket i hela Kina, men mest i 

kuststäderna Guangzhou och Shanghai i faktiska summor, vilket fått en minoritetsandel av 

respondent E’s kunder att flytta sin tillverkning till andra grannländer såsom Indien, Indonesien 

och Vietnam. Respondenterna B, C och D anser att ju mer lönerna ökar i Kina, vilket bör 

förväntas inom de närmsta 10-15 åren, desto mer kan befolkningen spendera vilket skapar en stor 

potentiell marknad i Kina. Därför är framtida investeringar på den kinesiska marknaden, enligt 

respondenterna B och D, något som övervägs och kan hamna på agendan inom snar framtid. 

Respondent C hävdar dock att ingen sådan investering finns på agendan i dagsläget då det är en 

svår marknad att träda in i. 

Samtliga respondenter konstaterar att det är billigare tillverkningskostnader mer inåt i landet. 

Däremot betonar respondent B och C att relationen mellan dem och deras tillverkare är central 

och fundamental för deras tillverkning i Kina. Respondent B och C förklarade att det tar tid att 

bygga upp stabila och pålitliga relationer mellan företag och tillverkare i Kina och att eventuella 

ökningar av produktionskostnader kan hinna inträffa innan den relationen blir etablerad. 

Respondent C anser därför att man i början inte bör investera för mycket tid och pengar i enstaka 

tillverkare utan bör istället, vid val av nya tillverkare, snabbt och effektivt kostnadsspara vid val 

av tillverkare genom att utföra mindre beställningar hos flera tillverkare för att se hur pass 

tillförlitlig och effektiv tillverkaren ifråga är. Enligt respondent B är konkreta 

produktionskostnader är näst intill obetydliga då dessa är kortsiktiga jämfört med den långsiktiga 

relationen de har till sina tillverkare. Dock, ifall löneökningar blir alltför stora skulle respondent 

B, till skillnad från respondenterna C och D, fortfarande försöka bibehålla sina tillverkare genom 

att fastställa en tidsram inom vilket båda parterna ska kostnadseffektivisera tillverkningen i syfte 

att skydda och upprätthålla partnerskapet. 
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Enligt respondent A och C är kuststäderna, som Guangzhou, Shenzhen och Xiamen väldigt 

attraktiva då de innehar bra lokala lagar, skatteundantag och infrastruktur. Enligt respondent C är 

specifikt Shanghai överlägsen vad gäller infrastruktur och bra lokala lagar. Respondent A ansåg 

därmed att en löneökning på ca 20 % ej betyder så mycket i dessa zoner till skillnad från 

respondent D som i det fallet skulle överväga byta av produktionspartner. I dagsläget, överväger 

ingen av respondenterna att flytta sin produktion, varken inom landet eller utanför Kina. Dock, 

hävdar respondent E att flera av deras kundföretag redan flyttat sin produktion mer inåt i landet. 

Detta beror främst på ökade lönekostnader i kustregionerna men även lockande statliga 

finansieringar och skatteförmåner mer inåt i landet. Samtliga respondenter betonar att 

tillverkningskostnaderna är billigare i grannländerna såsom Vietnam, Indonesien, Bangladesh 

och Indien men att kvalitén är högre i Kina. Enligt respondent E är infrastrukturen i Kina 

överlägsen, samtidigt som respondenterna A, B och C påstår att infrastrukturen i Kina underlättar 

tillverkningsprocessen och bör istället ses ur ett långsiktigt tidsperspektiv och ej enbart ur 

konkreta kostnadsperspektiv. Respondent D hävdar att trots att denne ser på tillverkningen i Kina 

ur ett långsiktigt perspektiv, så finns det en gräns för hur mycket tillverkningskostnaderna får 

öka innan de överväger byte av tillverkare eller flytt av produktion. 

4.2.2 Produktion 

Respondenterna A, C och D har upplevt produktionsmässiga svårigheter de senaste 5-7 åren men 

för tillfället förvånansvärt stabilt, dock anses detta vara tillfälligt. Enligt respondenterna A, C och 

D har det inte dykit upp nya problem jämfört med tidigare utan att dessa oftast är 

kvalitétsrelaterade. Respondent D har däremot upplevt att omloppstiden blivit bättre de senaste 5 

åren. Enligt respondent A har även kvalitén på produktionen brustit i det att man inte riktigt får 

vad man har beställt, medan respondent B och D upplever att produktiviteten hos tillverkarna 

ökat utan att det brister på kvalitén. Ur ett helhetsperspektiv, anser respondenterna C och D att 

det blivit effektivare att outsourca sin tillverkning till Kina då fler och fler tillverkare använder 

sig av internet mer flitigt vilket förbättrat kommunikationen mellan företagen. Respondent E 

upplever inga produktionsmässiga problem och betonar att problem endast uppstår ifall 

råvarumaterialen blir dyrare, bristfälliga eller saknas. Dock, upplever respondent E att 

tillverkningskostnaderna har stigit de senaste 5-7 åren.  
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Respondent A som befinner sig inom modebranschen ansåg att produktion och leveransproblem 

kan bli väldigt kostsamma eftersom de är säsongsberoende. Även respondent D hävdar att 

problem med leveranstiden och produktionen kan vara avgörande vid högsäsonger och är oftast 

de tillfället man ökar kommunikationen med tillverkarna i syfte att minimera oförutsedda 

kostnader. 

Enligt respondenterna B, C och D är omloppstiden även för dem problematisk dvs att det tar 

längre tid för produkten att tillverkas och fraktas för försäljning. Som svar på problem med 

omloppstiden, kortar respondent B ner antalet tillverkare för respektive produktion i syfte att 

komma närmare tillverkningsprocessen och agera därefter. Till skillnad från respondent B har 

respondent D istället bytt leveransvägar från mindre kostsamma leveransvägar via vatten till den 

dyrare men effektivare varianten; luftvägar. Dock, påpekar både B och D att arbetssättet hos 

tillverkarna blivit effektivare vad gäller kommunikation mellan företagen. Dock, skulle 

respondenterna B och D överväga flytta en del av sin produktion närmare till sin marknad i 

Europa ifall just omloppstiden skulle öka avsevärt och riskerar skada försäljningen. Respondent 

D argumenterar även att kostnadseffektiv outsourcing av arbetsintensiv till verkning är möjlig 

även i Europa i länder som Turkiet och Polen. 

Respondent A svarade att de, ifall liknande problem uppstår, skulle åka ner till tillverkningen i 

Kina för att kunna se över problemet mer direkt och åtgärda detta på plats såsom inhämta 

information kring potentiella lösningar som finns tillhanda. Däremot betonar respondent A att 

denna process kan vara tidsförödande om man inte har egna butiker i området och måste gå via 

distributörer. Respondent A föreslår Quality Control företag som kan se över produktionen mer 

närgående. Respondent A förklarar att dessa QC företag, har som uppgift att kontrollera att 

tillverkarna uppfyller de skyldigheter som det finns i det kontrakt företaget och dess tillverkare 

har upprättat. Enligt respondenterna C och D beror det på vad för problem det är och ifall 

problemet uppstår vid högsäsonger. Vid akuta problem under en högsäsong åker respondent C 

likt A ner till Kina för att titta närmare på problemet och överse lösningar på problemet medan 

respondent skulle överväga att tillfälligt byta tillverkare i hopp om att snabbt och effektivt lindra 

problemet. 
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4.2.3 Marknadsmöjligheter 

Enligt respondent E, riktar kundföretagen den större delen av sin försäljning till Sverige medan 

respondenterna A och B har stor del av sin försäljning till hela Skandinavien men vill öka 

försäljning till Canada och mer runtom i Europa såsom Nederländerna och Belgien. I dagsläget 

riktar respondent D sin försäljning främst till Skandinavien och Tyskland, medan respondent C 

har försäljning runtom i Europa men mest i de Baltiska länderna, Frankrike, Polen och lite i 

Kina. Dock hävdar både respondent B och C att försäljningsmöjligheter baseras på representativa 

agenter i respektive försäljningsområde. Respondent A säljer främst till Europa där Tyskland och 

Italien är huvudmarknaderna. Respondent B har en liten del av sin försäljning i Kina. 

Respondent B är dock besviken på försäljningsresultaten i Kina vilket dem argumenterar beror 

på de representativa försäljningsagenterna i landet. Respondent A har tidigare haft en butik i 

Shanghai men stängt ner pga den inhemska konkurrensen. Enligt samtliga respondenter är det 

väldigt svårt att träda in i den kinesiska marknaden och att det är direkt avgörande hur väl lierad 

ens försäljningsagenter och representanter är i Kina. Enligt respondent A är den kinesiska 

marknaden överetablerad, vilket försvårar ett potentiellt inträde till den kinesiska marknaden då 

inhemska aktörer besitter mer know-how om den kinesiska marknaden. 

I dagsläget har därför respondent A, C och D inga större planer på att träda in i den kinesiska 

marknaden, medan respondent B fortfarande har 4 butiker öppna i Kina. Samtliga företag 

påpekar att den kinesiska marknaden innehar väldigt stor potential, men är väldigt svår att 

penetrera främst pga befintlig överetablering och avsaknad av marknadsexpertis. Enligt 

respondenterna A, B, C och D beror detta helt och hållet på vilka försäljningsagenter man har 

som finns på plats i Kina. Respondent A konstaterar att de kommer börja med licens-produktion 

så de slipper importera varor till Kina utan att de istället produceras i Kina direkt. 

Respondent A konstaterar att den kinesiska marknaden inte är helt mogna i sitt köpbeteende och 

sina val bland de olika varumärkena. Många av respondent E’s företagskunder har redan en del 

av sin försäljning till Kina, men att produkter som tillverkats utomlands, speciellt i Europa, 

uppskattas mer och värderas högre. Därför är det, enligt respondent E, aktuellt för varorna att 

först skickas till Europa för att packas om och säljas vidare till Kina då sannolikheten att dessa 

varor säljs till ett högre pris, ökar. Enligt respondent E gäller det omvända, att produkter 

tillverkade i Kina inte riktigt är uppskattade lika mycket. 
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4.2.4 Relationer 

Respondenterna A och B har ett ca 20 respektive 16 leverantörer i kustområden i Kina. Dessa 

tillverkare är belägna runtom YRD och PRD. Mer specifikt sker tillverkningen av respondent 

A’s produkter i Guangzhou, Xiamen, Shanghai och omnejd medan majoriteten av respondent B’s 

tillverkning sker strax söder om Shanghai. Då respondent C är OEM har företaget runt 100-talet 

tillverkare främst i Shenzhen, Shanghai och Xiamen medan respondent D 20-talet tillverkare 

runtom i Guangzhou och Shenzhen. Respondent E’s tillverkningspartners är verksamma i den 

mer arbetsintensiva sektorn, har tillverkningsbaser främst i södra Kina, men ju mer arbetsintensiv 

produktionen är desto mer inåt i landet finns dessa tillverkare då arbetskraften är billigare. 

Respondent D och E har daglig kontakt med sina tillverkare, under produktionsprocesserna är 

daglig kontakt är väldigt viktig medan ständig kontakt inte anses vara nödvändig när 

produktionen inte är igång. Respondent D kontaktar sina tillverkare främst via telefon och mail 

medan respondent C själva har väldigt lite kontakt med sin tillverkare då de själva etablerat flera 

mindre kontor där i Kina som sköter den dagliga kontakten med tillverkarna. Respondent A 

besöker sina tillverkare 1-2 ggr per år under försäljningssäsonger, i övrigt håller de kontakt med 

sin tillverkare några gånger i månaden över året via mail och telefon. Respondent B har konstant 

kontakt med sina tillverkare både direkt och indirekt. Respondent B har, likt företag C, etablerat 

ett mindre kontor i Kina, där egna anställda befinner sig och har översikt över de operationella 

aktiviteterna vid tillverkningsprocesserna. Respondent A och D använder sig av aktiv 

kommunikation i syfte att minimera uppkomsten av eventuella transaktionskostnader och sker 

främst via olika medel såsom telefon, mail, Skype och fysiska besök. Respondent B likt C agerar 

däremot i ett tidigare skede i syfte att förebygga transaktionskostnader. Respondent C har, i 

samband med etablerandet av egna kontor on-site, även skapat finansiella konton där större 

mängder valuta finns i syfte att minska transaktionskostnader vid akuta utbetalningar och för att 

förebygga asymmetriska växelkursrisker. Enligt respondent B, använder sig företaget av en lista 

av s.k preferred suppliers där stora tillverkare rangordnas utefter omsättning, pålitlighet och 

konsekvent marknadsbeteende. Respondent B använder sig även av listor godkända enligt 

externa organisationer som mäter och utvärderar tillverkare i Kina. För att förebygga 

uppkomsten av informationsasymmetri och minimera moraliska risker, har respondent A och D 

regelbunden och aktiv kommunikation med sina tillverkare medan QC företag används mer 
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regelbundet av respondent B. Dessa QC företag är både respondent B’s egna och tredje parter, 

samtidigt som inga egna fabriker ägs utav respondent B för att minimera onödiga fasta 

kostnader. 

Respondent A och D anser att outsourca tillverkningen till Kina, ur ett helhetsperspektiv, inte 

blivit dyrare utan enklare då flertalet tillverkare finns online med sitt sortiment vilket ökar 

utbudet för företag villiga att outsourca sin tillverkning till just Kina. Vid hittandet av nya 

tillverkare, använder sig respondent D av Alibaba och inte personliga möten i syfte att spara på 

tid och pengar. Enligt respondent A, blir det lättare att pressa ner priset för sin tillverkning 

samtidigt som kommunikationen blivit smidigare och kräver i stora drag inte mer än mailkontakt. 

Respondent E anser att allt blivit dyrare även i grannländerna, men att Kina fortfarande behåller 

sin konkurrensfördel med låga produktionskostnader tillsammans med utvecklad infrastruktur, 

vilket fortfarande lockar utländska företag att outsourca sin tillverkning. Dock, anser respondent 

A att språkbarriärer kan finnas då inte alla i Kina kan prata engelska, vilket kan försvåra själva 

processen att etablera en effektiv outsourcing strategi. Enligt respondenterna A, B och E har 

tillverkningskostnaderna även ökat pga att råvarumaterialen blivit dyrare. Att hitta nya tillverkare 

inom Kina kan, enligt respondent E, vara problematiskt då det oftast är en tidskrävande process.  

Respondent B och C betonade att ifall omlokalisering av tillverkning skulle vara absolut 

nödvändig, skulle företag först titta på de inhemska tillverkarna mer inåt i landet medan 

Respondent D skulle främst titta på Turkiet alternativt Polen. Enligt respondent E, är 

löneökningarna ett mindre problem för outsourcande företag än statens inflytande såsom höga 

import- och exportskatter alternativt fördelar staten kan erbjuda utländska företag. Dock, anser 

respondent E, att om lönerna inte hade varit billiga i Kina, hade de flesta svenska kundföretagen 

inte outsourcat till Kina utan behållit samtliga företagsaktiviteter inom Sverige. 

5 Analys & Diskussion 
I detta avsnitt analyseras den insamlade empirin utifrån vad tidigare studier och teorier har påstått kring 
ämnesområdet Eftersom empirin som tidigare presenterats var separerad från teoretisk anknytning, 
kommer dessa att istället sammanflätas och presenteras i diskuterande form då samtliga empiriska 
resultat, tidigare studier och teorier är djupt interrelaterade.  
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5.1 Kostnadseffektivitet 

I studier utförda av Fang m.fl (2010) och Accenture (2011) argumenterar man för höga 

procentuella löneökningar inom den arbetsintensiva tillverkningsindustrin i Kina. Dock, har inte 

respondenterna visat några tecken som antyder att dessa löneökningar orsakat någon större 

relativ kostnad för företagen. Undantaget var respondent C som uttryckte mer indirekta oönskade 

effekter av de ökade tillverkningskostnaderna i form av produktprishöjningar. Dock hade 

respondent C haft dessa kostnadsökningar i beaktning sen tidigare och orsakade ingen större 

skada på verksamheten tack vare förebyggande åtgärder som produktivitets-och 

kvalitétsmätningar. Respondent A starkt betonat den negativa effekten orsakad av både 

införandet av Kinas Labour Law 2008 och den globala finanskrisen, vilket överensstämmer med 

vad tidigare forskning (Fang, Gunterberg & Larsson 2010) konstaterat.  

Vidare har respondent C och E bekräftat att löneökningarna, rent pengamässigt, varit störst vid 

kuststäderna i synnerhet PRD. En positiv bemärkning är att de ökade lönerna tillsammans med 

de förmånliga arbetsrättslagliga policys, i vissa fall har givit anställda i tillverkningsföretagen, 

som de utländska företag outsourcar tillverkningen till, ökade incitament att stanna kvar hos 

företagen. Vidare betonar respondent D att dessa ökade lönekostnader kan neutraliseras med 

hjälp av storskalsfördelar och ökning i produktivitet vilket överensstämmer med tidigare 

forskning (Accenture 2011). Detta stärker konkurrensen hos arbetstagare på den kinesiska 

arbetsmarknaden som främjar produktivitet och i slutändan kan jämna ut relativprisförändringen 

mellan lön och produktivitet. 

En bidragande faktor till ökade tillverkningskostnader är, förutom ökade löner, även dyrare 

råvarumaterial vilket inte har anmärkts i lika stor utsträckning som löneökningar. 

Utifrån empirin har vi sett att löneökningarna inte har lika stor betydelse för 

tillverkningsindustrin, vilket indirekt påverkar företag som outsourcar tillverkningen i landet, 

relativt till de externa faktorerna såsom marknadsmiljön.  

PRD och YRD regionerna innehar alltså, trots löneökningar, fortfarande väldigt attraktiva 

fördelar gentemot inlandet som inte är direkt relaterade till billig arbetskraft. Dessa regioner 

lockar fortfarande UDI till den arbetsintensiva tillverkningsindustrin i Kina i form av 

outsourcing. Detta bekräftades av respondenterna A, B, C och D då dessa företag trots ökade 
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tillverkningskostnader, fortfarande finner det ytterst attraktivt att outsourca tillverkningen till 

dessa regioner. 

I enlighet med vad Accenture (2011) tidigare hävdat i sin studie, har samtliga respondenter inte 

påverkats av löneökningarna i Kina avsevärt. Man har i tidigare studier (Accenture 2011) dragit 

slutsatsen att i och med de redan låga lönerna i samband med välutvecklad infrastruktur och 

förmånliga lokala lagar och skatteundantag i SEZ, jämfört med andra grannländer som bl a 

Vietnam och Indien med lägre arbetskraftskostnad, så kommer eventuella löneökningar i Kina 

påverka tillverkningsföretag inom den arbetsintensiva industrin minst. Därmed, påverkas företag 

som outsourcar sin arbetsintensiva tillverkning till Kina inte avsevärt av dyrare arbetskraft vilket 

instämmer med denna studies empiriska resultat. 

5.2 Produktion 

Säsongsberoende tillverkning såsom produktion av främst kläder, textilvaror och accessoarer har 

visat sig vara känslig för den s.k. omloppstiden som avser tiden från att en order utfärdas till det 

att produkterna kan tillverkas och slutligen hamna på försäljningshyllan. Omloppstiden är mer 

avgörande då respondenterna B, C och D som inte visat sig ha påverkats av löneökningar i någon 

större bemärkning, överväger om flytt eller byte av tillverkare om problem direkt relaterade till 

omloppstiden förvärras. Dock argumenterar respondenterna B, C och D att kvalitetsproblem 

fortfarande finns men kan enklare kontrolleras och förbättras till skillnad från omloppstiden som 

kan vara avgörande för lönsamheten och därmed framtida samarbeten med tillverkarna. 

Accenture (2011) argumenterade i sin studie att företag som outsourcar sin tillverkning till den 

arbetsintensiva industrin i Kina, kan behöva effektivisera sina tillverkningsprocesser alternativt 

distributionskanaler i syfte att främja en smidig och kostnadssparande produktion. Detta 

påstående stärks av denna studies empiriska resultat, då samtliga respondenter betonar 

omloppstidens avgörande roll för tillverkningen i synnerhet produktion av säsongrelaterade 

produkter vilket många arbetsintensiva produkter är. Bortsett från omloppstiden, hävdade 

respondent D likt Accentures (2011) undersökning att ett alternativ för kostnadsparande 

tillverkning är just storskalsfördelar. I outsourcing teorin påstås det att den tekniska expertisen 

kan brista när en extern part tar över en viss del av affärsprocessen i en verksamhet, vilket 

instämmer med studiens resultat då ingen större skillnad påvisas mellan respondenterna i detta 

anseende. 
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Enligt Liu och Daly (2011), så är kapitalintensiv tillverkning mer aktuell i kuststäderna vilket bör 

leda till en omlokalisering av tillverkningsbaser i den arbetsintensiva industrin från kuststäderna 

till mer inåt i landet mer aktuell. Utifrån empirin, har vi sett att både respondent A, B, C och D 

har flertalet, mellan 10-tal t o m 100-tals, tillverkare anlitade i SEZ:a YRD och PRD vilket inte 

riktigt stämmer med Liu och Dalys (2011) påstående. Dock, hävdar företag E att ju mer 

arbetsintensiv tillverkningen är, desto mer inåt i landet skiftar tillverkningen. Enligt respondent E 

har många av deras kunder redan flyttat tillverkningen mer inåt medan respondent B och C 

antyder på att ifall en omlokalisering skulle vara aktuell så är inlandet i Kina första alternativet. 

Detta i kontrast till respondent D, som överväger byte av tillverkare via Alibaba om inte flytt av 

produktion till Europa. Omlokalisering av tillverkningen för företag inom den arbetsintensiva 

industrin baseras, enligt Liu och Daly (2011), främst på olika utbildningsnivåer som kräver olika 

högre löner, medan empirin ej visade någon antydan på denna typ av koppling. 

Liu och Daly (2011) påstår att en relativprisförändring har skett i den arbetsintensiva 

tillverkningsindustrin i det att produktiviteten mer eller mindre stagnerat medan arbetskraften 

blir allt dyrare. De empiriska resultaten i denna studie avviker från detta påstående då fyra av 

studiens fem respondenter, varav en representerar flertalet outsourcande företag, inte upplevt 

några produktionsmässiga brister i relation till lönekostnader de senaste fem till sju åren medan 

tre respondenter t o m har observerat en förbättring av produktiviteten hos sina tillverkare. 

Samtliga respondenter har inte upplevt en relativprisförändring i denna bemärkelse, förutom att 

felaktiga varor har produceras i enstaka fall. Liknande felsteg kan kopplas till outsourcingteorin, 

där försämrad kvalité hos slutprodukten kan vara resultat av bristande kompetens hos en av 

aktörerna vilket igen bygger på kommunikationsvägarna mellan de outsourcande företagen och 

tillverkarna.  

Respondent E har däremot upplevt dyrare tillverkningskostnader, dock ej relaterat till ökade 

löner utan till dyrare råvarumaterial. Enligt företag E, har flertalet av dess kunder verksamma 

inom den arbetsintensiva industrin implementerat mer automatisering dvs kapitalintensiv 

tillverkning som delvis ersätter den mänskliga arbetskraften i syfte att kostnadsspara. Tidigare 

studier (McKinsey Global Institute 2012) argumenterar att den kapitalintensiva tillverkningen 

blir relativt billigare i takt med löneökningar, vilket bekräftas av dessa empiriska resultat.   

Deloitte (2011) har identifierat grannländerna Vietnam och Indien som attraktiva alternativ för 

företag att outsourca sin arbetsintensiva tillverkning till.  
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Enligt respondent E, har en mindre del av dess kunder flyttat sin outsourcing från Kina till just 

dessa grannländer pga löneökningar men majoriteten av företagen är antingen kvar på sin 

nuvarande plats eller har omlokaliserats inåt i landet.  

Samtliga respondenter hävdar att Kina erbjuder mycket bättre infrastruktur och kvalité vilket 

istället talar för långsiktighet. 

Däremot, anser respondent A, D och E att om inte tillverkningen i helhet hade varit billigare i 

Kina så hade de svenska företagen behållit produktionen i Sverige alternativt flytta tillverkningen 

närmare till Europa, nämligen Turkiet alternativt Polen. 

5.3 Marknadsmöjligheter 

Däremot instämmer samtliga företag att den kinesiska marknaden innehar väldigt stor potential 

och är därmed väldigt attraktiv att rikta sin försäljning till. I Accentures studie (2011), har man 

sett att den kinesiska marknaden ändrar form till att vara mer konsumtions orienterat. Detta har 

gynnat flertalet av respondent E’s partners som outsourcar till Kina och har som resultat riktat 

mer av sin försäljning mer till den inhemska marknaden.  

Enligt Andrew och Yali (2012), är statusprodukter mer efterfrågade i Kina vilket, enligt 

respondent E, är en faktor många utländska företag tar i beaktning och implementerar i deras 

försäljningsstrategi vid när de outsourcat sin tillverkning i Kina. Detta sker exempelvis genom att 

importera/exportera kinesiskt tillverkade produkter i syfte att öka värdet på produkter ämnade för 

försäljning till den kinesiska marknaden.  

Huruvida utländska produkter är betingade med status eller ökat värde, tål att diskuteras men 

lämpar sig inte för denna studie. 

Den kinesiska marknadens tillväxtpotential har i flertalet tidigare studier (Fang, Gunterberg & 

Larsson 2010);(Deloitte 2011);(Andrew, Yali 2012) anmärkts som väldigt stor och lovande med 

tanke på den demografiska storleken som medelklassen i Kina innehar. Samtliga respondenter 

har uttryckt liknande attityder och instämmer därmed. Alla respondenter ser den ökade 

genomsnittliga köpkraften i Kina som en stark indikator på att stor försäljningspotential finns på 

den kinesiska marknaden och har framtida planer på att träda in i marknaden. Däremot är 

samtliga respondenter, med undantag från respondent B som har 4 butiker i landet, ej positivt 

inställda till att ytterliga investera i att träda in i den kinesiska marknaden i dagsläget. 
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Bristande försäljningsresultat har redan visat sig för både respondent A och B, där företag B har 

upplevt svaga försäljningsresultat medan respondent A redan haft butiker som gått i konkurs. 

Enligt respondent B och E innehar inte den kinesiska befolkningen ett moget köpbeteende vilket 

direkt påverkar försäljningen för utländska företag som ej besitter den nödvändiga 

marknadsexpertis som den kinesiska marknaden kräver. Att respondent A inte har lyckats med 

sin försäljning till den grad att butiker gått i konkurs kan dock reflekteras i företagets svaga 

närvaro på den kinesiska marknaden. Tidigare studier (Fang, Gunterberg & Larsson 2010) 

betonar hur ytterst viktigt bra relationer med inhemska aktörer på den kinesiska marknaden är för 

att lyckas med en potentiell försäljning på den kinesiska marknaden. Detta kan reflekteras i det 

att respondent A och C som har minst aktiv kommunikation med sina tillverkare och 

representativa försäljningsagenter inom landet, har även mest bristfälliga resultat vad gäller 

försäljning till den kinesiska marknaden. Samtliga respondenter hävdar att hur väl lierad ens 

försäljningsagenter alternativt hur mycket marknadsexpertis som dessa besitter, är en viktig om 

inte direkt avgörande faktor för att ett potentiellt inträde i den kinesiska marknaden ska vara 

möjlig.   

I två studier utförda av Ernst & Young (2013a) och Economist Intelligence Unit (2011), har man 

sett att den inhemska konkurrensen har ökat avsevärt, något som enligt samtliga respondenter 

anser är det största problemet vid försök att öka sin försäljning till den kinesiska marknaden. 

Avsaknad av marknadsexpertis är det främsta argumentet respondenterna anmärker då respektive 

respondent, med respondent C och D som undantag, har flertalet anlitade försäljningsagenter 

avsedda att öka den inhemska försäljningen i Kina. Dessa försäljningsagenter har, enligt empirin, 

presenterats som en nyckelfaktor för de outsourcande företagens inträde till den kinesiska 

marknaden och enligt PA teorin ökar risken för försumligt och oärligt beteende då det är 

omöjligt för principalerna, (företagen som outsourcar), att övervaka dessa agenter utan att 

eventuella kostnader uppstår vilket i slutändan kontraproduktivt. Vidare kan man argumentera 

kring att dessa försäljningsagenter inte besitter den önskvärda marknadsexpertisen som krävs för 

en mer lyckad försäljningsstrategi i Kina, oavsett är dessa agenter, enligt samtliga respondenter, 

den grundläggande faktorn för att kunna penetrera den kinesiska marknaden. 
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5.4 Relationer 

Med respondent D som undantag, betonar respondenter att ökade löne- och produktionskostnader 

är nästintill obetydliga jämfört med deras relationer till respektive tillverkare i landet. Dessa 

relationer anses vara långsiktiga och ytterst värdefulla. Detta överensstämmer med vad 

respondenter i tidigare fallstudier ansett (Fang, Gunterberg & Larsson 2010).  

Enligt Lee m.fl. (1999) är Guangxi väldigt viktigt vad gäller relationsbyggande i Kina och är, 

enligt Fang (2011) essentiell för outsourcande företag i Kina. Därav instämmer empirin i denna 

studie med argumenten som presenterats i att outsourcing till den arbetsintensiva sektorn i Kina 

baseras mer på affärsetik och strategi än just kostnadsökning. Som Maskell m.fl (2005) hävdar, 

är motiven för outsourcing oftast kostnadsrelaterade men att i takt med att principalen dvs 

outsourcande företaget inhämtar ny kunskap om potentiella möjligheter på den nya marknaden, 

skiftar fokus från just kostnadseffektivisering till mer långsiktiga och kvalitétsbetingade 

aspekter. 

Utifrån empirin kan vi konstatera att samtliga företag har en aktiv kommunikation med sina 

tillverkare i Kina. Dock, har respondent B och C en indirekt men väldigt aktiv kommunikation 

med tillverkarna då respektive företag har etablerade kontor on-site. Det skiljer sig i huruvida 

företagen går tillväga för att kunna hålla sig uppdaterade om diverse affärsprocesser som tar plats 

vid tillverkningsområdena. 

Detta är i linje med vad TC teorin förespråkar då förhandlingarna mellan principalen och 

agenten, i detta fall outsourcande företaget och tillverkarna, ska vara aktiva dvs frekventa att 

agenten agerar i enlighet med vad kontraktet och dess innehållande stadgar förespråkar. 

Däremot, kan man inte, utifrån resultaten, se vilket företag som gynnats mest av respektive 

kommunikationsväg. 

Kommunikationen mellan respondent A och C och deras tillverkare är mindre frekvent än 

kontakten som respondent B, D och E har med sina respektive tillverkare. Skillnaden mellan 

dessa företag vad gäller aktiv kommunikation med sina tillverkare, är mest graden av översikt 

och kontroll som de outsourcande företagen har över tillverkningen. Dessa skillnader har inte 

återspeglats i huruvida företagen drabbats av löneökningarna i Kina då samtliga företag inte har 
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agerat i förebyggande syfte bortsett från respondent C som införde striktare kvalitetskontroller 

och diverse produktivitetsfrämjande policys i samband med löneökningar.  

Kopplat till TC teorin, så är det i helhet svårt för respondenterna att förutspå och förebygga 

uppkomsten av eventuella kostnader hos tillverkarna utan att det ska vara kostsamt. Däremot kan 

vi se att respondent B, C och E har strävat efter att inneha så mycket information som möjligt 

vilket hämmar risken för informationsasymmetrier. Respondent B förespråkar QC företag vilket 

erbjuder mer översikt och kunskap om just tillverkningsprocessen men är ett mer kostsamt 

alternativ. Respondent B och C har även ett fåtal anställda respektive mindre kontor på plats hos 

tillverkarna som direkt rapporterar till huvudföretaget medan respondent A och D kostnadssparar 

mer och kommunicerar via telefon och internet. Det sistnämnda kan minska översikten och 

graden av kontroll företaget har över tillverkningen samt och ökar risken för kostsamma missar i 

den generella kommunikationen.  

Coase (1937) påpekar en ytterligare transaktionskostnad s.k sökkostnader. Respondent E 

konstaterar att de kan vara kostsamt att hitta nya tillverkare i Kina då denna process är väldigt 

tidskrävande och därmed kostsam. I motsats till detta använder sig respondent D flitigt av 

hemsidan Alibaba som snabbt och enkelt, men mer riskfyllt, hittar nya tillverkare på mycket 

mindre tid och kostnadsfritt. Transaktionskostnader i detta skede är ytterst viktiga enligt både 

Vasiliauskiene och Snieska (2009), då outsourcing främst går ut på att kostnadsspara genom 

anlitandet av externa parter. Istället för att leta efter tillverkare i Kina, ser vi även att respondent 

B har implementerat denna strategi genom att använda sig av externa parter befintliga inom 

landet som tillhandahåller färdiga listor på redan godkända och legitima tillverkare inom 

området. Enligt respondent A finns även språkbarriärer i Kina, dock i mindre utsträckning, vilket 

ytterligare ger upphov till transaktionskostnader. Dessa transaktionskostnader är enligt Cronin 

(2004), direkt relaterade till integrationen av båda aktörerna och kan utgöra eventuella 

svårigheter för kommunikationen mellan parterna. Dock, undvek respondent B, C och D denna 

problematik då man använde sig av externa parter, internet och anställda befintliga on-site. 

 

5.5 Implikationer & Diskussion 

Analysen av de empiriska resultaten bringar en diskussion kring företagens outsourcingsituation 

i Kina. I samband med utveckling av industrialiseringsprocessen i Kina, som talat för sämre 
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kostnadsfördelar än tidigare men även en mer utvecklad marknad med högre köpkraft, uppstår 

även möjligheter för företagen att fortsätta vara produktiva genom att penetrera den inhemska 

marknaden och sälja till den kinesiska befolkningen. De sämre kostnadsfördelarna består främst 

av ökade lönekostnader, men även regleringar som riskerar att strama åt produktiviteten och 

därmed öka tillverkningskostnaderna relativt produktiviteten. Respondenterna i denna studie 

upplever en hård konkurrens och svåra inträdesbarriärer till marknaden. Därav har de, för 

tillfället, inga planer på att rikta sin försäljning dit i större utsträckning. 

I takt med den rådande löneutvecklingen som inte visar tecken på att stagnera kommer 

kostnadsfördelarna med att outsourca sin tillverkning försämras. Således bör företagen överväga 

ett inträde på den kinesiska marknaden inom en inte alltför avlägsen framtid. 

Dock, är detta ingen simpel process eftersom inträdesbarriärerna först måste övervinnas samt att 

det inte går att säkerställa att det kinesiska köpbeteendet kommer att fortsätta vara positivt. Som 

vi såg av de empiriska resultaten, anses den kinesiska befolkningen fortfarande vara omogna i 

sina köpbeslut. Den ökade medelklassen efterfrågar mer statusprodukter och önskan att varorna 

skall vara tillverkade utanför Kina är i dagsläget stort. 

En annan väsentlig faktor för en lyckad outsourcing i Kina är relationen med sina partners s.k. 

Guanxi. Som empirin antyder, är upprätthållandet av goda relationer med sina leverantörer och 

tillverkare av stor betydelse för företagen som outsourcar i Kina. 

Det kan vara svårt att hitta nya samarbetspartners, speciellt efter att man har ägnat lång tid att 

bygga upp ett förhållande med dem. Respondenterna är dock inte helt eniga om detta faktum, då 

vissa använder sig av indirekt kommunikationsmönster antingen via nätet eller tredje partners 

medan andra implementerar ett mer organiskt och traditionellt tillvägagångssätt i att skapa 

relationer och anlita tillverkare i landet. I överlag, med ett undantag, antyder de empiriska 

resultaten att ett bra förhållande med sina tillverkare är viktigare än de stigande kostnaderna för 

tillverkning. 

 

För att outsourcing i Kina skall vara produktivt är ett lösningsförslag att tillverkningsföretag 

implementerar en mer automatiserad tillverkning.  

Redan i dagsläget är den teknologiska utvecklingen på stor framfart och maskinell tillverkning 

blir alltmer aktuell, även för arbetsintensiv produktion. 
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Arbetskraften kan delvis bytas ut mot en kapitalintensiv maskinell tillverkning som kan råda bot 

på de stigande arbetskraftsersättningarna för personalen i fabrikerna. 

Däremot bör inte denna övergång förverkligas fullt ut eftersom kunskapen och kompetensen hos 

mänskliga arbetare är väldigt essentiell för en fortsatt närvaro i Kina. Med de arbetslagsrättsliga 

åtgärderna som främjar anställdas löner och rättigheter på arbetsplatsen, ökar incitamenten hos 

anställda att vara mer produktiva åt företaget då konkurrensen bland arbetstagare på 

arbetsmarknaden ökar. 

5.6 Metodkritik 

Det har funnits vissa brister eller otillräckligheter med tillvägagångssättet vid insamlingen av 

data. 

Vår empiri består endast av intervjuer med fem kvalificerade respondenter i ledande positioner 

hos sitt företag. 

Endast deras åsikter och reflektioner kring det rådande marknadsläget i Kina och dess påverkan 

på deras outsourcing, har bearbetats i studien. Vi hade istället önskat att komplettera de 

personliga intervjuerna med kvantitativ data från exempelvis tidigare årsredovisningar, för att ge 

en bredare bild över hur det egentligen ser ut för de undersökta företagen. 

Risken finns att svaren från intervjuerna inte alltid överensstämmer med verkligheten, då delar 

kan vara konfidentiella eller så kan svaren förfinas av egenintresse. Vi vet således inte om så är 

fallet, men kompletterande material i form av kvantitativ sekundär data tillsammans med 

personliga intervjuer anser vi hade frambringat mer befogade resultat. 

Ett annat bristfälligt tillvägagångssätt är att vi blev tvungna att genomföra ett 

bekvämlighetsurval. Som tidigare nämnt begränsar detta generaliserbarheten och försvårar för 

våra resultat att vara legitima för att representera hela populationen. 

Anledning till detta är att vi inte har kunnat genomföra undersökningen på ett annat sätt eftersom 

vi saknat resurser för att kunna välja fritt mellan alla företag som outsourcar sin tillverkning till 

Kina samt vilka som skall delta i vår undersökning. Vi har således endast inkluderat de objekt 

som tillät sig undersökas. 
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6 Slutsats & Framtida forskning 
I slutsatsavsnittet kommer studien slutsats att presenteras. Slutsatsen avser att besvara studiens 

ursprungliga syfte utifrån den tidigare genomförda analysen. Kapitlet avslutas med förslag på vidare 

studier som kan bidra till ökad och fördjupad förståelse inom ämnesområdet. 

 

6.1 Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka hur de svenska företagens outsourcing av 

arbetsintensiv tillverkning till Kina har påverkats av utvecklingen i industrialiseringsprocessen i 

landet.  

Studien ämnade även klargöra vilka hinder och möjligheter som företagen ser för deras framtida 

närvaro på den kinesiska marknaden. 

 

• Vilka för- och nackdelar upplever de svenska företagen med att outsourca sin tillverkning 

till Kina? 

Respondenterna i denna studie anser att den största fördelen med att outsourca till Kina är 

kostnadsbaserad i samband med utvecklingsgraden av infrastrukturen. Tillverkningskostnaderna 

är betydligt lägre i landet och Kina är överlägset vad gäller kvalitet, infrastruktur och 

affärsmöjligheter jämfört med geografiskt närliggande länder. 

Även relationen värdesätts högt av respondenterna då detta underlättar potentiell etablering eller 

ökad involvering i landet markant. Dock är tillverkningspartners mer utbytbara för de mer 

kostnadsorienterade och större företagen som använder sig av mer indirekta medel vid 

etablerandet av nya partners i landet. Fyra av fem respondenter anser att upprätthållandet av goda 

relationer med sina tillverkare är viktigare än att omlokalisera sig inom landet eller att flytta 

därifrån av kostnadsskäl. 

Nackdelarna som respondenterna fann med att outsourca till Kina, var främst ökning av löner 

men även problem relaterade till omloppstiden och kvalité. Detta hade sin grund i hur bra 

kommunikationsvägarna mellan aktörerna var men även hur pass välbyggd relationen är, vilket 

ansetts vara en tidskrävande process som inte alla implementerar i sin outsourcingstrategi. 
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• Har de svenska företagens situation, ur ett outsourcingperspektiv påverkats av Kinas 

industrialisering, de senaste 5-7 åren? 

Slutsatsen som härleds ur studien är att samtliga intervjuade företag inte tyckte att 

industrialiseringsprocessen i Kina har påverkat deras outsourcingverksamhet negativt i större 

utsträckning. Snarare tvärtom med tanke på hur utvecklingen av teknologin möjliggör förbättrad 

kommunikation. Även ifall samtliga företag upplevt en ökning av lönekostnaderna så är de fast 

beslutna att fortfarande låta tillverkningen fortlöpa i Kina. Detta beror delvis pga landets 

överlägsenhet av infrastruktur gentemot billigare grannländer som erbjuder lägre 

tillverkningskostnader. Respondenterna har inte heller upplevt att produktiviteten, relativt till 

ökning av tillverkningskostnaderna, har hämmats utan snarare att produktiviteten ökat i snabbare 

takt än tillverkningskostnaderna.   

 

• Hur ser de på sin framtida närvaro i Kina? 

Samtliga intervjuade företag har som avsikt att rikta sin försäljning till den kinesiska marknaden 

men i en avlägsen framtid då de upplever att det i dagsläget är för svårt på grund av den starka 

inhemska konkurrensen. 

Även ifall inträdesbarriärerna till den kinesiska marknaden är höga och tillverkningskostnaderna 

stiger, är det avsevärt dyrare att flytta hem tillverkningen till Sverige och ligger inte på agendan 

hos något av de tillfrågade företagen. Däremot finns det lämpliga kandidatländer inom Europa 

ifall omlokalisering av produktion visar sig vara högst nödvändig. 

 

6.2 Förslag till framtida forskning 

Vi har velat förstärka generaliserbarheten av våra resultat men pga vårt bekvämlighetsurval var 

detta inte möjligt. 

Vi föreslår att andra forskare som har de nödvändiga resurserna, bör sträva efter att genomföra 

en liknande studie med ett sannolikhetsurval för att se om resultaten för svenska företag som 

outsourcar tillverkningen i Kina kan representera hela den populationen. 

Andra framtida studier kring vårt ämne föreslår vi kan fokusera djupare på värdeförhållandet 

mellan importerade produkter till Kina och tillverkade produkter i landet. Som empirin tyder på, 
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finns det ett intressant mönster där köp beteendet hos den kinesiska befolkningen varierar 

beroende på vart produkten ifråga har tillverkats. 

Vi har inte undersökt detta samband närmare men vi anser att det är en intressant fråga att 

studera vidare på. 

Goda principal-agent förhållanden är viktiga vid ett outsourcingsamarbete, speciellt vid kontrakt 

över en lång geografisk distans och i en kinesisk företagsmiljö som präglas av tillit och relation. 

Ett ytterligare förslag för framtida forskare är att exempelvis undersöka korrelationen mellan 

graden av kommunikation mellan företaget och tillverkaren samt hur detta påverkar 

tillverkningen, omloppstiden och resultaten av försäljningen till den kinesiska marknaden.  
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8 Bilagor 
8.1 Intervjuguide 

8.1.1 Företagsperspektiv 
1. Kostnadseffektivitet 

- Vet ni om personalomsättningen eller lönekostnaderna har ökat hos era tillverkare i Kina? Ifall 

brist på arbetskraft varit aktuell pga dyrare arbetskraft? 

- Har ni upplevt dyrare tillverkningskostnader hos samtliga tillverkare de senaste 5-7 åren? Ifall 

flera eller bara vissa, vart i Kina är dessa belägna? 

- Vad för åtgärder vidtar ni för at begränsa uppkomsten av eventuella transaktionskostnader? 

Isåfall, hur?  

 

2. Produktion 

- Har ni upplevt produktionsmässiga problem med tillverkningen i Kina de senaste 5-7 åren? Ge 

gärna exempel. 

- Ifall ni stöter på ett stort produktionsproblem med tillverkningen i Kina, vilka åtgärder skulle i 

vidta för att lösa problemet eventuellt öka produktiviteten? 

- Ur ett helhetsperspektiv, har ni upplevt att det blivit mindre effektivt att outsourca 

tillverkningen till Kina har minskat? 

 

3. Marknadsmöjligheter 

- Vilka länder säljer ni främst till? Är Kina en aktuell marknad för er försäljning? 

- Ifall det funnits någon försäljning till Kina, hur stor har denna del varit? Har denna del vuxit de 

senaste 5-7 åren? 

- Vad tror ni det kan bero på? 

- Har ni övervägt att öka er involveringen i Kina med tanke på att den potentiella marknaden 

växer? 
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- Vilka potentiella vinstmöjligheter ser ni på den kinesiska marknaden? 

 

4. Relationer 

- Hur många tillverkare har ni anlitat i Kina? Ifall flera, vart i Kina befinner sig era främsta 

tillverkare? 

- Hur mycket kontakt har ni med era tillverkare? 

- Hur många tillverkare har ni anlitade i Kina? Ifall flera, vart i Kina befinner sig era främsta 

tillverkare? 

- Skulle ni överväga byta ut existerande relation(er) mer produktions-kostnadseffektiva 

lösningar? 

 

8.1.2 Expertperspektiv 
- Vart i Kina befinner sig de leverantörer i den arbetsintensiva industrin, som ni har kontakt 

med? 

- Har antalet svenska företag som vill outsourca tillverkningen i Kina minskat? 

- Har produktiviteten hos samtliga tillverkare i Kina minskat?  

- Har ni upplevt att företagen har haft produktionsmässiga problem de senaste 5-7 åren?  

- Har tillverkning av med differentierade produkter blivit mer aktuell i den arbetsintensiva 

industrin?  

- Säljer företagen sina produkter till den kinesiska marknaden?  

- Finns det en trend att företag inom den arbetsintensiva industrin flyttar produktionen åt väst 

eller inåt i landet där tillverkningskostnaderna är lägre?  

- Har ni upplevt dyrare tillverkningskostnader hos företagen, de senaste 5-7 åren?  

- Hur väl underrättade är företagen av tillverkningsprocessen?  

 

 


