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Förord 

Denna uppsats har gett oss möjligheten att få insyn i hur svenska företag arbetar med leverantörer i 

Kina. För oss som logistiker har det varit spännande och lärorikt att få fördjupa oss i ett ämne som är 

aktuellt och som vi kommer kunna ha nytta av när vi träder ut i arbetslivet. 

 

Det här arbetet hade inte kunnat genomföras utan all hjälp vi fått och vi vill därför tacka följande 

personer. Tack till Johnny Claus på Haglöfs, Jenny Fredricsdotter på Gina Tricot, Fredrika Erlandsson 

på Björn Borg, Sourcing Manager X på Företag X, Tina Broman på Tiger of Sweden, John Womack på 

Clas Ohlson, Erik Broddesson på Kjell & Company samt Gerhard Lindholm på Inteno Broadband 

Technology. 

 

Sist men inte minst vill vi rikta ett stort tack till vår handledare vid Södertörns Högskola, Karin Winroth, 

för värdefulla synpunkter och hjälp under arbetets gång. 

  



 

 

Sammanfattning 

Globaliseringen ökar och företag använder sig i allt större utsträckning av internationella leverantörer. 

Fördelarna med detta är många, bland annat kan man uppnå kostnadsfördelar och få ett större 

produktutbud att välja mellan. Men det medför även utmaningar som företagen måste handskas med, 

osäkerheter gällande leverans, kvalitet och även leverantörens kapacitet inom olika områden är svår att 

bedöma i förhand. Trots dessa utmaningar och svårigheter är det snarare en regel än undantag att 

använda sig av leverantörer i lågkostnadsländer. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som ligger bakom företags beslut att använda sig 

av leverantörer i lågkostnadsländer samt vilka kriterier som är avgörande vid valet av dessa leverantörer. 

 

Studien är genomförd med en kvalitativ metod och empirin samlades in genom åtta semistrukturerade 

intervjuer med lika många företag. Företagen är detaljhandelsföretag och använder sig alla av 

leverantörer i Kina. De deltagande företagen är Haglöfs, Gina Tricot, Björn Borg, Tiger of Sweden, 

Inteno Broadband Technology, Clas Ohlson, Kjell & Company samt ytterligare ett välkänt företag inom 

textilbranschen som önskat vara anonymt.  

 

Den teoretiska referensramen som studien består av är teorier som behandlar vilken strategisk fördel 

företagen vill uppnå genom att använda sig av leverantörer i lågkostnadsländer, hur företagen går 

tillväga när de upprättar relationer med leverantörer i lågkostnadsländer samt vilka kriterier de utgår 

ifrån vid valet av leverantör. 

 

Studien visar att de bakomliggande faktorerna för att företag använder sig av leverantörer i 

lågkostnadsländer, är för att det är där den tekniska kapacitet och kompetens som krävs för att möta de 

köpande företagens krav finns. Det som avgör företagens val av leverantör är kriterierna kvalitet, CSR 

och teknisk kapacitet. 
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1. Inledning 

I detta avsnitt introduceras läsaren till bakgrunden för denna studie och problematiseringen kring 

ämnet. Undersökningsproblemet identifieras, syftet preciseras samt de avgränsningar som gjorts lyfts 

fram. 

1.1 Bakgrund 

Spelplanen för inköp har de senaste decennierna förändrats och företag handlar nu i allt större 

utsträckning med leverantörer på den globala marknaden. Många företag väljer att antingen flytta sin 

produktion till lågkostnadsländer och lägga ut den på en tredjepart, så kallad outsourcing, eller att köpa 

in färdiga produkter från leverantörer i dessa lågkostnadsländer, så kallad low-cost country sourcing. Ett 

lågkostnadsland definieras som ett land som har lägre jämförbar prisnivå än företagets hemland.
1
 

Många svenska företag började redan på 70-talet med denna typ av handel, en utveckling som både har 

varit påtvingad och frivillig. Företag kan dels tvingas för att företagets överlevnad kan hänga på det, 

men även frivilligt om företag upptäcker att de kan köpa en likvärdig produkt till ett lägre pris och 

därmed öka företagets lönsamhet.
2
 

1.2 Problematisering 

Frein et al. anser att många företag måste söka sig till internationella leverantörer för att ha möjlighet att 

vara konkurrenskraftiga och för att säkerställa företagets livskraft. Många företag har upptäckt de 

möjligheter som kommer med att använda sig av leverantörer i lågkostnadsländer. Dock menar 

Hammami et al. att leverantörer i lågkostnadsländer varken besitter den tekniska potential som krävs 

eller har tillräcklig erfarenhet för att leva upp till multinationella företags krav gällande kvantitet och 

kvalitet.
3
 

Med detta som utgångspunkt kan det vara förståeligt att internationalisering av inköp och produktion 

kan vara en gråzon för många företag och det finns en hel del aspekter som de måste ta hänsyn till. En 

del av aspekterna vet man inte till en början om det är fördelar eller nackdelar utan varierar beroende på 

vilken bransch företaget befinner sig i samt vilket land de väljer som leverantörsland. En av dessa 

aspekter är kvaliteten, som kan vara svårare att kontrollera om produktionen ligger geografiskt avlägset. 

För att förhindra detta kan företaget redan från början ha en plan för kvalitetssäkring och sedan leta efter 

en leverantör som har samma syn på hög kvalitet.  

  

                                                 
1
 Lockström, 2007 

2
 Nassimbeni & Sartor, 2006   

3
 Hammami et al., 2012 
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Detta kan då leda till att företaget kan spara pengar genom att köpa in produkter av bra kvalitet till ett 

lägre pris.
4
 En annan aspekt är den kompetens som finns förankrad i landet samt hur innovativt landet är 

i den aktuella branschen. Även det politiska läget i det land man väljer att handla med spelar en viktig 

roll och bör tas i beaktning. 

Trots de fördelar som finns med att välja leverantörer i lågkostnadsländer eller att flytta sin produktion 

till ett sådant land som har fått stort genomslag för världsekonomin, så finns det även de som betonar 

baksidorna av detta fenomen. Vissa menar att en förflyttning av företagets tillverkning inte enbart 

behöver leda till fördelar utan tvärtemot kan få negativa konsekvenser som kostnadsökningar och 

lönsamhetsproblem.
5
 De risker som pekas ut för denna typ av sourcing är bland annat risk för avbrott i 

leveranser, avståndet, lidande flexibilitet samt miljöaspekten.
6
  

Den logistiska aspekten bör företagen alltså ta stor hänsyn till, speciellt vid handel med länder som 

ligger geografiskt avlägset. Långa ledtider kan resultera i stora lager, vilket ger mycket bundet kapital, 

vilket företag i största mån brukar vilja undvika. Man bör även ta hänsyn till hur utvecklad 

infrastrukturen är i lågkostnadslandet samt de legala hinder som finns och som kan uppstå. 

Språk- och kulturbarriären kan också vara faktorer som kan komma att bli ett problem. 

 

Svenska företag ställs ständigt inför nya utmaningar då de ska upprätta relationer med företag som har 

en annorlunda företagskultur. Att göra affärer samt knyta leverantörsrelationer med företag långt bort 

kan vara problematiskt då en framgångsrik leverantörsrelation bland annat kräver förståelse och tillit. 

Företag på marknader avlägsna Sverige kan ha olika värderingar och uppfattningar om hur 

leverantörsrelationer ska upprättas och hanteras.
7
 Ett sätt för företag att kringgå eventuella kulturella 

hinder är att använda sig av agenter. Dessa agenter har spenderat mycket tid på plats, lärt känna folk och 

deras kultur samt sonderat marknaden. Det kan ibland vara mer effektivt att skaffa nya leverantörer 

genom mellanhänder än att skicka en av sina egna anställda till det aktuella leverantörslandet. Mer 

effektivt i den bemärkelsen att själva resan kan bli en dyr kostnad samt att hela processen tar lång tid att 

genomföra.
8
 

 

Idag handlar inköpsarbetet för de flesta företag om en strävan efter att bygga en värdeskapande 

leverantörsrelation som skapar en win-win situation. När ett företag ska fatta ett beslut kring val av 

leverantör är det viktigt att se till helheten och ta till sig av marknadens olika aspekter.  

                                                 
4
 www.henhao.se 

5
 www.pure.ltu.se 

6
 www.va.se 

7
 Scholtens & Dam, 2007 

8
 www.agenturforetagen.se 
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1.3 Problemformulering 

Vilka faktorer ligger bakom företags val av leverantörer i lågkostnadsländer?  

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som ligger bakom företags beslut att använda sig 

av leverantörer i lågkostnadsländer samt vilka kriterier som är avgörande vid valet av dessa leverantörer. 

1.5 Avgränsningar 

Denna studie är avgränsad till företag som har valt Kina som leverantörsland. Studien är även avgränsad 

till detaljhandelsföretag då dessa företag generellt använder sig mycket av leverantörer i Kina. 

1.6 Begreppsdefinitioner 

Corporate Social Responsibility: Ett företags ansvar gentemot det samhälle och miljö (både ekologiska 

och sociala) där företaget är verksamt.
9
 Begreppet benämns vidare i studien som CSR. 

Kvalitet: Alla sammantagna egenskaper hos en produkt, tjänst eller process som ger dess förmåga att 

tillfredsställa och helst överträffa kundens uttalade och underförstådda behov och förväntningar.
10

 

ISO-certifiering: En ISO-certifiering anger att en viss produkt, tjänst eller process uppfyller 

internationella normer som fastställts av International Organization for Standardization.
11

 

Uppförandekod (på engelska Code of Conduct): Delen av ett företags inköpspolicy som används 

gentemot leverantörerna för att styra dem mot sociala och etiska regler som anses särskilt viktiga.
12

 

                                                 
9
 www.businessdictionary.com 

10
www.sqa.se 

11
www.ehow.com 

12
 www.inkop-112.atspace.com 
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2. Metod 

I detta kapitel redogörs det metodologiska valet samt motivering av tillvägagångssättet. 

2.1 Metodval 

Studien är genomförd med en kvalitativ forskningsstrategi då det är en metod som bygger på tolkning, 

fokus på ord och deltagarnas uppfattning av den studerande företeelsen. Författarna anser att en 

kvalitativ metod lämpar sig bäst för denna undersökning då syftet är att förstå hur de valda företagen 

resonerar och fattar beslut kring valet av leverantör. Alternativet till en kvalitativ strategi är att använda 

en kvantitativ forskningsstrategi, men då denna metod är inriktad på siffror och mätning anser 

författarna att det inte vore ett lämpligt metodval för att besvara undersökningens syfte.
13

  

2.2 Datainsamlingsmetod 

Studien har genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer med öppna frågor.  Detta 

intervjuupplägg har valts för att intervjun ska vara flexibel och för att respondenten ska ges möjligheten 

att röra sig i olika riktningar utifrån vad denne upplever är relevant och intressant. Intervjuerna har haft 

fokus på det tema studien syftar till att undersöka samt varit uppdelat i olika kategorier som författarna 

har förhållit sig till. Intervjuerna har utgått från en intervjuguide (se bilaga 1) som ger intervjuarna 

möjlighet att formulera om frågorna under intervjuns gång om det lämpar sig bättre samt även att ändra 

ordningsföljden på frågorna. Detta val av intervjuform har även gett författarna möjligheten att ställa 

utvecklande följdfrågor om tillfälle uppkommer. Författarna har valt att ha öppna frågor för att ge 

respondenten frihet att själv kunna formulera sina svar. En annan anledning till att ha öppna frågor är att 

författarna på det sättet undviker att ställa ledande frågor som leder in respondenten på ett specifikt 

spår.
14

 Alternativen till att genomföra semistrukturerade intervjuer är att antingen ha strukturerade eller 

ostrukturerade.
15

 En strukturerad intervju innebär att intervjun blir låst och ger inte författarna frihet att 

ställa följdfrågor medan en ostrukturerad intervju resulterar i mycket information att bearbeta som inte 

alltid är relevant för att besvara studiens syfte. 

 

Intervjuerna var dels personliga, via videosamtal, telefon eller mail. Alla dessa former har sina för- och 

nackdelar. Vid en personlig intervju då forskare och respondent har direkt kontakt har forskaren 

möjlighet att känna av om denne får information på ett sätt som inte är möjligt vid exempel 

telefonintervjuer. 

                                                 
13

 Bryman & Bell, 2003 
14

 Bryman & Bell, 2003 
15

 Bryman & Bell, 2003 
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Däremot är dessa intervjuer väldigt tidskrävande och ibland inte heller möjliga att genomföra om 

respondenten befinner sig på en geografiskt avlägsen plats från forskaren. I de fall där det inte finns 

möjlighet att genomföra intervjuer ansikte mot ansikte kan man använda sig av en telefonintervju. Dessa 

kräver ingen restid och respondenten behöver inte heller avsätta lika mycket tid för intervjun. Denna 

intervjumetod har dock ifrågasatts gällande om tillförlitligheten i de data som samlas in med 

telefonintervjuer. 

 

Alla intervjuer spelades in efter godkännande från respondenterna. Fördelarna med att spela in intervjun 

är att författarna kan lyssna igen om det uppkommer några osäkerheter och ger även författarna 

möjligheten att lyssna aktivt på respondenten samt vara uppmärksam på dennes kroppsspråk. Att spela 

in intervjun är även bra för trovärdigheten så att författarna inte medvetet eller omedvetet kan ”vinkla” 

eller tolka svaren till studiens fördel utifrån våra anteckningar.
16

 

2.3 Urval 

Urvalet av deltagande företag i undersökningen har skett utifrån kriterier definierade för att besvara 

undersökningens syfte. De kriterier som fanns på de deltagande företagen var att de skulle vara 

detaljhandelsföretag som är aktiva på den svenska marknaden och handla med leverantörer i Kina. Valet 

av land och bransch är gjort på grund av att Kina är aktuellt som lågkostnadsproduktionsland och de 

produkter som förmedlas i den valda branschen är produkter som i stor utsträckning tillverkas i Kina. 

Urvalet av företag skedde genom ett icke-sannolikhetsurval, då vissa enheter i populationen hade större 

möjligheter att väljas ut än andra.
17

 Valet av företag skedde med ett subjektivt urval som innebär att 

urvalet ”handplockas”
18

, detta var möjligt då författarna med hjälp av information från en 

förundersökning medvetet kunde välja att endast kontakta företag med leverantörer i Kina. Då 

författarna tillsammans med de utvalda företagen kom fram till vem på företaget som kunde bidra med 

mest användbar information till studien skedde urvalet av respondenter genom ett snöbollsurval.
19

 

Respondenterna valdes då de ansågs inneha den kunskap om de företeelser studien syftar till att 

undersöka. 

 

Ett av de deltagande företagen ville vara anonyma i undersökningen. I vanliga fall när ett företag önskar 

att vara anonym brukar man välja att inte namnge de andra deltagande företagen heller. 

  

                                                 
16

 Bryman & Bell, 2003  
17

 Bryman & Bell, 2003 
18

 Denscombe, 2009 
19

 Denscombe, 2009 
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I detta fall ansåg författarna att de övriga företagen är varumärken som folk kan relatera till och därför 

har författarna valt att endast ha det specifika företaget anonymt istället för alla. Det anonyma företaget 

benämns i studien som Företag X och respondenten benämns som Sourcing Manager X. 

2.4 Genomförande 

För att skapa sig en förståelse för ämnet började författarna av denna studien med att samla in data i 

form av studielitteratur, internet och vetenskapliga artiklar. Detta gjordes genom sökning i Södertörns 

Högskolas databas och genom den litteratur som finns tillgänglig i högskolans bibliotek. Utifrån denna 

bas valdes sedan teorier ut som anses vara relevanta och lämpliga för studien. 

 

Innan urvals- och intervjuprocessen inleddes genomförde författarna en förundersökning för att få en 

översikt av vilka för studien intressanta företag som använder sig av leverantörer i Kina. Dessa företag 

tog författarna sedan kontakt med och frågade om de kunde ställa upp i vår studie. Av de företag 

författarna kontaktade tackade majoriteten nej då de antingen inte hade resurser till att ställa upp på en 

intervju eller inte hade kontrollen av leverantörsvalet i den svenska delen av företaget. De företag som 

tackade ja till att ställa upp i undersökningen genomfördes det sedan intervjuer med för att samla in 

empiri. Intervjuerna genomfördes till största delen med hjälp av personliga intervjuer, videosamtal och 

telefon förutom ett undantag. En av intervjuerna genomfördes via mail då respondenten arbetar och bor i 

Shanghai och det på grund av tidsskillnaden inte var möjligt att genomföra intervjun på annat sätt. När 

resultatet från intervjuerna var sammanställt skickades detta via mail till respektive respondent för att 

försäkra att all information var korrekt. I detta skede fick författarna återkoppling från majoriteten av 

respondenterna i form av mer information som de ansåg vara relevant för studien. Därefter skedde 

analys och koppling mellan de valda teorier och den insamlade empirin för att komma fram till en 

slutsats. 

2.5 Deltagande företag 

Studien har genomförts med hjälp av intervjuer med representanter från företag i Sverige som köper in 

produkter från tillverkande företag i Kina.  
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Tabell 1. Urval 

Företag Representant på 

företaget 

Representantens 

befattning 

Typ av 

intervju 

Datum  Längd 

Haglöfs Johnny Claus Operations Director Personlig 25/4 45 min 

Gina Tricot Jenny 

Fredricsdotter 

Sourcing- & 

Produktionschef 

Videosamtal 30/4 23 min 

Björn Borg Fredrika 

Erlandsson 

Product 

Development 

Director 

Videosamtal 24/4 24 min 

Företag X Sourcing Manager 

X 

Sourcing Manager Personlig 6/5 43 min 

Tiger of Sweden Tina Broman Inköps- & 

Produktionschef 

Personlig 29/4 28 min 

Clas Ohlson John Womack IR-chef Telefon 30/4 21 min  

Kjell & 

Company 

Erik Broddesson General Manager Mail 17/5 - 

Inteno 

Broadband 

Technology  

Gerhard Lindholm Vice President 

Finance 

Personlig 3/4 40 min 

 

2.6 Tillförlitlighet 

För att bedöma kvaliteten i en undersökning är det vanligast att använda sig av begreppen reliabilitet och 

validitet. Många forskare anser dock att dessa begrepp lämpar sig bäst för kvantitativ forskning och 

forskare med kvalitativ inriktning har ifrågasatt dessa begrepps relevans vid kvalitativa undersökningar. 

Lincoln & Guba är två av dessa och de föreslår att kvalitativa studier ska värderas och bedömas utifrån 

andra kriterier, trovärdighet och äkthet. Författarna av denna studie har dock endast valt att använda sig 

av trovärdighet, då författarna anser att äkthet inte är applicerbar på denna undersökning. Trovärdighet 

består av följande underkategorier, tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka 

och bekräfta.
20

  

  

                                                 
20

 Bryman & Bell, 2003 
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För att få tillförlitlighet i undersökningen ska det säkerställas att de deltagande i undersökningen har 

samma bild av den sociala verkligheten som författarna har. Det är viktigt att respondenten uppfattar 

frågorna som ställs på det sätt som författarna menar att de ska. För att höja tillförlitligheten i 

undersökningen skickade författarna sammanställningarna av intervjuerna till respondenterna för att 

försäkra att all information var korrekt.  

Kriteriet överförbarhet innebär att författare som genomför kvalitativa undersökningar ska lämna 

fullständiga redovisningar av den kultur de undersöker, som kan användas som ett underlag för andra 

författare att bedöma hur pass överförbara resultaten är till en annan situation eller miljö. Författarna 

strävade efter att redovisa så pass mycket information om de studerade företagen som ansågs vara 

relevant för studien. 

Begreppet pålitlighet är en motsvarighet till den kvantitativa strategin bedömningskriterium reliabilitet.  

Pålitlighet menas att författarna hela tiden ska ha ett granskande synsätt genom att skapa en fullständig 

redogörelse av alla faser av forskningsprocessen. Som författare kan man sträva efter att uppnå 

pålitlighet i undersökningen genom att hela tiden dokumentera det man gör. Detta kan dock leda till 

ohanterligt mycket information, därför gäller det att kontinuerligt sålla och bedöma vilken information 

som är relevant att dokumentera för pålitligheten. För att höja pålitligheten i studien har författarna 

redovisat tillvägagångssättet av studien i kapitel 2.4 Genomförande.  

Möjlighet att styrka och bekräfta innebär att författaren försöker säkerställa att denne har agerat i god 

tro. Det ska framgå att studien inte genomsyras av personliga värderingar eller är vinklad till författarens 

fördel. Då författarna spelade in intervjuerna finns möjligheten att lyssna på intervjuerna igen om något 

tveksamt som dyker upp. 
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3. Teori 

I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensramen samt varför de valda teorierna är relevanta för 

denna studie. 

3.1 Porter’s tre basstrategier 

Denna teori anses vara relevant för studien som hjälpmedel till att förstå varför de valda företagen väljer 

de leverantörer som de gör. Använder de sig av de leverantörer de gör för att de vill uppnå 

kostnadsfördelar eller differentieringsfördelar framför sina konkurrenter?  

 

Michael Porter’s tre basstrategier innefattar marknadsstrategier för hur företag kan välja att positionera 

sig på marknaden och därmed kan förhålla sig till sina konkurrenter.
21

 Företagets positionering på 

marknaden är avgörande för om företagets lönsamhet ska ligga under eller över genomsnittet. Företag 

väljer att rikta in sig på en strategisk målgrupp, antingen hela branschen eller ett särskilt segment av 

branschen och bestämmer sig även för en strategisk fördel, antingen att de kan erbjuda unika fördelar till 

kunden eller att de använder sig av en låg kostnadsposition. Utifrån vilka strategiska beslut som tas 

gällande målgrupp och fördel kan företag kategoriseras i tre olika basstrategier.  

Den första strategin är kostnadsledarskap. Det innebär att företaget konkurrerar med sitt låga pris inom 

hela branschen. För att uppnå kostnadsfördelar är det viktigt att företaget har ett stort 

tillämpningsområde. 

Den andra strategin är differentiering. Det innebär att företaget särskiljer sig konkurrenterna genom att 

erbjuda kunden unika fördelar, även detta inom hela branschen. Dock följs de unika fördelarna av ett 

högre pris. 

Den sista strategin är fokusering, som innefattar kostnadsbaserad fokusering och differentieringsbaserad 

fokusering. Kostnadsbaserad fokusering innebär detsamma som kostnadsledarskap men istället för att ha 

hela branschen som mål siktar man in sig på ett särskilt segment. Samma sak gäller för 

differentieringsbaserad fokusering som är synonymt med differentiering, även där har man valt ut en 

mindre del av branschen som mål.  

 

  

                                                 
21

 Porter, 1985 
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Strategisk målgrupp 

 

Strategisk fördel 

 

Unika fördelar enligt kunden 

 

Låg kostnadsposition 

Hela branschen Differentiering Kostnadsledarskap 

 

Särskilt segment Differentieringsbaserad fokusering 

 

Kostnadsbaserad fokusering 

Figur 1. Egen bild. 

 

3.2 Intermediated & Direct Sourcing 

Denna teori som handlar om hur företag går tillväga när de anskaffar varor och tjänster genom köp anses 

relevant för studien för att kunna analysera hur de valda företagen går tillväga när de söker leverantörer i 

Kina samt hur nära relationer de har med leverantörerna. 

 

Intermediated sourcing & Direct sourcing är två typer av sourcing som är utvecklade av Nassimbeni och 

Sartor.
22

 Nassimbeni och Sartor lämnar ingen definition av termen sourcing utan tar för givet att läsaren 

är medveten om termens betydelse. För att förtydliga innebörden av termen har författarna valt följande 

definition av sourcing: ”anskaffning av varor och tjänster genom köp. Anskaffning som sker genom 

effektiva och värdeskapande inköpsstrategier, samt implementering av dessa strategier.”
23

  

 

Intermediated sourcing är en anskaffningstyp som karaktäriseras av att det finns en tredjepart som agerar 

mellanhand mellan köpare och leverantör. Dessa mellanhänder benämns ofta som agenter och samlar 

information om de alternativ som köparen har att välja mellan. Dessa agenter har erfarenhet och 

kunskap om den marknad leverantören befinner sig på och kan därför hjälpa köparen att välja den mest 

lämpliga leverantören. 

 

Direct sourcing är en anskaffningstyp som syftar på att det företag som söker leverantör varken 

använder sig av mellanhänder i sökandet eller har några begränsningar i valet av leverantör. Det går att 

särskilja två former av Direct sourcing, nämligen traditionell och samarbete. Den traditionella typen av 

Direct sourcing uppstår när det inte är någon operativ integration mellan de två parterna.   

                                                 
22

 Nassimbeni & Sartor, 2006 
23

 www.tools.effso.se 
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Köparen söker på marknaden efter en produkt, ofta standardiserad, och har ett flertal leverantörer att 

välja mellan. Dessa relationer är oftast inte långsiktiga utan köparen använder sig ofta av olika 

leverantörer från gång till gång beroende på vilken leverantör som kan erbjuda det mest fördelaktiga 

alternativet i den stunden. 

 

Den andra formen av Direct sourcing är en typ som syftar på att det finns ett operativt samarbete mellan 

de två parterna. Exempel på operativa samarbetsaktiviteter är att företagen kan utbyta 

produktionsplaner, ha gemensam kvalitetskontroll med mera. De produkter som det handlar om i denna 

form är oftast högteknologiska eller kräver en hög och jämn kvalitet. Leverantören är ofta flexibel efter 

kundens önskemål medan kunden stödjer leverantörens utveckling på olika sätt, till exempel genom att 

åta sig leverantörens utvecklingsprogram och hjälpa till med omorganisering och utbildning av personal.  

 

Liknande samarbetsformen av Direct sourcing, menar även Goffin et al. att det finns indikationer på att 

det är finns en trend gällande företags leverantörsbas. Företagen går enligt denna trend från att ha ett 

flertal leverantörer till att ha färre och närmre samarbeten. Goffin et. al menar att denna trend i längden 

ska leda till fördelar som minskade kostnader och högre kvalitet.
24

 

3.3 Beslutskriterier vid val av leverantör 

För att kunna välja leverantör finns det olika kriterier som det köpande företaget kan utgå från. Följande 

diskussion kring kriterier som påverkar företags beslut att använda sig av leverantörer i 

lågkostnadsländer samt vilka leverantörer som blir utvalda kommer att användas som hjälp för att 

analysera vilka faktorer som påverkar och avgör företagens val av leverantör.  

 

Det finns en bred teoribas inom ämnet och många forskare har olika åsikter angående vilka kriterier som 

är avgörande för leverantörsvalet. En av de klassiska undersökningarna är den Dickson genomförde 

1966, där han genomförde en undersökning på 300 stycken företag. Han samlade in information om 

vilka kriterier de ansåg vara viktigast vid valet av leverantör och listade sedan utifrån detta 23 stycken 

olika kriterier. De tre primära kriterierna han kom fram till var kvalitet, leverans och pris. 
25

 

 

  

                                                 
24

 Goffin et al., 1997 
25

 Dickson, 1966 
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Goffins et al. använder sig av en annan utgångspunkt och delar upp kriterier i kvalitativa och 

kvantitativa faktorer. Som exempel på kvalitativa faktorer nämner de kvalitet och leverantörens rykte 

och som exempel på kvantitativa nämner de kostnad, leverans, och kapacitet.
26

 Denna uppdelning görs 

även av Hammami et. al som även anser att kvalitativa och kvantitativa kriterier är i konflikt med 

varandra. 
27

 

Alla nämnda kriterier är ändå inte tillräckliga enligt andra, och Li et al. anser att man även ska ta hänsyn 

till kriteriet osäkerhet. De menar att det medföljer osäkerhet med att använda sig av internationella 

leverantörer och att denna osäkerhet ska vägas upp mot de kostnadsfördelar man kan uppnå. Med 

osäkerhet menar Li et al. osäkerhet gällande tillgång och osäkerhet gällande leverantörens kapacitet.
28

  

 

Detta spår är även tidigare nämnda Hammami et al. inne på, då de anser att internationellt inköp 

karaktäriseras av många källor till osäkerhet, speciellt gällande ledtider då det köpande företaget och 

dess leverantörer befinner sig geografiskt avlägset från varandra.
29

 

 

Akarte et al. har identifierat och delat upp olika kriterier vid val av leverantör i fyra stycken grupper. 

Dessa grupper benämner de produktutvecklingskapacitet, tillverkningskapacitet, kvalitetskapacitet samt 

kostnad och leverans.
30

 

 

Mehta et al. menar att det vid internationella affärer även är viktigt att ta hänsyn till de kulturella 

skillnader som möjligen kan uppstå och att det är viktigt för köparen att kunna lita på leverantören, att 

leverantören har förståelse och kan kommunicera.
31

 

  

                                                 
26
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27

 Hammami et al., 2012 
28
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30
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31
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4. Empiri 

I detta avsnitt presenteras Kinas utveckling som leverantörsland, de aktuella företagen för studien 

beskrivs kortfattat samt den insamlade primärdatan redovisas. 

4.1 Kina som leverantörsland 

Sveriges handel med Kina startade redan på 1700-talet. Idag är Kina det sjunde största 

avsändningslandet för import och tillsammans med Ryssland det lågkostnadsland som Sverige 

importerar mest ifrån.
32

 

 

 

 

Figur 2. Utveckling av värdet i tkr på varuimporten från Kina till Sverige 1998-2012.
33

 

 

Många svenska företag väljer att köpa färdiga produkter eller flytta sin produktion till Kina främst för att 

de kan erbjuda billig arbetskraft och låga produktionskostnader. Kinas popularitet som lågkostnadsland 

beror även på den kompetens landets arbetskraft anses inneha.
34

 Baksidan av Kinas ekonomiska framfart 

är att den eftertraktade arbetskraften börjar bli en bristvara. Några anser att Kinas tillgång på arbetskraft 

kommer att nå en vändpunkt inom cirka fyra år. Det finns inget substitut till dagens arbetskraft och det 

finns heller inget annat land som är stort nog att ta över efter Kina om de bromsar in.
35

 

 

                                                 
32

 www.scb.se 
33

 www.ssd.scb.se 
34

 Nassimbeni & Sartor, 2006 
35

 Önnevall & Vårdstedt, 2011 
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Relationen mellan Sverige och Kina har alltid varit vänskaplig. Handeln och kontakterna med Kina var 

dock väldigt begränsade under landets isolering. Sedan 1978 har handeln öppnats upp i och med Kinas 

öppningspolitik, och expansionen har varit storartad.
36

  

Landets politiska framtid antas, trots de ekonomiska framgångarna, bli instabil på grund av den 

osäkerhet som har skapats till följd av regeringsskiftet tidigare i år.
37

 Kina anses vara världens fabrik 

och i en rapport från Konjunkturinstitutet framkommer det att Kinas betydelse för världshandeln har 

ökat kraftigt de senaste två decennierna.
38

 
39

 Idag är Kina världens största exportnation och det 

spekuleras i att landet tillsammans med USA kommer att dominera framtiden.
40

 

4.2 Företagspresentation 

Haglöfs  

Haglöfs startades 1914 och är idag nordens största leverantör av outdoorprodukter som ryggsäckar, 

kläder och annan utrustning. Haglöfs affärsidé är att de vill erbjuda prisvärda produkter med hög 

funktionsgrad och god form. Haglöfs är aktiva i Europa och Asien och har 28 producenter uppdelade på 

dessa kontinenter och 14 stycken av deras producenter är belägna i Kina. Företaget har cirka 155 

anställda och en årlig omsättning på cirka 626 miljoner kronor.
41

 

 

Gina Tricot 

Gina Tricot startades 1997 och är idag nordens snabbast växande modekedja för kvinnor med 175 

butiker i fem länder. 2012 hade företaget en omsättning på 2,5 miljarder och på deras huvudkontor i 

Borås är det 170 anställda. Gina Tricot har cirka 50 leverantörer i Kina och är därmed företagets näst 

största leverantörsland. 
42

 

 

Björn Borg 

Björn Borg startades i början på 1990-talet. Företaget marknadsför och säljer bland annat underkläder, 

sportkläder och parfymer. De har en årlig omsättning på cirka 550 miljoner och 140 anställda. Märket 

finns representerat i 60 butiker på ett 30-tal marknader runt hela världen. Björn Borg har cirka 20 

externa tillverkare och cirka 18 av dessa finns i Kina. 
43
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Företag X 

Företag X är ett välkänt varumärke i textilbranschen. Företaget har en årlig omsättning på drygt 1,1 

miljarder kronor och är därmed ett stort företag enligt årsredovisningslagen. Företag X har verksamhet 

över hela världen och använder sig av cirka 20 stycken leverantörer i Kina.  

 

Tiger of Sweden 

Tiger of Sweden startades 1903 i Uddevalla och erbjuder dam-, herrkläder, skor och accessoarer. De 

anser själva att de är en symbol för skandinaviskt minimalistiskt mode. Tiger of Sweden har en 

omsättning på cirka 300 miljoner kronor och 100 anställda. Tiger of Sweden finns idag representerade i 

18 länder världen över. 
44

 
45

 

 

Clas Ohlson 

Clas Ohlson startades 1918 som en liten postorderfirma och är idag en framgångsrik europeisk 

detaljhandelskedja. Företaget har över 4000 anställda och en årlig omsättning på 6,3 miljarder. Deras 

affärsidé går ut på att erbjuda smarta produkter och lösningar som ska göra vardagen lättare. De har 157 

butiker fördelade på Norden och Storbritannien. Clas Ohlson har 600 leverantörer i 30 olika länder. 38 

procent av Clas Ohlsons inköp är från Asien och merparten av dessa är från Kina.
46

  

 

Kjell & Company 

Kjell & Company grundades 1990 och säljer tillbehör till hemelektronik via butiker och internet. 

Företaget har butiker 69 butiker på 38 orter i Sverige. Kjell & Company har drygt 600 anställda och en 

årlig omsättning på cirka 685 miljoner kronor. Företaget har ett inköpskontor i Shanghai som har hand 

om företagets val av kinesiska leverantörer. 47
 
48

 

 

Inteno Broadband Technology AB 

Inteno Broadband Technology AB startades i början på 1980-talet. Företaget är en leverantör av CPE-

produkter till operatörer och öppna accessnät. Inteno erbjuder både produkter från sitt eget varumärke 

och även kompletterande produkter från andra märken. 

                                                 
44
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Företaget har cirka tio anställda och en årlig omsättning på cirka 81 miljoner kronor. Inteno arbetar 

framförallt med en kinesisk leverantör som står för merparten av företagets produkter.
49

 
50

 

 

 
Tabell 2. Ekonomiska nyckeltal för de studerade företagen 2011

51
 

Ha g lö fs Gina  Tric o t B jö rn B o rg F ö re ta g  X Tig e r C la s  Ohls o n Kje ll & C o Inte no

A nta l 

a ns tä llda 122 1 075 131 100 111 2 219 352 9

Om s ä ttning  

(TKR ) 584 011 2 175 807 536 509 1 100 000 289 618 5 831 100 684 529 75 217

Å re ts  

re s ulta t    

(TKR ) 30 465 3 432 100 150 160 000 15 007 364 400 18 704 677

Vins t-

m a rg ina l 9,41% 1,16% 16,36% 20,00% 10,26% 8,76% 5,28% 0,15%

Ka s s a -

likv idite t 80,32% 111,33% 324,51% 350,00% 459,61% 28,22% 36,43% 46,86%

S o lidite t 42,42% 52,81% 72,84% 25,00% 32,21% 51,47% 34,77% 29,57%

 

4.3 Resultat från intervjuer 

Haglöfs  

Inköp eller egen produktion 

Haglöfs har sedan 60-talet inte haft någon egen produktion utan lägger ut all sin produktion på 

oberoende producenter. Idag kommer 65 procent av FOB-värdet på Haglöfs produkter från Asien, FOB-

värde definieras som ”värde av vara från fabrik”. Producenterna i Asien är placerade i Kina och 

Vietnam, där fördelningen är 75 procent respektive 25 procent. Haglöfs har 28 producenter, varav 14 

stycken ligger i Kina. Haglöfs känner av att priserna i Kina går upp och produktionen blir dyrare då till 

exempel arbetarnas löner utvecklas. Respondenten menar att denna utveckling pågår i alla länder i Asien 

men eftersom de startar på olika nivåer är det i dagsläget relativt billigare produktion i Vietnam. Haglöfs 

har en fördelningshub i Hongkong dit alla asiatiska producenter skickar sina produkter för att de sedan 

ska skickas vidare till andra länder i Asien. 

                                                 
49

 www.inteno.se 
50
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Val av leverantörsland 

På 70-talet flyttade Haglöfs sin produktion från Sverige till Estland och sedan vidare till andra länder i 

Europa. Priset gör att man hela tiden jagar en billigare produktion. Respondenten menar att det har skett 

en utveckling som gör att man, även om man skulle vilja, inte kan producera i Sverige för att det inte 

finns tillräckligt med kompetens, kunskap och maskiner etcetera. All kompetens har försvunnit från 

Sverige. 

Haglöfs har valt att lägga sin produktion i Asien för att där finns det kompetens och kapacitet till ett 

konkurrenskraftigt pris. Företaget ligger inte i framkant när det gäller att starta upp ny produktion i 

exempelvis Burma eller Nya guinea, där det skulle innebära att man skulle behöva börja från början med 

att rusta upp maskinpark och så vidare. Haglöfs väljer istället att lägga sin produktion på ställen där det 

redan finns teknisk kompetens och produktionskapacitet. 

 

Att finna leverantörer 

När Haglöfs började sourca till Asien använde de sig av svenska handelshus som spenderade mycket tid 

i Asien för att bygga relationer, träffa folk och sondera marknaden. Idag har Haglöfs inga mellanhänder 

utan jobbar direkt från Sverige med alla sina fabriker i Kina. Företaget har intern personal som ständigt 

besöker leverantörerna för att se att allt går som de ska, för att diskutera utveckling av nya produkter och 

även för att utföra kvalitetskontroller. Haglöfs har ett webbaserat system som leverantörerna är 

uppkopplade till, genom detta system delar Haglöfs och deras leverantörer information. Som det ser ut 

idag letar Haglöfs nya leverantörer kontinuerligt samtidigt som de följer upp de befintliga 

leverantörsrelationerna. 

Haglöfs jobbar för tillfället med en ny modell som innebär att få ner antalet leverantörer och ha ett mer 

partnermässigt och närmare samarbete med deras kvarstående leverantörer. Då gör Haglöfs och 

leverantören en överenskommelse om hur stor del av leverantörernas produktionskapacitet de ska uppta. 

Haglöfs förbinder sig till att fylla den kapaciteten och får i gengäld mer information om detaljer som till 

exempel vad det är som kostar och kan därmed planera bättre. Haglöfs arbete med leverantörer går alltså 

mot färre leverantörer med närmre samarbete och större användning av leverantörernas kapacitet. 

 

Kriterier vid val av leverantörer 

Det som avgör Haglöfs val av leverantör är kvaliteten. Haglöfs bestämmer material och specificerar allt 

väldigt noggrant. Leverantören ska vara kapabel till att sätta ihop delarna på ett bra sätt. Andra kriterier 

som respondenten lyfter fram är fabrikens utseende, de menar att det snabbt går att se om det rör sig om 

en ”Haglöfsfabrik” eller inte.  
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Då Haglöfs är medlemmar i Fairway Foundation gör de även en CSR-undersökning av leverantören och 

om leverantören klarar alla dessa kriterier går de vidare i urvalsprocessen. När de väl valt leverantör 

utvärderar de kvalitet, kommunikation och leveranssäkerhet, om den är korrekt och tidsenlig. Företaget 

märker fort om något är fel då teknisk kompetens och en viss sorts maskinpark krävs för att göra 

Haglöfs produkter. Ibland händer det att en leverantör uppfyller nio av tio krav och då tar de en 

gemensam diskussion om hur leverantören kan förbättra sig så att de kan uppfylla alla tio kriterierna. 

Kriteriet pris kommer långt ner på listan över vad som är avgörande för att Haglöfs ska välja en 

leverantör. Detta eftersom hög kvalitet och material är de största kostnadsposterna. På företagets 

produkter uppgår specifik materialkostnad till 65 till 75 procent och därför finns det en mindre del kvar 

som man har möjlighet att förhandla om med fabriken. 

 

Vad behöver Haglöfs respektive deras leverantörer förbättra? 

För att förbättra sina leverantörsrelationer vill Haglöfs gå in i ett djupare partnerskap och sträva efter 

långsiktiga relationer. Det fungerar inte att byta leverantör i tid och otid med den typ av produktion de är 

verksamma med. Däremot kan de med ett djupare partnerskap göra hela affären mer ömsesidigt lönsam 

och därmed ge leverantören stabilitet och pålitlighet.  

Respondenten anser att deras befintliga leverantörer i Kina skulle kunna förbättra sitt CSR-arbete, bland 

annat måste man jobba mer med problematiken kring övertidsarbete. Det finns även en del kulturella 

skillnader som man kan snubbla på ibland, men generellt sett är det just nu ganska bra ställt för att 

leverantörerna arbetar med de typer av produkter som de gör. Detta bland annat på grund av att det 

måste vara stabilt med arbetskraft och att Haglöfs fabriker får betala högre löner. Respondenten säger att 

de generellt är nöjda med deras leverantörer i Kina, det sker störningar med enstaka sändningar som är 

fel men inga större problem. 

 

Gina Tricot 

Inköp eller egen produktion 

Grundarna av Gina Tricot hade tidigare arbetat inom textilbranschen som designer och inköpare, vilket 

ledde till att de redan vid uppstarten av det nya företaget hade kontakter inom textilindustrin, både i 

Europa och i Asien. Företagets första leverantörer var därmed leverantörer som grundarna kände sen 

innan och som de valde att arbeta med igen. Gina Tricot ansågs vara väldigt litet företag när det 

startades och därför var det viktigt att ha relationer där leverantörerna vågade ta den risk det innebär att 

starta ett samarbete med en ny kund som inte hade en stor finansiell buffert.  

Gina Tricot har aldrig ägt en egen fabrik, men de har samarbetat med en lokal partner i Bangladesh där 

företaget har ett produktionskontor.  
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All produktion i alla produktionsländer sker i samarbete med lokala leverantörer. Gina Tricot har totalt 

cirka 120 leverantörer, 20 stycken finns i Europa, 20 stycken finns i Turkiet och cirka 80 stycken finns i 

Indien, Pakistan, Kina och Bangladesh. 

 

Val av leverantörsland 

När Gina Tricot startades var den svenska textilindustrin i princip död och det fanns endast några 

enstaka fabriker kvar. I och med textilindustrins flytt på 70-talet fanns det bara ett begränsat utbud av 

leverantörer kvar i Sverige. Respondenten menar att företaget inte ens övervägde att producera i Sverige 

då möjligheten helt enkelt inte fanns.  

Kina är idag en viktig marknad för Gina Tricot och landet är deras näst största leverantörsland efter 

Turkiet. Kina har stor kapacitet tack vare landets storlek och de kan tillverka många olika typer av 

produkter. Företaget köper in många varor därifrån, bland annat mycket skor och accessoarer, då det i 

princip inte finns någon sko- och accessoartillverkning i Europa. 

Kina var ett större produktionsland för några år sen men mer och mer av produktionen har blivit 

industrialiserad. Mycket produktion har även flyttat till andra länder där prisnivån är lägre bland annat 

på grund av att Kinas ekonomi växer sig starkare. Kineser är duktiga, ambitiösa och mycket 

affärsinriktade jämfört med andra länder i Asien. De arbetar hårt och kämpar för att lyckas vilket 

respondenten menar gör det väldigt tacksamt att arbeta med leverantörer i Kina. 

 

Att finna leverantörer 

Gina Tricot hittar nya leverantörer genom redan etablerade kontakter, genom att leverantörer kontaktar 

dem, via mässor, internet och i sällsynta fall via agenter. Respondenten poängterar dock att antalet nya 

leverantörer per år är begränsat då de försöker öka samarbetet med de leverantörer de redan har. 

 

Kriterier vid val av leverantörer 

Det finns flera variabler som är viktiga när Gina Tricot ska välja leverantör. Den viktigaste är att de 

producerar den typ av produkt som Gina Tricot vill köpa. Det är även väldigt viktigt att de lever upp till 

de regler och krav som Gina Tricot ställer gällande CSR, där de har en miniminivå, samt arbetsmiljö, 

kemikalier, och så vidare. Priset är också en viktig del. De faktorer som därmed är avgörande för om det 

blir en affär eller inte är produkt, kvalitet och pris, både på produkterna och på produktionen, samt ett 

bra samarbete. Den grundläggande biten är produktdelen, om inte leverantören har en produkt som Gina 

Tricot vill köpa så spelar det ingen roll hur duktiga de är på andra områden. Företaget besöker sina 

leverantörer regelbundet, åtminstone varje år.  
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Det är i första hand inköparna och de som arbetar med CSR och produktion som åker till Kina och de 

leverantörer Gina Tricot arbetar mycket med mer får fler besök.  

 

Vad behöver Gina Tricot respektive deras leverantörer förbättra? 

Gina Tricot började förra året arbeta med en leverantörsutvärdering, där de utvärderar vad de tycker om 

en leverantör inom olika områden som produkt, CSR, transport och så vidare. Detta kommunicerar 

företaget sedan vidare till leverantörerna och man sätter en gemensam plan för förbättringar där det 

behövs. Genom denna kommunikation tror Gina Tricot att samarbetet kan bli närmare och bättre. 

Företaget själva skulle kunna bli bättre på att ge tydligare indikationer gällande de kvantiteter de vill 

köpa och ha en bättre produktionsplan, en mer enad front mellan inköparna. De kan även ge bättre 

information till leverantörerna om vad för typer av produkter och typ av material de eftersöker. 

Något som leverantörerna i Kina skulle behöva arbeta mer med är övertidsproblematiken. Arbetarna 

både tvingas och vill även frivilligt arbeta övertid. Gina Tricot försöker arbeta med att få ner dessa 

timmar och ett sätt att göra det är att de genom att samarbeta med leverantörerna kan planera 

produktionen bättre. Det finns även mycket leverantörerna kan göra inom miljöområdet, exempelvis 

vattenrening och kemikaliehantering. Alla länder har inte samma krav som vi har i Europa och företaget 

håller just nu på att implementera en vattenpolicy. Leverantörerna förstår inte alltid alla krav som Gina 

Tricot har, att det är viktigt att samma regler som gäller för slutprodukten även ska gälla för alla led 

bakåt i kedjan. 

 

Björn Borg 

Inköp eller egen produktion 

Björn Borg har aldrig haft någon produktion i Sverige, respondenten vet inte säkert men tror att de kan 

ha haft produktion i Europa och då i Portugal eller Turkiet. De flesta företag som hade produktion i 

Europa såg att priserna gick upp och arbetskraften blev dyrare och valde därför att sourca till Asien. 

 

Val av leverantörsland 

På 80-talet började Björn Borg bygga upp leverantörsrelationer i Kina. På den tiden handlade det 

mycket om priset. Respondenten arbetade inte på företaget då men kan inte tänka sig att det var av 

någon annan anledning än den pris- och marginalbild som då fanns i Kina. Generellt var det många 

företag på den tiden som flyttade mycket textilproduktion av detta slag till just Kina. 
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Att finna leverantörer 

Björn Borg försöker hela tiden hitta alternativa kanaler för att producera det som de vill få fram och de 

går mycket via olika nätverk. Varje vecka blir Björn Borg kontaktade av cirka 50 nya leverantörer från 

Asien. Ibland dyker det upp ett företag som ”känns i magen” att det kan vara intressant, då bokar de ett 

möte med det företaget nästa gång de är ute och reser för att kolla på deras fabrik och för att skapa sig en 

helhetsbild. Detta gör de inte bara för att flytta produktionen, utan även för benchmarking och för att 

jämföra med de leverantörer de har. Björn Borg anser sig vara så pass små att de inte har ett eget 

sourcingkontor i Asien. Idag åker representanter från Björn Borgs produktionsavdelning regelbundet till 

Kina, de gör cirka 12-14 resor till Kina varje år. Dessa resor gör de inte främst för att leta nya 

leverantörer, utan främst för att följa upp leverantörer de har. Syftet med dessa resor är bland annat att 

arbeta med produktionen, se över ny utveckling, nya kollektioner och ha prisförhandlingar. 

Björn Borg tänker långsiktigt angående leverantörer, de företag de upprättar relationer med vill de gärna 

se sig själva ha en långsiktig relation med. Företaget menar att det inte betyder att det alltid är möjligt 

men att de i alla fall går in med den inställningen. De vill inte byta leverantörer hela tiden utan tror att 

man tillsammans får en bättre produkt och leverans om man ser verksamheten som något bestående. I de 

fall de väljer att byta leverantör är det snarare för att de råkat ut för problem eller att prisbilden ”pinnar 

iväg”. Respondenten menar att det är likadant att flytta produktion från Europa till Asien som att 

produktion i Asien flyttar från områden där arbetskraften blir dyrare till andra områden eller andra 

länder. 

 

Kriterier vid val av leverantörer 

När företaget väljer leverantörer har de en färdig lista med ganska många kriterier. Huvudkriterierna för 

Björn Borg är inte bara priset utan pris och kvalitet i kombination. De vill ha certifierade leverantörer 

som ska upprätthålla standarder som krävs från EU, gärna ISO-8000, för då vet Björn Borg att allt är på 

sin plats. Björn Borg tycker även att det är viktigt att leverantören har en bra kapacitet så att företaget 

vet att de kan producera det de vill. Då Björn Borg är en kund som kräver mycket arbete med 

förpackningar är det även viktigt att leverantören har en så pass stor förpackningsavdelning för att klara 

av den hantering som krävs. Respondenten menar att leverantören även måste kunna kommunicera och 

förstå hur västvärlden fungerar, de måste ha en ömsesidig förståelse för varandra. Produktionens 

maskinpark ska även vara bra strukturerad, respondenten menar att Björn Borg totalt sett har ett brett 

spann på vad de tittar på när de väljer leverantörer.  
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Vad behöver Björn Borg respektive deras leverantörer förbättra? 

Respondenten tycker inte att de har något speciellt område de måste utveckla för att förbättra sina 

leverantörsrelationer men menar att ju mer man besöker varandra desto större förståelse får man för 

varandras arbete. Ju mer Björn Borg lär sig om hur det fungerar i produktionen desto bättre kan de bli på 

att möta och förstå leverantörernas behov och då kan de i sin tur möta Björn Borgs på ett bättre sätt. 

Respondenten säger som exempel att om de vet hur lång tid det tar att producera en produkt kan de 

planera bättre när de ska lägga order. Björn Borg har inget samarbete med leverantörer gällande 

produktutveckling. Produktutvecklingen sker i Stockholm, där bestäms allt i från utseende och material 

till förpackning.  

För att relationen med leverantörerna ska bli bättre kan leverantörerna framför allt arbeta mer med 

kommunikation. De borde bli bättre på att förstå kunden, respondenten tar upp ett exempel från Kina där 

man är rädd för att tappa ansiktet om man gör fel vilket gör att de kan sitta och trycka för länge på 

någonting istället för att berätta det från början. Om de till exempel inte kan producera till den avtalade 

tiden bör Björn Borg få reda på detta direkt så att de har möjlighet att korrigera och göra något åt 

situationen eller i alla fall förvarna sina egna kunder. I de fall de inte säger något uppstår det en väldigt 

jobbig situation. Den här förståelsen arbetar Björn Borg på konstant. 

Respondenten anser att det inte finns mycket problem kring att ha leverantörer i Kina. Det som kan 

tyckas vara ett problem är avståndet, i det fall där det skulle ske något oförutsett. Det kräver mycket 

planering från Björn Borgs sida för att handskas med de långa ledtiderna. 

 

Företag X 

Inköp eller egen produktion 

Företag X har haft majoriteten av sin produktion i Europa. För cirka 20 år sedan inleddes arbetet med att 

titta på leverantörer utanför Europa och i Asien. Företag X har kvar 50 procent av sin produktion i 

Europa, där de har leverantörer i Portugal, Italien och Turkiet. 

Produktionen i Asien är i huvudsak fördelad mellan Kina och Indien, Bangladesh har hittills inte varit av 

större intresse då det är svårt för fabriker i landet att leva upp till företaget CSR-krav. I Kina och Indien 

är situationen annorlunda då företaget har en stark närvaro genom produktionskontor i området och 

långa leverantörsrelationer. Företag X började leta efter nya leverantörer då de ansåg att de hade lite för 

mycket produktion i Kina. Många andra företag hade troligtvis sökt sig till Bangladesh, men Företag X 

valde istället att lägga mer produktion i Turkiet, vilket ledde till att ledtiderna blev kortare då landet 

ligger geografiskt närmare till Europa som är deras huvudmarknad. Val av produktionsland är en 

kombination av många faktorer, kvalitet, pris, rätt arbetsförhållanden, det är mycket som ska stämma för 

att vi ska lägga en produktion i ett land. 
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Fortfarande är det så att länder är duktiga inom ett specifikt område av tradition men de gränserna börjar 

suddas ut mer och mer. I Kina anser respondenten att man däremot kan producera i princip allt, de är 

extremt duktiga på att snabbt lära sig nya saker och på att följa instruktioner. Företag X har kvar en 

leverantör av läderprodukter i Sverige. 

Företaget äger inga egna fabriker. Idag har de 20 stycken leverantörer i Kina av totalt 48 stycken. 

Företag X har drastiskt dragit ner på antalet leverantörer från förra säsongen, då var det totala antalet 74 

stycken. Det är dyrt att arbeta med många leverantörer men man vill heller inte bli för beroende av en 

specifik leverantör. 

 

Val av leverantörsland 

Det är för dyrt att producera i Sverige och de senaste decennierna har det blivit dyrare och dyrare att 

producera i Europa. Företag X har valt att stanna kvar i Europa med en stor del av produktionen men 

Asien och med Kina i förgrunden har varit duktiga på att konkurrera både med pris, ledtider och 

kvalitet. Företagets sourcing i Kina startade med två etablerade fabriker som de fortfarande arbetar med. 

Långsiktiga leverantörsrelationer är viktiga på Företag X oavsett var produktionen sker rent 

geografiskt. De började med två stora leverantörer i Kina som de fortfarande arbetar med. Dessa 

leverantörer åstadkommer otroliga produkter, men Företag X vill inte bli för beroende av en leverantör 

då det innebär en stor risk. 

Att finna leverantörer 

Det finns lite olika tillvägagångssätt för hur företaget hittar nya leverantörer.  

Ofta blir Företag X direkt kontaktade av leverantörer som skulle vilja börja ett samarbete, eller så 

kommer produktutvecklarna i kontakt med potentiella leverantörer på till exempel mässor. Företag X 

har dock inte som mål att ta upp nya leverantörer regelbundet, först och främst ska fokus ligga på att 

utveckla de befintliga. Leverantörerna besöks regelbundet och de besöker även Företag X’s 

huvudkontor regelbundet under året. Ett nära samarbete är en grundförutsättning för att det ska bli bra 

produkter. En generell iakttagelse av produktion i Kina som respondenten har gjort är att priserna stiger 

i jämn takt. Detta kan vara ett resultat av att människorna i Kina inte längre anser att textilindustrin är 

tillräckligt lockande och kräver högre löner, vilket förmodligen är en naturlig utveckling i ett 

utvecklingsland. En annan bidragande orsak hoppas respondenten, är det CSR-arbete som många företag 

bedriver, där en skälig lön att leva på är en rättighet som ska skyddas.  
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Kriterier vid val av leverantörer 

Nummer ett är att det måste finnas ett behov av en ny leverantör. Företag X arbetar just nu med att 

samla en sourcingavdelning då det blir lättare för alla avdelningar kan dra nytta av varandras 

leverantörer. Med en övergripande bild kan man lättare göra en analys över vilka leverantörer har vi, 

vilka vi har tänkt jobba med och så vidare. Behovet av produkten är alltid i centrum, sedan kommer 

CSR-frågorna och de krav den potentiella leverantören måste möta. För att Företag X ska samarbeta 

med en leverantör finns mycket tydliga minimikrav på arbetsmiljö och kemikalier bland annat, företaget 

har även en uppförandekod som innehåller tydliga riktlinjer för hur en leverantör ska agera. Övriga 

kriterier kan man ta hand om och uppfylla allt efter som.  

 

För att Företag X ska samarbeta med dessa leverantörer som inte riktigt når hela vägen fram på alla 

punkter krävs det att leverantörer uppfyller de resterande kraven inom en bestämd tid. Respondenten 

tycker även att det speglar vad det är för typ av leverantör och Företag X ser tydligare förutsättningar 

om de är flexibla och öppna för förändring. 

Sammanfattningsvis är det följande faktorer som avgör om ett samarbete startas: 

1. Behövs det en ny leverantör inom produktgruppen.  

2. Kan leverantören producera enligt Företag X’s kvalitetskrav ur produktperspektiv? 

3. Lever leverantören upp till de krav på arbetsmiljö, osäkerhet, arbetsrätt och miljöhantering som 

Företag X har. 

 Lever leverantören upp till ovan tre kriterier kan ett samarbete starta. 

Vad behöver Företag X respektive deras leverantörer förbättra? 

För att främja företagets befintliga leverantörsrelationer anser respondenten att Företag X bör bli bättre 

på att ge feedback. Det sker mycket intern utvärdering på Företag X men det gäller att sprida detta till 

leverantörerna för att det ska ge bästa effekt. 

Kina är enormt bra som leverantörsland, men alla leverantörer har sina bitar de kan arbeta vidare med. 

När utvärdering sker delas den upp i olika kategorier, bland annat pris, kvalitet, leverans, miljö med 

mera. Svaren kan variera från säsong till säsong och då får man gräva vidare i det och se vad orsaken är 

till att det ser ut som det gör. Kina som land har kommit till rätta med mycket, har jobbat mycket med 

övertidsarbete, barnarbete. De industriella revolutioner som hänt är bra, däremot är leverantörerna i Kina 

bra på att hitta system att dölja det som de är dåliga på, till exempel att de arbetar övertid. Respondenten 

upplever att de är raka i Kina, till skillnad från till exempel Indien där det är svårt att veta vad de menar. 

Det handlar mycket om att lära känna leverantörerna. 
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I västvärlden har vi bilden av att bara vi producerar i västvärlden så är det okej, men det är ingen garanti. 

I slutändan handlar det om att göra en tillräckligt bra produkt till det pris som finns att tillhandagå. 

 

Tiger of Sweden 

Inköp eller egen produktion 

Företaget har ingen egen produktion, utan köper in sina produkter. Tiger ägs av ett danskt bolag som 

heter IC Companys. De har produktionskontor i flera länder runt om i världen. På kontoren i Shanghai, 

Hongkong och Rumänien har Tiger egen personal.  

 

Val av leverantörsland 

Tiger har en enorm bredd av produkter, alla typer av klädesplagg samt skor, glasögon, accessoarer 

etcetera. Kompetensen och möjligheterna till att ha produktion bara i Sverige finns inte. Om allt gick att 

producera i Sverige skulle antagligen prisläget vara för högt för att företaget skulle ha råd att lägga 

produktionen här. Den främsta anledningen är dock avsaknaden av leverantörer. 

I Kina har man lång erfarenhet av produktion. För cirka tio år sedan hade Kina låga priser men idag är 

inte priset hos Tigers leverantörer mycket lägre än i till exempel Turkiet eller Rumänien. För Tiger är 

priset inte anledningen för att flytta produktion. Företaget satsar på att bygga långsiktiga 

leverantörsrelationer och flyttar inte produktion som många lågprisvarumärken gör. 

 

Att finna leverantörer 

Flera av leverantörerna har IC Companys arbetat med i 20 år. Tillsammans med Tigers egen personal 

lokalt beslutar de vilka leverantörer de behöver och vilka de ska arbeta med. Representanter från Tiger 

är även med och besöker och testar alla nya leverantörer. Om företaget ser att en leverantör passar för 

deras kvalitet och pris förhandlar de om leverans och betalningsvillkor innan samarbetet påbörjas.  

 

Kriterier vid val av leverantörer 

Respondenten säger att leverantören måste uppfylla Tigers krav på kvalitet, pris och leveranssäkerhet i 

första hand. Leverantörerna måste även skriva ett produktionsavtal för att försäkra Tiger om att de kan 

uppfylla de krav som Tiger ställer. Detta produktionsavtal tar upp alla delar av samarbetet mellan 

parterna. Dessa delar är till exempel Code of conduct, CSR-villkor, kvalitetskrav, kemikaliehantering, 

krav på emballage. Code of conduct är en uppförande kod för hur företag bör bete sig vid ett samarbete. 
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Vad behöver Tiger respektive deras leverantörer förbättra? 

Med hjälp av deras ägare, IC Companys, har de ett välfungerande samarbete med deras leverantörer. 

Respondenten kan inte se något område som behöver utvecklas. Företaget arbetar aktivt med att testa 

deras produkter samt produktionen för att se att de bland annat inte använder sig av otillåtna kemikalier. 

Tiger är även mycket strikta med att leverantörerna följer företagets regler för miljö- och 

arbetsförhållanden. 

 

Clas Ohlson 

Inköp eller egen produktion 

Företaget har aldrig haft egen tillverkning, utan de har alltid varit bara ett handelsföretag som har sålt 

varor. Verksamheten började som postorder styrd distanshandel, för att sedan även starta upp ett antal 

butiker. Idag har företaget 600 leverantörer i ett 30-tal länder. Man skiljer på inköpsland och 

tillverkningsland och som tillverkningsland görs cirka 60 procent i Asien. 

 

Val av leverantörsland 

Konkurrensen idag är så pass stor att man måste köpa in varorna till rätt pris för att kunna sälja till rätt 

pris. Man köper från det landet där man hittar den bästa produkten till det bästa priset helt enkelt. Sedan 

ett antal år tillbaka är Asien helt dominerande på många produkttyper och många produkter tillverkas 

primärt i Asien, mycket elektronik. Vill man vara på marknaden inom ett visst produktområde måste 

man köpa från de tillverkarna som har rätt produkt till rätt pris. 

Clas Ohlson har handat med Asien sedan 60-talet, de var alltså väldigt tidiga med den 

leverantörsrelationen. I början var de mycket i Japan och Taiwan, men sen har Kina blivit allt viktigare 

som tillverkningsland. De har haft långa leverantörsrelationer och de vill ha så få leverantörer som 

möjligt. 

 

Att finna leverantörer 

Representanter från Clas Ohlson går mycket på mässor både i Europa och i Asien. De jobbar även med 

handelsagenter för att hitta produkter de vill ha och tycker att Kina kan erbjuda dessa typer av produkter 

till en bra pris och kan leva upp till Clas Ohlsons krav i övrigt. 

 

Kriterier vid val av leverantörer 

Respondenten säger att det är avgörande att leverantören uppfyller deras krav på kvalitet och kan 

erbjuda rätt pris. Leverantören måste även skriva på och följa en uppförandekod. 
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Företaget vill ha så få leverantörer som möjligt för att desto fler man har desto svårare blir det att ha en 

djupare relation. Samtidigt är det svårt då företaget har ett brett sortiment med 15 000 produkter, vilket 

gör att det automatiskt blir ganska många leverantörer. 

 

Vad behöver Clas Ohlson respektive deras leverantörer förbättra? 

Leverantörerna kan bli bättre på sitt HR arbete. Vi i Sverige är vana vid att det finns professionella 

personalavdelningar som har koll på alla dessa frågor. Kina är inte lika utvecklat inom detta område och 

respondenten säger att Clas Ohlson arbetar med att få dem att bli bättre. 

De har jobbat intensivt med den här typen av krav de senaste sex åren. I början var leverantörerna ovana 

och såg då kanske inte alltid nyttan i det hela men idag är det så pass viktigt att alla kedjor att ha koll på 

sina leverantörers villkor. Idag är det lättare att få gehör för den här typen av arbete ifrån leverantörerna 

och de vill gärna visa upp sina kvalitetsstämplar i form av kvalitetscertifieringar. Det finns mycket man 

kan göra när det gäller gemensamt designarbete och hur man kan göra bättre affärer tillsammans genom 

att kanske utveckla förpackningar som kan underlätta för transport. Detaljer i samarbetet kan leda till 

bättre affärer tillsammans.  

 

Kjell & Company 

Inköp eller egen produktion 

Företaget har ingen egen tillverkning utan har sedan starten i början på 90-talet endast sysslat med 

inköp. År 2007 började Kjell & Company arbeta med import som en strategisk viktig fråga. De 

utvecklar även egna varumärken och andelen varor som direktimporteras har sedan dess ökat stadigt. 

 

Val av leverantörsland 

Egentligen ”valde” de inte Kina men när det kommer till elektronik produkter finns det inte några andra 

alternativ. Det finns ytterst lite konsumentelektronik som passar in i deras sortiment som utvecklas och 

produceras i andra länder än i Kina. Kjell & Company kan erbjuda unika produkter i egna varumärken 

som ingen av deras konkurrenter kan. Fördelar med att göra inköp från Kina är att priserna är lägre samt 

att företaget snabbare kan få ut nya artiklar på marknaden. 

 

Att finna leverantörer 

För att hitta nya leverantörer att samarbeta med går företaget bland annat på mässor. De använder sig 

även av personliga nätverk samt söker på internet. 
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Kriterier vid val av leverantörer 

För att ett samarbete ska äga rum måste leverantören uppvisa en professionalitet och förståelse för 

företagets behov och krav. Leverantörens fabriker måste vara av god kvalitet med avseende på 

arbetsmiljö, miljö, maskinell utrustning samt allmän ordning och reda. Leverantören måste även kunna 

erbjuda rätt prisbild. 

 

Vad behöver Kjell & Company respektive deras leverantörer förbättra? 

Företaget behöver stärka upp avtal och legalt ansvar samt bli bättre på att göra uppföljningar. 

Kjell & Company har tyvärr råkat ut för att leverantörer har en ”ovana” att förändra produkter utan att 

informera dem innan. Detta är oprofessionellt och oacceptabelt. Något som behöver införas är att man 

tar nya varuprover i samband med förändringen så att företaget kan testa och godkänna de nya 

förändringarna innan man tar steget till full produktion. 

 

Inteno Broadband Technology AB 

Inköp eller egen produktion 

Inteno har ingen egen tillverkning, utan gör endast inköp. Företaget kom tidigt i kontakt med ett företag 

i Taiwan, Xavi, som hade fabrik i Kina. Inteno har samarbetat med Xavi i cirka tio år nu och det är dem 

som har möjliggjort att företaget har kommit dit dem är idag. Företaget har tydligt specificerat vad de 

vill ha baserat på kundernas önskemål och vad de eftersöker och sedan har Xavi utvecklat mjukvaran 

därefter. Detta har pågått fram tills nu då Inteno levererar sin egen mjukvara. Inteno har haft ett 

beroendeförhållande till leverantören Xavi, som har fungerat mycket bra. Inteno har sålt stora 

kvantiteter som även har gjort att Xavi varit viss del beroende av Inteno. Xavi har då tvingats in i en 

utveckling som ligger väsentligt högre än vad de normalt sett gjorde. 

Företag i Skandinavien har kommit längre i utvecklingen och har högre krav än en operatör i övriga 

delar av världen. Xavi är den enda leverantören de har haft på sådana produkter fram till ett par år sedan. 

Inteno har tre stycken leverantörer i Kina som levererar produkter som de säljer. De har även några 

leverantörer i USA för andra produkter. 

 

Val av leverantörsland 

Den tillverkning som krävs för Intenos produkter har aldrig funnits i Sverige och det är Kina man får 

vända sig till om man vill få sådana produkter tillverkade. Kina är den ledande marknaden på denna typ 

av produkter samt att deras leverantör Xavi redan hade fabriker i Kina när deras samarbete begav sig.  
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Att finna leverantörer 

Företaget kommer i kontakt med olika leverantörer med jämna mellanrum. De går inte till jättarna eller 

legotillverkarna i Asien, utan letar efter leverantörer som har en storlek som passar in i bilden och deras 

företag. Inteno får på olika sätt kontakt med leverantörer för att sedan boka in ett besök hos dem för ett 

eventuellt fortsatt samarbete. Inteno skickar alltid egen personal. 

 

Kriterier vid val av leverantörer 

Kvaliteten är en viktig faktor och den ska testas. Det är viktigt att leverantören kan tillverka de 

produkter Inteno är ute efter. Leveransvillkor är också viktigt. Långa kredittider är viktigt då 

skeppningstiden från Kina är lång men det är ofta svårt att få igenom. Företaget vill hinna leverera och 

få in pengar från kunderna, för att undvika att lägga på lager. 

Det är även viktigt att man kan kommunicera ordentligt, att man förstår varandra. 

 

Vad behöver Inteno respektive deras leverantörer förbättra? 

För att främja deras leverantörsrelationer behöver Inteno bli bättre på att styra kvaliteten. De behöver 

även förbättra sin totala logistik. Det är väldigt svårt att planera för denna typ av produkt då den har en 

total leveranstid på cirka ett halvår. De ska alltså veta vad deras kunder vill ha minst ett halvår innan. 

Företaget använder sig av prognoser och beställer komponenter långt innan de har fått sina order. De är 

ett komplicerat system och det är svårt med leveranstiderna. Är leveranserna sena flygs produkterna 

istället för att skeppas, vilket kostar cirka 20 gånger mer än den normala transportkostnaden. 

För att främja relationerna behöver även leverantörerna bli ännu bättre på sin kvalitet. Större kontroll 

över sin produktion, buggar etc. Ibland köper leverantörerna in komponenterna som blir för dyra, de 

skulle kunna bli bättre på att ha koll på vad varje del kostar. 

Avståndet till Kina är ett stort minus. På sikt när företaget får till sin logistik, vill de utveckla en 

leverantörsrelation i Baltikum, Polen, på grund av det närmare avståndet. Kina kommer nog att tappa 

export på sikt. 
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5. Analys & Diskussion 

I detta kapitel analyseras resultatet från intervjuerna för att sedan kopplas ihop med de valda teorierna. 

Problemformuleringen ligger till grund för den analytiska diskussionen som sedan leder fram till slutsatsen. 

5.1 Porter´s tre basstrategier 

Författarna anser det vara relevant att förstå vilken strategisk målgrupp och strategisk fördel som 

företagen använder sig av för att förstå varför de studerade företagen väljer de leverantörer de gör och 

vad de vill uppnå med att använda sig av de leverantörer de valt.  

I tabellen nedan identifieras det vilken strategisk målgrupp respektive strategisk fördel de studerade 

företagen använder sig av. Strategisk målgrupp innebär att företaget väljer att rikta sin försäljning till 

hela branschen eller till ett särskilt segment inom branschen. De strategiska fördelar företag kan använda 

sig av är unika fördelar enligt kunden, det vill säga att de erbjuder en unik produkt gentemot sina 

konkurrenter, eller låg kostnadsposition, det vill säga att de erbjuder ett lägre pris än sina konkurrenter. 

  

 

Tabell 3. De studerade företagens basstrategier 

Företag Strategisk målgrupp Strategisk fördel 

Haglöfs Särskilt segment Unika fördelar enligt kunden 

Gina Tricot Särskilt segment Låg kostnadsposition 

Björn Borg Hela branschen Unika fördelar enligt kunden 

Företag X Hela branschen Unika fördelar enligt kunden 

Tiger of Sweden Hela branschen Unika fördelar enligt kunden 

Clas Ohlson Hela branschen Låg kostnadsposition 

Kjell & Co Särskilt segment Låg kostnadsposition 

Inteno Särskilt segment Unika fördelar enligt kunden 

 

 

Utifrån tabellen ovan framkommer det att endast tre av åtta företag faller in under kategorin 

lågkostnadsposition. Det är en vanlig förutfattad mening att företag främst gör inköp från Kina för att 

det är billigt men utifrån denna studie framkommer det att företag inte längre gör inköp från Kina bara 

för att det är billigt, utan att det är finns ett flertal andra fördelar med att använda sig av leverantörer i 

Kina. Många företag väljer Kina som leverantörsland för att det är där som kompetensen finns för att 

tillverka de produkter som det köpande företaget efterfrågar.  
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Många av företagen nämner även att de använder sig av leverantörer i Kina just för att det är i Kina som 

den tekniska kapaciteten finns för att uppnå den kvalitet som efterfrågas. Detta resultat motsäger 

Hammami et al.:s påstående som tas upp i problematiseringen om att leverantörer i lågkostnadsländer 

inte besitter den tekniska potential som krävs. 

Nedan följer en kategorisering av de olika företagens basstrategier. 

 

 

Tabell 4. Kategorisering av basstrategier 

 

Strategisk målgrupp 

 

Strategisk fördel 

 

Unika fördelar enligt kunden 

 

Låg kostnadsposition 

Hela branschen Björn Borg, Företag X, Tiger 

(differentiering) 

Clas Ohlson (kostnadsledarskap) 

 

Särskilt segment Haglöfs, Inteno 

(differentieringsbaserad fokusering) 

 

Gina Tricot, Kjell & Company 

(kostnadsbaserad fokusering) 

 

5.2 Intermediated & Direct sourcing 

Författarna anser det vara relevant att identifiera vilken sourcingstrategi företagen använder sig av för att 

förstå hur de valda företagen går tillväga när de söker leverantörer i lågkostnadsländer och hur nära 

relationer de väljer att ha med deras leverantörer. 

 

I tabellen nedan redogörs det för vilken sourcingstrategi respektive företag använder sig av. Med 

sourcingstrategi menas vilken strategi ett företag använder sig av vid anskaffning av varor. Det finns två 

former av sourcingstrategier, Intermediated sourcing & Direct sourcing. Intermediated sourcing är en 

anskaffningstyp som karaktäriseras av att det finns en tredjepart som agerar mellanhand mellan köpare 

och leverantör. Direct sourcing syftar på att företaget som söker leverantör inte använder sig av någon 

slags mellanhand vid sökandet av leverantörer. Det finns två former av Direct sourcing, traditionell och 

samarbete. Den traditionella typen av relation mellan leverantör och kund innebär att det inte är någon 

operativ integration mellan de två parterna och samarbetsformen syftar på att det finns ett operativt 

samarbete mellan de två parterna. 
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Tabell 5. De studerade företagens sourcingstrategier 

Företag Sourcingstrategi 

Haglöfs Direct sourcing- Samarbete 

Gina Tricot Direct sourcing- Samarbete 

Björn Borg Direct sourcing- Samarbete 

Företag X Direct sourcing- Samarbete 

Tiger of Sweden Direct sourcing- Samarbete 

Clas Ohlson Intermediated sourcing 

Kjell & Company Direct sourcing- Traditionell 

Inteno Broadband Technology Direct sourcing- Samarbete 

 

Utöver att företagen kontaktar leverantörer själva blir även en del av företagen regelbundet kontaktade 

av leverantörer som vill starta samarbeten med dem. Detta innebär att de som köpande företag får större 

valmöjlighet och inte behöver lägga ner lika mycket tid och resurser på att internt söka efter nya 

leverantörer. 

Utifrån denna studie framkommer det att ett par av de studerade företagen till en början använder sig av 

Intermediated sourcing när de går in på en ny marknad för att sedan övergå till att använda sig av Direct 

sourcing. Utifrån tidigare forskning som författarna tagit del av är det förvånande att endast ett av åtta 

studerade företag använder sig av agenter i sökandet efter leverantörer, det vill säga Intermediated 

sourcing, då det framhävs som ett effektivt och säkert sätt att söka leverantörer i tidigare litteratur.  

I denna studie är det sex av totalt åtta studerade företag som anger att de har ett nära samarbete med 

deras leverantörer och arbetar långsiktigt med färre leverantörer. Detta överensstämmer med den trend 

som Goffin et al. talar om, att fler företag går mot att ha ett närmre samarbete med färre leverantörer. 

Enligt Goffin et al. är anledningen till detta att det i längden ska leda till kvalitets- och kostnadsfördelar 

och även detta går att urskilja som de studerade företagens anledningar. 

I tabellen nedan redogörs en kategorisering av de olika sourcingstrategierna. 
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Tabell 6. Kategorisering av sourcingstragier 

Kategori Sourcingstrategi Företag 

I Direct sourcing- Traditionell Kjell & Company 

II Direct sourcing- Samarbete Haglöfs, Gina Tricot, Björn 

Borg, Företag X, Tiger, Inteno 

III Intermediated sourcing Clas Ohlson 

 

5.3 Beslutskriterier vid val av leverantör  

När det gäller de kriterier som de studerade företagen utgår från när de väljer deras leverantörer varierar 

dessa från företag till företag. Nedan följer en redogörelse för vilka kriterier respektive företag nämner 

som viktiga vid val av leverantörer samt en sammankoppling med den teoribas studien utgår från 

gällande kriterier vid val av leverantör. Denna redogörelse följs av en tabell som fungerar som en 

översikt över vilka kriterier de studerade företagen nämnt som avgörande vid val av leverantör.  

 

När Haglöfs väljer leverantörer är det kriteriet kvalitet som är avgörande. Det är inte bara kvaliteten 

gällande slutprodukten som är viktig utan kvaliteten på varje detalj och hur dessa sätts ihop väger också 

tungt. Fabrikens utseende är även det en avgörande faktor, den måste bestå av den maskinpark som 

krävs och arbetarna måste besitta den kompetens som krävs. Att leverantören har leveranssäkerhet 

nämner de också som avgörande. Dessa kriterier går att sammankoppla med Akarte et al.:s grupper av 

kriterier som är tillverkningskapacitet, kvalitetskapacitet och leverans, dock används inte kriteriet 

kostnad, då priset kommer långt ner på prioriteringslistan för Haglöfs. Leverantören måste även kunna 

kommunicera, vilket Mehta et al. framhäver som avgörande vid en leverantörsrelation. Utöver dessa 

ovannämnda kriterier måste leverantören kunna möta de krav som Haglöfs har angående CSR-arbete.  

 

För Gina Tricot är det viktigaste att leverantören har tillverkningskapacitet att producera den produkt 

som de efterfrågar till det pris som Gina Tricot är villiga att betala. Gällande detta resonemang är två av 

Akarte et al.:s grupper av kriterier applicerbara, tillverkningskapacitet och kostnad. Utöver 

tillverkningskapacitet och pris måste leverantören även kunna leva upp till Gina Tricots krav gällande 

CSR och kemikaliehantering. 
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Björn Borgs huvudkriterier är en kombination av pris och kvalitet. Företaget ställer specifika och höga 

krav på sina produkter och förpackningar vilket medför att det är avgörande att leverantören har den 

tillverkningskapacitet som krävs för att möta dessa krav. Dessa kriterier går att koppla till Akarte et al.:s 

grupper av kriterier, tillverkningskapacitet, kvalitetskapacitet och även kostnad. Utöver detta är det även 

viktigt att leverantören har en förmåga att kommunicera samt har förståelse för Björn Borg som företag, 

liknande det som Mehta et al. diskuterar kring kan detta vara avgörande för att en leverantörsrelation ska 

vara framgångrik. 

 

För Företag X är CSR-frågor och att leverantören kan möta de kvalitetskrav som företaget har de två 

viktigaste kriterierna. Företag X har en uppförandekod med tydliga minimikrav på arbetsförhållanden 

samt kemikaliehantering. 

Att Företag X anger kriteriet kvalitet som ett av de viktigaste går att sammankoppla med de kvalitativa 

faktorerna som Goffins et al. nämner, och av dessa är det framförallt då kvalitet. 

 

Tiger of Sweden sätter kvalitet, pris och leveranssäkerhet i första hand. Utöver dessa kriterier måste 

även leverantören leva upp till Tigers krav gällande CSR, uppförandekod, kemikaliehantering och krav 

på förpackningshantering. Tigers tre viktigaste kriterier överensstämmer med de kriterier som Dickson i 

sin studie framhävde som de tre primära vid val av leverantör som är kvalitet, leverans och pris.   

 

För Clas Ohlson är det kvalitet och pris som är det avgörande vid valet av leverantör. Om dessa två är i 

balans och inom ramen för Clas Ohlsons krav måste även leverantören kunna skriva på och följa 

företagets uppförandekod för att bli valda som leverantörer. Att Clas Ohlson ser kvalitet och pris som de 

avgörande kriterierna kan kopplas samman med Goffin et al.:s kvalitativa och kvantitativa faktorer. I 

Clas Ohlsons fall är det viktigt med en balans mellan kvalitet och pris och det kan man jämföra med den 

diskussion som Hammami för att det finns en konflikt mellan kvalitativa och kvantitativa faktorer.  

 

För att Kjell & Company ska välja en leverantör krävs det att leverantören uppvisar förståelse för deras 

behov och krav. Detta går att sammankoppla med den diskussion som Mehta et al. för om att det krävs 

kommunikation och förståelse för att det ska bli en lyckad leverantörsrelation. Vidare menar Kjell & 

Company att det även är avgörande att fabriken har den maskinkapacitet som krävs för att tillverka deras 

produkter, det vill säga det kriterium som Akarte et al. benämner tillverkningskapacitet. Ett annat av de 

kriterier som Akarte et al. tar upp kostnad, och även detta är applicerbart på Kjell & Company då de 

även nämner att leverantören måste kunna erbjuda rätt pris för att bli valda som leverantör. 
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För Inteno är kvalitet en viktig faktor vid valet av leverantör och att leverantören har den 

tillverkningskapacitet som krävs att tillverka de produkter Inteno efterfrågar. Inteno anser även att de 

leveransvillkor leverantören kan erbjuda är av stor vikt när de ska välja leverantör. Intenos kriterier går 

att koppla ihop de kriterier som Akarte et al. nämner: tillverkningskapacitet, kvalitetskapacitet och 

leverans. I kriteriet leverans tar Akarte et al. även upp kostnad, men då priset inte är en avgörande faktor 

för Inteno är det inte applicerbart i detta fall. Inteno anser även att det är avgörande att leverantören är 

kapabel till att kommunicera och att de har en förståelse för Inteno, vilket hör samman med 

diskussionen som Mehta et al. för om att kommunikation och förståelse kan vara avgörande för en 

leverantörsrelations överlevnad. 

Nedan följer en tabell där det presenteras en översikt med de kriterier som de studerade företagen 

nämnde som avgörande vid val av leverantör. Utifrån denna översikt analyserar författarna vilka 

kriterier som flesta företag nämnt och därmed flest företag anser vara viktiga vid val av leverantörer. I 

kriteriet CSR räknas även arbetsmiljö, uppförandekod och kemikalier in. 

 

 

Tabell 7. Översikt av kriterier de studerade företagen uppgav som avgörande vid val av leverantör. 

 

Haglöfs 

Gina 

Tricot 

Björn 

Borg 

Företag 

X Tiger 

Clas 

Ohlson 

Kjell & 

Co Inteno 

CSR x x 

 

x x x x 

 Kommunikation/ 

Förståelse x 

 

x 

   

x x 

Kvalitet x x x x x x 

 

x 

Leverans x 

   

x 

  

x 

Tillverknings- 

kapacitet x x x x 

  

x x 

Pris 

 

x x 

 

x x x 

 Förpacknings- 

kapacitet 

  

x 

 

x 
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Utifrån tabellen ovan nämnde sju av de åtta studerade företagen kvalitet som avgörande vid val av 

leverantör. Efter kriteriet kvalitet är det kriterierna CSR och tillverkningskapacitet som flest företag 

nämnde och det var sex av företagen som nämnde dessa kriterier. De kriterier som minst antal företag 

nämnde som avgörande vid val av leverantör är förpackningskapacitet och leverans. Att det var så pass 

få företag nämnde leverans som avgörande kriterium kan bero på att de tagit med de problem som kan 

uppstå med leverans redan när de valde att använda sig av leverantörer i lågkostnadsländer. 

 

Som det nämnts ovan framkommer det att majoriteten av de studerade företagen anser att CSR, 

arbetsmiljö och kemikaliehantering är avgörande vid deras val av leverantörer. Författarna anser att 

detta är förvånansvärt när det ställs i jämförelse med tidigare forskning då det i den tidigare forskning 

som författarna tagit del inte varit möjligt att hitta någon forskare som anser att detta är faktorer som bör 

tas i beaktning vid val av leverantör. 

5.4 Avslutande analys & diskussion  

Det går att tyda ett samband mellan vilken strategisk fördel de studerade företagen använder sig av och 

vilka kriterier företagen nämner som avgörande vid valet av leverantörer. 

De tre företag som använder sig av strategin lågkostnadsposition nämner priset som en viktig faktor vid 

val av leverantör medan de två företag som säger att priset kommer långt ner på prioriteringslistan 

använder sig av strategin differentiering. Alla företag som använder sig av strategin differentiering 

nämner även att kvalitet är ett av de viktigaste kriterierna vid val av leverantör. 

 

Det finns även tendenser till samband mellan vilken strategisk fördel företagen har valt och vilken 

sourcingtyp företagen använder sig av. I studien framkommer det att endast två av de deltagande 

företagen inte använder sig av samarbetsformen av Direct sourcing. Av dessa två företag är det ett av 

dem som använder sig av Intermediated sourcing och det andra av den traditionella formen av Direct 

sourcing. Det intressanta med detta är att båda dessa företag använder sig av lågkostnadsposition som 

strategisk fördel. 

 

Det går även att se ett samband mellan de studerade företagen som använder sig av samarbetsformen av 

Direct sourcing, vilket är att dessa företag angav kvalitet som ett avgörande kriterium vid val av 

leverantör.  
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6. Slutsats 

I detta avsnitt presenteras de slutsatser som analys av den teoretiska referensramen och empirin lett 

fram till. Dessa slutsatser eftersträvar att besvara studiens problemformulering. 

 

Uppsatsens problemformulering lyder: Vilka faktorer ligger bakom företags val av leverantörer i 

lågkostnadsländer? 

 

Utifrån denna studie är de faktorer som ligger bakom företags beslut att använda sig av leverantörer i 

lågkostnadsländer att det är i dessa länder det finns den tekniska kapacitet och kompetens som krävs för 

att tillverka de produkter som de studerade företagen efterfrågar. Det framkommer även att många av de 

studerade företagen har valt att använda sig av leverantörer i Kina för att de anser att de är fördelaktiga 

att arbeta med då de mestadels har en bra kommunikationsförmåga och förståelse för det köpande 

företagets behov och krav. När de studerade företagen väljer vilka leverantörer i lågkostnadsländer de 

ska använda sig av är kriterierna som avgör följande, hur väl leverantörerna kan leva upp till det 

köpande företagets krav på kvalitet och CSR, samt vilken tillverkningskapacitet de besitter. 

 

Dock kan en extra diskussion föras kring de studerade företagens tonvikt på CSR-krav. Detta för att det 

är tänkbart att de studerade företagens svar på intervjufrågorna möjligen speglar hur företagen vill att 

deras prioritering samt CSR-arbete ska se ut snarare än hur det faktiskt ser ut idag. Om ett företag 

bedriver ett gott CSR-arbete kan detta ha en positiv effekt utåt sett, det kan alltså användas som en slags 

marknadsföring. 

 

De faktorer som ligger bakom de studerade företagens beslut att använda sig av leverantörer i Kina 

motsäger Hammami et al.:s påstående om att leverantörer i lågkostnadsländer inte besitter den tekniska 

kapacitet och erfarenhet som krävs för att möta köpande företags behov och krav. Det framkommer 

tvärtom att företag väljer att använda sig av leverantörer i Kina just för att de besitter den tekniska 

kapacitet och kompetens som krävs. 
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7. Förslag till fortsatt forskning 

Då flera av respondenterna pratar om hur produktionen flyttas till billigare länder allteftersom prisnivån 

stiger i det land de befinner sig i för tillfället vore det intressant att undersöka vad som kommer att ske 

när alla lågkostnadsländer tids nog har genomgått denna utveckling. Var kommer produktionen befinna 

sig när det inte längre finns några lågkostnadsländer med den fördelaktiga prisnivån kvar att förlägga 

produktionen i? 

 

Ett annat förslag för intressant forskning vore att undersöka hur det kommer sig att det är många företag 

som gör inköp från lågkostnadsländer men som inte väljer att ha egna fabriker i dessa länder.     
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Intervjuer 

Fredrika Erlandsson på Björn Borg 2013-04-24 kl 16.00 

Johnny Claus på Haglöfs 2013-04-25 kl 14.00 

Tina Broman på Tiger of Sweden 2013-04-29 kl 10.00 

Jenny Fredricsdotter på Gina Tricot 2013-04-30 kl 11.30 

John Womack på Clas Ohlson 2013-04-30 kl 14.00 

Gerhard Lindholm på Inteno Broadband Technology 

 2013-05-03 kl 10.00 

Sourcing Manager X på Företag X 2013-05-06 kl 10.00 

Erik Broddesson på Kjell & Company 2013-05-17 kl 08.00 
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Bilagor 

Bilaga 1- Intervjuguide 

Berätta om hur inköps- och produktionsarbetet har sett ut och utvecklats genom åren? 

Förtydligande vid behov: 

 Egen produktion/inköp färdiga produkter 

 Antal leverantörer 

 

Vad var anledningen till att ni började göra inköp från andra länder än Sverige? 

 

Varför valde ni Kina? 

Förtydligande vid behov: 

 Vad har Kina som andra länder inte har? 

 

Hur gick/går ni tillväga för att hitta leverantörer? 

Förtydligande vid behov: 

 Använder ni er av agenter, mellanhänder eller liknande? 

 Reser ni till det aktuella landet för att besöka leverantörerna? 

 

Vad är avgörande för att ni ska välja en leverantör? 

Förtydligande vid behov: 

 Vad måste uppfyllas? 

 Har ni särskilda krav eller kriterier? 

 

Vilka områden anser ni att ni behöver utveckla för att främja er leverantörsrelation? 

 

Vilka områden anser ni att er leverantör behöver utveckla för att främja er leverantörsrelation? 

 


