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Sammanfattning 

Kina har genom olika statliga initiativ startat ett kvalitetsrace med ambitionen är att ta 

kinesisk produktkvalitet till helt nya nivåer till år 2025. Lyckas man kommer svenska bolag 

som handlar/ konkurrerar med kinesiska bolag, eller bedriver verksamhet inom Kina, 

sannolikt att påverkas. Frågan är hur? Syftet med denna studie har varit att känna svenska 

bolag på pulsen; hur upplever de den kinesiska kvalitetsutvecklingen och hur tror de att deras 

bolag kommer att påverkas? Ett underliggande syfte har varit att undersöka hur de kulturella 

aspekterna inverkar på den kinesiska kvalitetsutveckling. För att svara på detta genomfördes 

en kvantitativ enkät riktad till svenska kvalitetschefer samt en kvalitativ fallstudie riktad till 

svenska bolag med närvaro i Kina. 

Resultatet visar att nivån på kinesisk produktkvalitet förväntas stiga inom många branscher 

samt att konkurrens och handelsutbytet kommer att påverkas genom att kinesiska 

marknadsandelar ökar på den globala marknaden. Inom vissa områden är kinesisk 

produktkvalitet redan idag likvärdig med västerländsk men den är inte stabil utan kräver 

kontroller från mottagarledet, tillika kunden. En trolig bidragande orsak till den ojämna 

kvaliteten finner vi i den kinesiska makrokulturen där man av tradition sätter stolthet i att 

utför arbetsuppgifter enligt order och inte ifrågasätter överordnade. Detta får en negativ effekt 

på kvalitetskulturen, vilket i sin tur riskerar att försvåra kvalitetsutvecklingen och är en 

utmaning för Kina att hantera. Utmaningen till trots så visar denna studie att det är möjligt att 

den kinesiska statens initiativ kan lyckas, åtminstone till stora delar och såväl svenska företag 

som den globala marknaden bör hålla ett vakande öga på utvecklingen. 

Summery 

China has through various government initiatives started a quality race with the ambition to 

take Chinese product quality to higher levels until 2025. If they succeed, Swedish companies 

that trade/ compete with Chinese companies, or conduct business within China, are likely to 

be affected. The question is how? The purpose of this study has been to check the pulse of 

Swedish companies; how do they perceive the Chinese quality development and how do they 

think their company will be affected? An underlying purpose has been to investigate how 

cultural aspects affect the Chinese quality development. To answer this, a quantitative survey 

was conducted aimed at Swedish quality managers and a qualitative case study aimed at 

Swedish companies with a presence in China. 

The result shows that the level of Chinese product quality is expected to rise in many 

industries, and that competition and trade exchange will be affected by increasing Chinese 

market shares in the global market. In some areas, Chinese product quality is already 

equivalent to Western, but it is not stable but requires controls from the recipient, namely the 

customer. A likely contributing factor to the uneven quality is found in the Chinese macro 

culture where traditionally one prides itself on performing tasks according to orders and not 

questioning superiors. This has a negative effect on the quality culture, which in turn risks 

making quality development more difficult and is a challenge for China to handle. Despite 

this challenge, this study shows that it is possible that the Chinese state's initiative may 

succeed, at least in large part, and both Swedish companies and the global market should keep 

a watchful eye on developments. 
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 Inledning 
I detta kapitel beskriver författarna en bakgrund till studien. Läsaren får veta varför studien 

behövs och vad studien syftar till att utreda. Läsaren får stifta bekantskap med en, för svensk 

del, mycket viktig partner – Kina – och dess offensiva mål för kinesiska kvalitet. 

 Bakgrund 

 

“From China’s speed to China’s quality; from China’s products to China’s brands; and from 

‘made in China’ to ‘created by China.” President Xi Jinping citerad i Liu (2016, ss. 52-58). 

 

I maj 2015 släppte Kinas Stadsråd med premiärminister Li Keqiang i spetsen, en strategisk 

tioårsplan för att transformera landets industri och förflytta landets producerade varor uppåt i 

värdekedjan (The State Council, 2015). Den strategiska tioårsplanen, Made in China 2025 

(hädanefter refererad till som MIC2025), adresserar nio prioriterade strategiska uppgifter med 

starkt fokus inom tio industriella discipliner av högteknologisk karaktär (Jungbluth, 2018), 

vilka visas i figur 1.1. 

 

Figur 1.1. De industriella discipliner och strategiska uppgifter som är i fokus för MIC2025. 

De tio prioriterade sektorerna täcker allt ifrån hållbar och energisnål kvalitetsinriktad 

tillverkning, till nydanande materialutveckling, informationsteknologi och artificiell 

intelligens. Tillsammans utgör de tio ovan nämnda industriella disciplinerna närmare 40 % av 

Kinas totala värdeskapande tillverkning (The U.S Chamber of Commerce [USCC], 2017).  

För varje punkt i MIC2025 finns ett antal kompletterande dokument/ policyer som vart och ett 

förklarar vilka målen är och hur målen ska nås (ibid).  

Målet för MIC2025 är att göra Kina till global ledare inom tillverkning av högkvalitativa 

produkter, speciellt de av högteknologisk karaktär (Wübbeke, Meissner, Zenglein, Ives, & 

Conrad, 2016). Ytterligare ett mål är att ersätta produkter tillverkade av utländska företag med 

inhemskt producerade produkter på såväl den inhemska som den globala marknaden (ibid).  

År 2025 ska Kina kraftigt ökat andelen immateriella tillgångar och därmed minskat sitt 

beroende av andra länder, i syfte att bli världsledande på dessa områden. År 2035 ska landet 

befinna sig på mitten av värdeskalan och därmed på god väg mot att vara världsledande. År 

2049, när landet fyller hundra år, ska det vara världsledande (The State Council, 2015).  
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Ansatsen MIC2025 påminner i viss mån om det som skedde i Japan efter andra världskriget. 

Japan tog då fasta på betydelsens av ledarskapets engagemang och vikten av att den seniora 

ledningen motiverar medarbetarna och förvissar sig om att organisationen är mobiliserad på 

alla nivåer. Vidare skulle alla förstå vikten av kvalitetsarbete för såväl företagets, som 

individens och kundens bästa (Dale & Allan, 1993). Under åren 1978 och 1979 ökade 

produktivitet hos japansk industri med 8 respektive 11,4 % medan USA:s industri i princip 

låg kvar på en oförändrad nivå (Crawford-Mason, 1980). Det som skedde i Japan från 1950-

talet och ett par årtionden framåt påverkade kvalitetsutvecklingen i stort och betraktas idag 

som ett paradigmskifte inom kvalitetsutvecklingen (Weckenmann, Akkasoglu, & Werner, 

2015).   

På samma sätt som kvalitetsutvecklingen i Japan dels påverkades av och dels i sin tur 

påverkade andra länders kvalitetsutveckling, så menar författarna till detta arbete att liknande 

effekter kan bli effekten av den pågående kinesiska kvalitetsutvecklingen. Men det finns 

skillnader i såväl kultur som utgångsläge. En kulturell skillnad är synen på auktoriteter där 

den kinesiska ledaren bemöts med stor respekt och är den som förväntas fatta beslut medan 

den japanska ledaren visserligen åtnjuter stor respekt men även betraktas som en facilitator 

som ska sträva efter gruppens konsensus (Browaeys & Price, 2015).  

Att den kinesiska satsningen sannolikt kommer få konsekvenser för andra nationer har 

uppmärksammats bland annat i en rapport av Jungbluth (2018). I rapporten synas det 

kinesiska initiativet att köpa upp högintressant teknologi på den tyska marknaden. I rapporten 

framgår att hela 64 % av de kinesiska investeringarna som gjordes i Tyskland under en 

treårsperiod från 2014 och framåt spås vara en direkt effekt av MIC2025. Jungbluth menar 

dock att det kan vara svårt att säkert koppla sammanslagningar och uppköp av företag direkt 

till MIC2025 eftersom är en komplex historia att 1) utröna hur ägarstrukturen ser ut och 2) 

kartlägga i vilken utsträckning den kinesiska staten finns med i bilden eller ej. Även andra 

länder, speciellt industrialiserade länder med tyngdpunkt i tillverkande industri med stark 

högteknologisk inriktning spås komma att påverkas (Wübbeke, Meissner, Zenglein, Ives, & 

Conrad, 2016). Som exempel nämner Wübbecke med flera (2016) länder som Sydkorea, 

Japan, Tyskland och Sverige.  

Författarna till detta arbete upplever dock att det är relativt tyst i såväl kommersiella media 

som inom forskningen trots att ämnet borde vara av intresse. Kina är de facto en av de 

snabbast växande ekonomierna i världen och till storleken endast passerad av USA (Carlgren, 

2018). För mindre nationer kan denna utveckling därför antas få betydelse. Ett exempel är 

Sverige som är en betydligt mindre ekonomi och för vilken Kina utgör en viktig 

handelspartner. 2016 uppgick svensk export till Kina till 46 miljarder SEK och ett år senare 

uppgick den till hela 59 miljarder enligt en rapport från Team Sweden in China (2018). 

Samma rapport gör gällande att Kina idag utgör den tredje största handelspartnern i Asien för 

svensk del. Vidare deklarerar rapporten att svenska bolag anser att deras globala framgångar 

är beroende av hur deras tillväxt ser ut på den kinesiska marknaden. Vad som sker i Kina 

torde således vara viktigt för utländska bolag som agerar såväl på den globala som på den 

kinesiska marknaden.  
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 Syfte 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka på vilket sätt svenska företag som bedriver 

handel med Kina eller har verksamhet i landet, förväntar sig att bli påverkade av den 

kvalitetsutveckling som initierats av kinesiska staten1. Utöver detta har ett underliggande syfte 

varit att undersöka hur kulturella aspekter inverkar på den kinesiska kvalitetsutveckling.  

 

 Forskningsfrågor 
För att uppnå ovan nämnda syfte utgår studien ifrån följande frågeställningar:  

1. Hur förväntar sig svenska företag att kinesisk produktkvalitet kommer att förändras till 

2025? 

2. Hur förväntar sig svenska företag att den kinesiska kvalitetsutvecklingen kommer att 

påverka konkurrensen och handelsutbytet med kinesiska bolag? 

3. Vilken roll spelar olika kulturella aspekter i den förväntade kvalitetsutvecklingen? 

  

 

1 Med statsiniterad kvalitetsutveckling avses Made in China 2025 (The State Council, 2015) samt Quality Development Outline (The State 

Council, 2012) med relaterade aktiviteter. 
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 Teoretisk referensram 
Kapitlet inleds med en kort reflektion av kvalitetsperspektivet följt av en diskussion kring 

begreppet produktkvalitet. Efter detta får läsaren ta del av ett resonemang kring de kulturella 

aspekterna vilka i någon mån också kan påverka den slutgiltiga kvaliteten. Detta åtföljs av en 

diskussion kring kvalitetsutvecklingen generellt. Här ges också exempel på händelser, länder 

och tidpunkter då kvalitetsutvecklingen tagit större språng. Slutligen får läsaren en inblick i 

kinesisk kvalitetsutveckling genom åren. 

 Kvalitetsperspektivet 
Det finns bevis för att systematiskt kvalitetsarbete har använts redan vid antika Egyptens 

pyramidbyggen och att en strävan efter kvalitet troligen har funnit ännu längre tillbaka i 

mänsklighetens historia (Sörqvist, 2004). Genom tiderna har såväl behovet av organiserat 

kvalitetsarbete som definitionen av kvalitet förändrats från en strävan att hitta kvalitetsbrister 

till att kvalitetssäkra och förebygga att dessa uppstår (Andersson, Eriksson, & Torstensson, 

2006; Sörqvist, 2004). Kvalitetsperspektivet har därigenom kommit att utvidgas till att anta en 

holistisk syn på kvalitet där stor vikt läggs på ledningens roll, kundorientering samt att ha en 

välutvecklad processorientering (Sörqvist, 2004). I den internationella kvalitetsstandarden 

ISO 9000 definieras begreppet som “den grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller 

krav, dvs behov eller förväntningar som är angiven, i allmänhet underförstådd eller 

obligatorisk” (Swedish standards institute [SIS], 2005, s. 7).  

 

 Produktkvalitet 
Bergman och Klefsjö styr kvalitetsbegreppet i riktning mot produktkvalitet genom att 

formulera definitionen som ”kvalitet på en vara eller tjänst är dess förmåga att tillfredsställa, 

eller helst överträffa, kundernas behov och förväntningar” (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 23). 

Vid kvalitetsbedömning av en produkt utgår kunden från ett antal så kallade 

kvalitetsdimensioner, såsom driftsäkerhet, säkerhet, livslängd men också trovärdighet, 

tillgänglighet och kommunikationsförmåga (ibid). Exempel på kvalitetsdimensioner visas i 

figur 2.1. Vidare läggs allt större vikt vid att produkten också är miljömässigt, socialt och 

ekonomiskt hållbar. I denna studie innefattar ordet produkt såväl varor som tjänster, vilket är i 

linje med Bergman och Klefsjös formulering (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 23).  
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Figur 2.1. Exempel på dimensioner utifrån vilka produkter kvalitetsbedöms av kunder. Fritt från Bergman och 

Klefsjö (2012). 

 

 Kulturella aspekter 
Dahlgaard och Dahlgaard- Park (2006), anser att det finns stora likheter mellan internationellt 

kända kvalitetsinitiativ såsom TQM, Lean eller Sex Sigma och argumenterar för att 

organisationskulturen är viktigare för framgången av kvalitetsarbetet än valet av angreppssätt. 

Detta synsätt stärks av att organisationskulturen, när den omnämns i ett kvalitetsperspektiv 

ibland kallas kvalitetskultur och även tillskrivs stor betydelse i kvalitetsutmärkelser som 

exempelvis i MBNQA (Dellana & Hauser, 1999). Kvalitetskultur respektive 

organisationskultur härstammar ur ett bredare kulturellt perspektiv där kultur ses som ett 

delat, inlärd och symboliskt socialt fenomen (Harvey & Stensaker, 2008).  

2.3.1 Makrokultur 

Kultur, vilket kan definieras som “den kollektiva mentala programmering som särskiljer de 

människor som tillhör en viss grupp eller kategori från andra” (Hofstede, Hofstede, & 

Minkov, 2011, s. 22) finns i alla sociala sammanhang och utvecklas ifrån de värderingar som 

gruppen delar. Tayeb (2003, i Browaeys & Price, 2015, s 17) lyfter fram vikten av att beakta 

kulturella aspekter på makronivå. Denna makrokulturella nivå är inte beroende av 

nationsgränser utan kopplas till större grupper av människor, vilka vuxit upp med 

gemensamma värderingar och attityder som ofta har utvecklats genom generationer. Den 

makrokulturella nivån påverkar lagar och politiska inriktningar och är enligt Tayeb, viktig att 

ha med i beaktande när tvärkulturella aspekter ska studeras, men även när mikronivån där 

organisationskulturen återfinns, är i fokus.  

2.3.2 Makrokulturens inverkan på organisationskultur 

Omfattande studier av organisationskultur i relation till makrokultur har genomförts av 

forskaren Geert Hofstede (Hofstede, Hofstede, & Minkov, 2011) där han bland annat studerat 
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kultur ur fem dimensioner (se bilaga 1) - Maktdistans, Individualism mot Kollektivism, 

Livskvantitet/ Maskulinitet mot Livskvalitet/ Femininitet, Osäkerhetsundvikande samt Kort- 

mot Lång tidsorientering. Hofstedes studier visar att religion, språk, geografi och etnicitet 

tillsammans med historisk utveckling och ekonomiska likheter skapar kluster inom vilka 

länder kan grupperas (ibid). Sverige återfinns i det nordeuropeiska kulturklustret medan Japan 

och Kina placeras i klustret Konfusiska Asien. Detta innebär, enligt Hofstede, att den svenska 

organisationskulturen karaktäriseras av kort tidsorientering, vilket bland annat avspeglas i 

kortsiktiga verksamhetsmål och ekonomiska redovisningsperioder. Den svenska 

organisationskulturen karaktäriseras även av att företagsledare inte ses som enväldiga experter 

utan snarare som teamledare, vilkas beslut kan ifrågasättas. De anställda uppmuntras till att 

uttrycka åsikter och såväl individens som gruppens åsikter förväntas ha starkt inflytande vid 

beslutsfattande. De personliga målen väger tyngre för medarbetarna än vad företagets eller 

gruppens mål gör (Hofstede, Hofstede, & Minkov, 2011). 

Hos länderna i klustret Konfusiska Asien är den konfusiska filosofin gemensam, vilken 

bygger på en lära om vikten av fred, universell kärlek och relationer mellan människor (se 

bilaga 2, Konfusiska lärans huvudprinciper). Denna lära uppstod i Kina men spred sig till 

andra delar av Asien (Browaeys & Price, 2015). Gemensamt för länderna i detta kluster är 

bland annat att man har ett framtidsfokuserat perspektiv och att gruppen man tillhör är 

viktigare än individen. I Kina tilldelas relationer och familjeband en viktig roll i 

affärssammanhang och en god relation har större betydelse än kontraktila överenskommelser 

(Hofstede, Hofstede, & Minkov, 2011). De kinesiska affärsnätverken används som källa för 

information och affärer genom tjänster och gentjänster och gruppens mål har större betydelse 

än den enskilda individens behov. Det finns en stark traditionell respekt för auktoriteter och 

åtlydnad av ledares beslut, men detta börjar dock att förändras då individer har fått ett ökat 

utrymme från kinesiska staten till att fatta egna beslut om exempelvis var man ska arbeta och 

bo (Browaeys & Price, 2015).   

Japans traditionella kultur har i likhet med den kinesiska kulturen stark orientering emot 

relationer, vilket gör att samarbete och nätverkande får viktiga betydelser. Ledare har dock 

inte samma auktoritet som i Kina utan ses mer som facilitatorer vid beslutsfattande och man 

eftersträvar konsensus. Som individ identifierar man sig med gruppen och det är gruppens mål 

som eftersträvas före individens egna (Browaeys & Price, 2015; Hofstede, Hofstede, & 

Minkov, 2011). 

Även vid genomförandet av organisationsförändringar så har skillnader i hur förändringar 

mottas och accepteras, noterats mellan olika kulturer (Browaeys & Price, 2015). Laurent 

(1990) definierar det som att det finns en ”doing”- orientering bland europeiska och 

anglosaxiska kulturer. Doing-orienteringen definierar personer och grupper utifrån vad de 

åstadkommer medan asiatiska kulturer är “being”-kulturer där personer och grupper definieras 

utifrån vilka relationer de har till andra inom den egna organisationen. Personer med doing-

orienteringen ser på organisationsförändringarna utifrån förändringens förväntade resultat 

medan personer med being-orienteringen ser förändringen som en transformering där 

förändringsresan i sig har värde (ibid). Enligt den kinesiska kulturella traditionen som, enligt 

Laurents kulturorientering, är en being-kultur, så medför exempelvis ålder eller senioritet 

större respekt än meriter och ledare eftersträvar inte ekonomisk effektivitet. Tryck från 
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kulturer utifrån tvingar däremot kinesiska ledare att bli mer kompetitiva och fokusera mer på 

meriter och ekonomiska resultat i likhet med en doing-kultur (Laurent, 1990).  

2.3.3 Kvalitetskultur 

Utifrån både Laurents (2010) och Hofstedes (2011) studier varierar alltså organisationskultur 

mellan olika makrokulturer, vilket får till följd att även kvalitetskultur kan anta olika uttryck. 

Definitionen på kvalitetskultur varierar enligt Cameron & Sine (1999) till följd av att 

definitionen av begreppet kvalitet inte är helt entydig. Detta till trots, så menar Cameron och 

Sine att kvalitet behöver behandlas som ett kulturellt fenomen där fokus bör ligga på 

värderingar och organisationens ideologi snarare än på strategier, metoder och verktyg. Denna 

syn på kvalitet finner även stöd hos andra forskare (Dellana & Hauser, 1999; Cronemyr, 

Bäckström, & Rönnbäck, 2017). Dellana och Hauser (1999) har i sin studie om 

kvalitetskulturens inverkan på kvalitetsarbete kommit fram till att de verksamheter som haft 

störst framgångar med införandet av kvalitetsinitiativ också har haft en kvalitetskultur som 

bygger på låg grad av hierarki och hög grad av grupptänkande (ibid). De betonar utifrån det 

resultatet vikten av att ledningen antar ett holistiskt kvalitetsperspektiv som genomsyrar 

organisationens värderingar och kvalitetsarbete för att utveckla en god kvalitetskultur. En 

slutsats som de drar är att en framgångsrik kvalitetskultur, vilken i sin tur är förutsättning för 

god kvalitet, kräver ett engagerat ledarskap, teamwork och medarbetarnas delaktighet (ibid). 

Denna slutsats får stöd i flertalet andra studier, bland annat av Bergman och Klefsjö (2012) 

som beskriver det optimala kvalitetsarbetet som ett ständigt pågående arbete för att utveckla 

såväl produkten och processen likväl som människorna som arbetar i processen. Cronemyr, 

Bäckström och Rönnbäck (2017) slår fast att det finns en enighet om att faktorerna; 

Processorientering, Kundorientering, Basera beslut på fakta och Ständiga förbättringar, är 

viktiga för att kunna uppnå god kvalitet.  

 

 Kvalitetsutveckling 
Bergman & Klefsjö (2012) menar att synen på kvalitet har gått igenom fyra faser – från 

kvalitetskontroll till det som Bergman och Klefsjö kallar kvalitetsutveckling (eller t.o.m. 

offensiv kvalitetsutveckling), vilket illustreras i figur 2.2. 

 

Figur. 2.2. Illustrering av kvalitetsutvecklingens fyra faser (hämtad från Bergman & Klefsjö, 2012, s 101). 
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Bergman och Klefsjö menar att fasen för kvalitetskontroll har präglat mänskligheten under en 

lång tid. Genom tiderna har såväl behovet av organiserat kvalitetsarbete som definitionen av 

kvalitet förändrats från att försöka hitta kvalitetsbrister till att kvalitetssäkra och förebygga att 

dessa uppstår (Andersson, Eriksson, & Torstensson, 2006; Sörqvist, 2004). Även Juran 

påtalar kvalitetens alltmer kritiska roll för att behålla framgång i en alltmer konkurrensutsatt 

värld (Juran & Godgrey, 1999). 

2.4.1 Exempel på händelser som drivit kvalitetsutvecklingen 

Juran (1998) ger exempel på viktiga händelser då kvalitetsutvecklingen tagit noterbara steg 

(se tabell 2.1). Vidare gör han jämförelser av kvalitetsutvecklingen och kvalitetskulturen i 

kölvattnet av vissa specifika händelser. Juran menar exempelvis att det finns tydliga likheter 

mellan de länder som betraktas som vinnare av andra världskriget (USA och Storbritannien) 

likväl som det finns tydliga likheter mellan de som betraktas som förlorare (Tyskland och 

Japan). Vinnarna var starkt präglade av respektive försvarsmakt och dess fokus på 

produkternas konformitet med uppsatta specifikationer, medan förlorarna snarare drevs av ett 

behov av att återuppbygga respektive land och dess ekonomi. Juran talar således om två olika 

kvalitetskulturer där förlorarna stod för den konkurrensdrivna och kundfokuserade kulturen 

medan vinnarna snarare drevs av konformitet till specifikationer, standardisering och 

certifiering. Juran uppmärksammar även en del skillnader mellan förlorarna. Som exempel 

nämner han Tyskland vars fokus låg på nischmarknader där det handlade om hög 

förädlingsgrad – vilket potentiellt också innebär en högre kostnad, medan Japan istället 

koncentrerade arbetet på att ta marknadsandelar på stora volymmarknader dvs. processbaserad 

kvalitet med minimala kostnader. 

 

  USA Japan Storbritannien 

Tidpunkt Slutet 1800-tal Andra världskriget ~1970–1995 

Händelse Den industriella 

revolutionen (låg 

produktivitet) ger 

upphov till Taylorism/ 

Scientific Management 

för att öka 

produktiviteten 

Efterkrigstiden skapar 

behov av snabb 

återuppbyggnad av 

landets ekonomi 

Försvarsmaktens 

inflytande på landets 

produktion skapar ny 

syn på standardisering 

och certifiering 

 Tabell. 2.1 Exempel på händelser inom kvalitetsutvecklingen vid olika tidpunkter i olika delar av världen. Fritt 

från Juran (1998, ss 38, 1099, 1073).  

För andra delar av världen lyfter Juran nationella historiska ögonblick, bland annat i Kina. 

Juran nämner speciellt kinesiska revolutionen som resulterade i bildandet av folkrepubliken 

Kina 1949 och kinesiska kulturrevolutionen (1966–1976). Juran menar att konsekvenserna av 
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övergången från statsägd planekonomi till en socialistisk marknadsekonomi genererar såväl 

möjligheter som utmaningar för Kina som land (Juran & Godgrey, 1999).  

2.4.2 Betydande kvalitets- och förbättringsinitiativ i kvalitetsutvecklingen  

I syfte att förbättra produkt- och tjänstekvalitet så har ett flertal olika förbättringsinitiativ eller 

förbättringskoncept vuxit fram. Förbättringskonceptet Lean har utvecklats ur Toyotas 

produktionssystem och kvalitetsfilosofi - Toyota Production System, med fokus på att skapa 

värde för kunden, utveckla människor samt effektivisera flöden (Andersson et al., 2006; 

Dahlgaard & Dahlgaard - Park, 2006; Sörqvist, 2013). Målsättningen med Lean är att 

kontrollera resurserna utifrån identifierade kundbehov i syfte att eliminera allt slöseri och 

skapa värde för kunden, där slöseri inkluderar flera aspekter från rent material- och tidsslöseri 

till att slösa bort medarbetarnas kreativitet (Andersson et al.,2006; Sörqvist, 2013). Sex Sigma 

är ett faktabaserat och analytiskt förbättringskoncept vars tre huvudkomponenter är 

Resultatorienterat ledarskap, Infrastruktur och kompetens samt Problemlösningsmetodik 

(Sörqvist & Höglund, 2017). 

Under 1990-talet var Total Quality Management eller TQM, ansett som “en företagskultur 

karaktäriserad av ökad kundnöjdhet genom ständiga förbättringar, i vilka alla medarbetare 

deltar aktivt” (Dahlgaard et al, 1998a citerad i Dahlgaard & Dahlgaard- Park, 2006, s.266). 

Denna syn på kvalitet ligger idag bland annat till grund för standarder som ISO 9001:2015 

och kvalitetsutmärkelsemodeller som Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) 

(Bergman & Klefsjö, 2012). 

2.4.3 Japans kvalitetsrevolution 

Före andra världskriget såldes japanska produkter till mycket låga priser och med en usel 

kvalitet, undantaget vissa högteknologiska produkter ( (Kondo & Kano, 1998). Efter andra 

världskriget tvingades dock den japanska industri att hitta nya mer framgångsrika arbetssätt 

som klarade att producera produkter till högre kvalitet på ett effektivare sätt (Main, 2010). 

Trots att Japan egentligen var ett land utan några naturresurser och var beroende av import för 

90 % av sin energiproduktion och råvarubehov och med en yta många gånger mindre än USA, 

lyckades Japan blir den 3:e mest produktiva nation under 1970-talet (Harry & Schroeder, 

2000). Vändning kom strax efter andra världskriget då japanska forskare och ingenjörer 

startade en ideell kvalitetsorganisation (JUSE), fristående från den Japan regeringen, och 

inledde arbetet med att öka kvalitetskontrollen i den japanska industrin. JUSE bjöd även in 

den amerikanska forskaren W. Edwards Deming för att föreläsa och med hans stöd infördes 

statistisk kvalitetskontroll (Kondo & Kano, 1998).  

I slutet av 1970-talet, på mindre än 20 år, hade kvalitetsutvecklingen inom japansk industri 

nått så långt att omvärlden inte längre kunde blunda från dess konsekvenser (Main, 1994, ss. 

60-61). Inte minst i USA kom stora drakar som Chrysler, Ford och Xerox långsamt till insikt. 

Japan stod för kvalitet och marknadens nya syn på japansk kvalitet skulle de facto kunna bli 

deras död – inte bara på den globala marknaden utan även på deras egen hemmamarknad 

(ibid).  

Hur var utvecklingen i Japan möjlig? Juran (Kondo & Kano, 1998) ansåg att det främst var tre 

saker som lett till Japans kvalitetsrevolution: 
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1. Ett massivt kvalitetsrelaterat utbildningsprogram 

2. Årligen återkommande kvalitetsutvecklingsprogram 

3. Att kvalitetsledarskapet återfinns i den högsta ledningen. 

En annan bidragande faktor gör gällande att det var de japanska hushållen benägenhet att 

spara som skapade de finansiella reserver som krävdes. Detta gjorde det möjligt för japanska 

bolag att låna pengar för att kontinuerligt återinvestera och modernisera och automatisera sina 

industrier i en tämligen snabb takt (Crawford-Mason, 1980).   

Den utvecklingen som startades i kölvattnet av andra världskriget sporrades ytterligare av den 

oljekris som senare kom att råda under 1970-talet (Main, 1994). Avsaknaden av kriser under 

början av 90-talet i Japan menade dock Main ledde till att ambitionen för kvalitetsutveckling 

minskade (ibid) eller som Noriako Kano uttryckte det “the crisis of quality in Japan is that 

there is no crises” (Kano citerad i Main, 1994, s. 68). 

 

 Kinas kvalitetsresa 

2.5.1 Före 1978 

I det antika Kina var kvaliteten på hantverksprodukter noga reglerad genom lagar, standarder 

och mätsystem men i modern tid har landet halkat efter i produktkvalitet jämfört med 

omvärlden (Zhang, 2000). I och med bildandet av folkrepubliken Kina år 1949 utökades det 

statliga ägandet av bolag i Kina och det ryska inflytande växte. Medvetenheten kring 

kvalitetsfrågor var låg och kvalitetsarbetet präglades av starka auktoritära inslag (Chin, Pun, 

& Hua, 2001). Den sjunkande kvalitetsnivån nådde sin botten under “kulturrevolutionen” åren 

1966–1976, då kinesiska tillverkare var isolerade gentemot omvärlden och därmed inte 

behövde hantera konkurrens eller kvalitetskrav utifrån ( (Zhang, 2000; Dian-Xiang & 

Willborn, 1990). Det fanns således inget behov av moderna kvalitetskoncept som TQM 

(Dian-Xiang & Willborn, 1990). 

2.5.2 Efter 1978 

I samband med Kinas ekonomiska reform 1978, tilläts utländska företag att etablera sig i Kina 

vilket medförde kraftigt ökad konkurrens. De utländska influenserna har drivit kinesisk 

kvalitetsutveckling från ett inspekterande förhållningssätt i riktning mot ett mer 

processorienterat och offensivt kvalitetsarbete (Chin, Pun, & Hua, 2001). Satsningarna har 

framförallt varit inriktade på Total Quality Management (TQM) och Continuous Quality 

Improvement (CQI), men även på kvalitetsstandarder som ISO 9000 och olika former av 

kvalitetsutmärkelser (ibid; Zhang, 2000; Dian-Xiang, 1990). En mätning som gjordes år 2016 

visade att Kina vid tillfället hade flest antal ISO 9001-certifieringar i världen (Heras-

Saizarbitoria & Boiral, 2019). I syfte att styra landets tillverkning mot en högre kvalitet 

införde den kinesiska staten såväl statliga övervakningsprogram som ett antal lagar och 

förordningar (Zhang, 2000). 1992 infördes The Senior Quality Seminar, ett årligt 

återkommande seminarium med målet att bygga en kvalitetskultur med uttalat stöd direkt från 

kinesiske presidenten (ibid). Insatserna fick begränsad effekt och synen på kinesisk kvalitet 

som undermålig levde kvar och förblev synonym med billiga produkter och kort livstid (The 

State Council, 2016).  
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2.5.3 Nuläget 

2011 släpptes en rapport av den Europeiska Centralbanken (Pula & Santabárbara, 2011). I 

rapporten med titel ”Is China climbing up the quality ladder?” ligger fokus på kinesisk export 

och dess kvalitet. Rapporten utmanar synen på att kinesiska produkter skulle vara av låg 

kvalitet. Iakttagelse som görs är att Kinas export till EU håller relativt hög kvalitet (till relativt 

låga pris) och att Kina har höjt kvaliteten på producerade varor i jämförelse med sina 

konkurrenter sedan 1995 (ibid). Den kinesiska staten bedömer dock själva att det är en 

nödvändighet att höja kvaliteten på inhemsk produktkvalitet ytterligare (The State Council, 

2016). Orsaken är att man dels ser en ökning av antalet kinesiska medelinkomsttagare, dels att 

denna grupp har allt högre kvalitetskrav jämfört med tidigare. 

2011 offentliggjordes även den senaste kinesisk kvalitetsplanen, Quality Development 

Outline (2011–2020), i avsikt att främja kinesiskt kvalitetsarbete (The State Council, 2012). 

Planen slår fast att kinesisk kvalitet fortsatt släpar efter, vilket bedöms vara en konsekvens av 

jakten på ekonomisk tillväxt och kvantitet på bekostnad av kvalitetsfrågor. Detta i sin tur leder 

till resursslöseri men också ekonomiska och miljömässiga förluster (ibid).  

Nästa stora initiativ kom i maj 2015 då Kinas Stadsråd med premiärminister Li Keqiang i 

spetsen lanserade en strategisk tioårsplan, MIC2025 med syfte att transformera landets 

industri och förflytta dess producerade varor uppåt i värdekedjan (The State Council, 2015). 

Inom ramen för MIC2025 kommer ekonomiskt stöd att ges till tillverkande inhemska bolag 

med målsättningen att dessa ska ersätta utländska producenter (US Chamber of Commerce, 

2017). Vidare ska teknologin bakom tillverkningen vara smart och även denna ska tas fram av 

inhemska företag. Beroendet av utländska produkter och utländsk teknologi ska minska och 

ersättas av kinesiska alternativ som också ska ta marknadsandelar på den globala marknaden 

(ibid). 

För att lyckas med det landet föresatt sig kommer man från statligt håll att bistå med 

strategiskt stöd i olika former, såsom utbildning och kompetensutveckling men även ny skärpt 

lagstiftning (Xiaodong, 2017). Vidare avser kinesiska staten att införa ett mer kraftfullt 

system för att ge kännbara ekonomiska bestraffningar till de företag vars produkter inte håller 

avsedd produktkvalitet (ibid). 

“By 2025, the overall quality of manufacturing will improve greatly, innovation 

capacity will enhance markedly, overall labor productivity will increase greatly, and 

the integration of IT into industry will reach an advanced level.” (State Council of China, 

2015). 

2.5.4 Kinas utmaningar 

Kina är idag en av världens snabbast växande marknader och världens näst största ekonomi 

(Carlgren, 2018). Mycket av det ekonomiska tillväxten har byggt på hög produktionshastighet 

och låga kvalitetskrav hos kinesisk tillverkande industri och landet står nu inför nya 

utmaningar i form av ökade lönekostnader, små kvalitetsfördelar och små marginaler (The 

State Council, 2015). Vidare finns en efterfrågan på lågpris- och lågkvalitetsprodukter från 

både inhemska och globala konsumenter vilket motverkar kvalitetsambitionerna (Zhang, 

2000). 
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Kinesiska satsningar inom kvalitetsområdet är omtvistade i forskningen. Zhang (2000) menar 

exempelvis att den statliga styrningen visserligen kan spela rollen som möjliggörare 

exempelvis genom en effektiv och kraftfullt lagstiftning, men samtidigt finns en utmaning 

med att överbrygga den låga efterlevnaden som finns idag. En annan utmaning är att 

incitamentet för att utveckla ett kvalitetsmedvetande i lokalt självstyrande provinser går 

förlorat i och med att dessa utvärderas på basis av omsättning och ekonomisk utveckling 

(ibid). Zhang (2000) menar också att lagstiftningen i sig inte per automatik genererar en 

kvalitetsmedveten och konkurrenskraftig industri. För detta krävs ett starkt eget engagemang 

och en medveten företagsledning med kompetens inom kvalitetsarbete och TQM. Zhang får 

stöd av annan forskning som menar att inhemska företag saknar egen kompetens för att driva 

kvalitetsfrågor och därför måste förlita sig på de utländska moder- och/eller systerbolag som 

har väljer att investera i Kina (Chin, Pun, & Hua, 2001). Detta styrks även i forskning av Li, 

Anderson och Harrison (2003) som framhåller att de kinesiska företag som lyckas bäst i sina 

kvalitetssatsningar, till största delen är sådana som har lite eller inget statligt ägande. 

Såväl i tidigare forskning av Green (1990) som i senare forskning av Li med flera (2003), 

påtalas bristen på ledningens engagemang och uppmärksamhet kring kvalitetsfrågor inom 

kinesisk industri. Li med flera, menar att det visserligen utförs en del processkontroll men att 

de mjukare delarna av TQM inte ges det utrymme det behöver (såsom ledarskap, kund- och 

leverantörsinflytande). De kopplar delvis detta till ägarstrukturen och menar att joint-ventures 

och privata företag har kommit längre och är också mer benägna att implementera TQM på en 

djupare nivå och är mer framgångsrika än statligt ägda företag. Även detta stöds av Zhang 

(2010) och Chin med flera (2001). Vidare nämner Green (1990) låg utbildningsnivån hos de 

kinesiska medarbetarna och snabb omsättning på anställda som faktorer vilka inverkar 

negativt på kvalitetsarbetet. Trovärdigheten för den kinesiska kvalitetssatsningen ifrågasätts 

även i en nyligen presenterad studie av Heras-Saizarbitoria och Boiral (2019). Studien visar 

på en utbredd spridning av både falska utbildningsbevis och falska ISO 9001-certifikat inom 

Kina. Detta, menar Heras-Saizarbitoria och Boiral, kan riskera att skada såväl förtroendet för 

ISO-certifieringar generellt men även förtroendet för kinesiska företag. Samtidigt har den 

kinesiska staten satt ett mål i MIC2025 om att göra kinesiska standarder globala (State 

Council of China, 2015) 

2.5.5 Kvalitetsinitiativets påverkan på handel med Kina 

Från amerikanskt håll välkomnas MIC2025 mot bakgrund av att detta bland annat skulle 

innebära mer omfattande reformer mot ett system där marknaden styr (US Chamber of 

Commerce, 2017). Däremot menar den amerikanska handelskammaren att man inte sett några 

sådana resultat utan tvärtom ser en utveckling mot allt fler statsinitierade policyer som snarare 

ökar än minskar risken för ineffektivitet och överkapacitet i Kina. The US Chamber of 

Commerce anser att den statsledda utvecklingen av nya policyer snarare visar på ökad statlig 

kontroll och motverkar konkurrens, vilket gör mer skada än nytta för såväl Kina som resten av 

världen (ibid).  

2000-talet visar en tydlig trend mot ökade kinesiska direktinvesteringar i andra länder och att 

det finns indikationer som tyder på att Kina omdirigerat sina intressen från exempelvis en 

alltmer restriktiv amerikansk marknad till länder i Europa med mer öppen hållning 

(Hanemann & Houtari, 2018; Baker McKenzie, 2019). Medan de tidiga investeringarna 



18 
 

berodde på ett behov från Kinas håll att säkra en ökad efterfrågan på råvaror och energi har de 

senare investeringarna handlat om just spjutspetsteknologi (Sandklef, 2018). Länder som 

ligger i fokus för de kinesiska investeringar är Storbritannien, Tyskland och Frankrike (Baker 

McKenzie, 2019).  

 För Sveriges del är Kina en mycket viktig handelspartner och Sveriges åttonde största 

exportmarknaden (Statistiska centralbyrån, 2019a) likväl som den sjunde största 

importmarknaden (Statistiska centralbyrån, 2019b). 2016 uppgick svensk export till Kina till 

46 miljarder SEK. Ett år senare uppgick svensk export till hela 59 miljarder enligt en rapport 

från Team Sweden in China (2018). Samma rapport gör gällande att Kina idag utgör den 

tredje största handelspartnern i Asien för svensk del. Det finns även omkring 600 svenska 

bolag med verksamhet i Kina (Sweden Abroad, 2018).  

Under första halvan av 2018 utgjorde Sverige de facto det västland där flest kinesiska 

investeringar gjordes samtidigt som de sjönk i andra västländer (Sandklef, 2018). Sandklef 

menar att dessa investeringar inte enbart har kommersiella intressen utan att det finns en 

agenda som styrs utifrån den kinesiska staten, genom olika strategiska initiativ som 

exempelvis Made In China 2025. Kina bidrar därför starkt till att skapa nya förutsättningar för 

säkerheten, konkurrenskraften och beslutsförmågan som Europa måste förhålla sig till (ibid). 

Sandklef (2018) anser att man i Sveriges fall missbedömer konkurrenskraften hos kinesisk 

industri och påtalar en oro för att en nedprioriterad analys av kinesisk teknikutveckling kan 

komma att ge negativa effekter på svensk konkurrenskraft bland annat på grund av missade 

tillfällen till progressiva samarbeten och att Sverige behöver bli bättre på att förstå vad som 

sker i Kina.  

 

 Metod 
Kapitlet inledes med en redovisning av forskningsdesignen. Efter detta följer i tur och ordning 

en beskrivning av fallet, urvalet samt datainsamling och databearbetning. Därefter tar 

läsaren del av författarnas förförståelse, ett resonemang om validitet och reliabilitet och 

slutligen adresseras de etiska aspekterna.    

 Forskningsdesign  

Generellt för forskningsdesign är att den skapas utifrån forskarens egen syn på kontexten runt 

det problem eller fenomen som ska studeras (Guba & Lincoln, 1994). Guba och Lincoln delar 

upp denna kontexten i två delar; verklighetens beskaffenhet (ontologi) och syn på sanning och 

legitim kunskap (epistemologi) och menar att beroende på vilken ontologi och epistemologi 

som väljs så styr det valet i sin tur vilken metodologi som antas och därmed även vilken eller 

vilka metoder som ska användas (ibid).  

Synen på vikten av att definiera ontologi och epistemologi samt även var en gräns emellan 

dessa delar ska dras varierar dock i litteraturen ( (Creswell & Creswell, 2018; Kahlke, 2014; 

Slevitch, 2011). I denna uppsats har författarna valt att utgå ifrån begrepp och den förenklade 

uppdelning av forskningsdesign och filosofisk världsbild som framförs av Creswell och 

Creswell (2018, s. 5). I Creswell och Creswells förenklade uppdelning förekommer ingen 
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definiering av ontologi och epistemologi utan det är istället forskningens inriktning som styr 

den filosofiska världsbild, design och vilka metodval som görs.  

3.1.1 Studiens forskningsinriktning och filosofiska världsbild 

Forskningsinriktningen för denna studie är att beskriva den upplevda effekten av 

kvalitetsutvecklingen som sker i ett avgränsat område. I avsikt att uppnå uppsatsens syfte och 

besvara angivna forskningsfrågor, så berör det teoretiska ramverket såväl politiska, sociala 

som historiska aspekter. Valet av syfte, inriktning och valt teoretiskt ramverk ger uppsatsen en 

pragmatisk världsbild (Creswell & Creswell, 2018). 

3.1.2 Studiens design och metodval 

En pragmatisk världsbild innebär att forskningen har ett större fokus på att besvara 

forskningsfrågor och uppnå syftet än att hålla sig till en specifik metod. Detta öppnar upp för 

en forskningsdesign med möjligheter att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder, även 

kallad mixed methods (Creswell & Creswell, 2018). Denna studie, vilken genomfördes som 

en fallstudie, nyttjar flera kombinerade metoder då det bedömdes vara ett lämpligt sätt att 

uppnå syftet. Arbetssättet styrks av Yin (2012) som menar att fallstudier är väl lämpade för 

frågeställningar som syftar till att beskriva eller förklara en företeelse. Vidare menar Yin att 

fallstudier kombinerar flertalet kvalitativa och kvantitativa metoder och källor. Genom att 

nyttja flera metoder och analysera dessa i relation till varandra genom triangulering så kan 

man skapa en ökad robusthet och trovärdighet för de tolkningar som görs (Larsson, 2005; 

Yin, 2012).  

Metodvalen för denna studie omfattade både kvantitativa och kvalitativa metoder där de 

kvalitativa underlagen dels kom ifrån dokumentstudier, dels ifrån semistrukturerade intervjuer 

med ett mindre antal företag, medan de kvantitativa bidragen kom från en enkätstudie. 

Dokumentstudierna syftade även till att skapa det teoretiska ramverk som studien utgick ifrån. 

Metoderna användes sekventiellt under studiens genomförande där material från en metod 

nyttjades för att utveckla de verktyg som behövdes för att kunna genomföra nästkommande 

metod (se figur 3.1).  

 

 

Figur 3.1. Utveckling av verktyg genom att sekventiellt kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder. 

Analyserna gjordes därefter med hjälp av triangulering (Larsson, 2005; Patton, 1999; Yin, 

2012). Patton (1999) uppger att fyra typer av triangulering kan användas; metodtriangulering 

(användandet av olika metoder), källtriangulering (användandet av olika källor), 

analytikertriangulering (användandet av olika analytiker) samt teori/ perspektivtriangulering.  

För de jämförande analyserna i denna studie valde författarna att nyttja samtliga 

trianguleringstyper. Genom metodtriangulering jämfördes kvalitativ och kvantitativ data från 

empiriska studier med information från dokumentstudier (figur 3.2).  

Verktyg: 
Dokumentstudier 

Metod: Kvalitativ 

Verktyg: Enkät 

Metod: 
Kvantitativ  

Verktyg: 
Intervjuguide 

Metod: Kvalitativ 
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Figur 3.2. Metodtriangulering vid analys av resultat. 

 

Vid triangulering av källdata jämfördes respondenternas svar för respektive fråga både ur 

enkäter och intervjuer. Eftersom studien genomfördes av två personer och båda läste och 

tolkade resultaten oberoende av varandra, så är detta i enlighet med Pattons (1999) 

beskrivning av analytikertriangulering. Teoritrianguleringen (figur 3.4) uppnåddes genom att 

författarna närmade sig studiens syfte genom att analysera data ur flera teoretiska perspektiv; 

produktkvalitet, kvalitetskultur, makrokultur och politiska faktorer. 

 

 Fallbeskrivning 

Fallstudien utgick ifrån svenska företag som har handelsutbyte med Kina. Med ordet 

handelsutbyte avses att företaget bedriver import eller export av varor eller tjänster till 

och/eller från Kina. Handelsutbyte kan också betyda att företaget producerar sin produkt (vara 

eller tjänst) inom Kina.  

 

 Urval 

Deltagarna i de empiriska studierna valdes ut genom flerstegsurval (Körner & Wahlgren, 

2012) där ett flertal såväl medvetna som slumpmässiga avgränsningar skedde (Creswell & 

Creswell, 2018).  

3.3.1 Enkäturval 

För enkätundersökningen sattes den initiala avgränsningen till att omfatta svenska företag 

med kontaktpersonens befattningen angiven som kvalitetschef. Kontaktuppgifter hämtades ur 

två separata källor där den ena gruppen, Urvalsgrupp 1 utgjordes av e-postadresser som 

hämtats ur befintlig kunddatabas hos Sandholm Associates AB medan Urvalsgrupp 2, bestod 

av e-postadresser till kvalitetschefer som köptes in från adressregister (www.bisnode.se). För 

att säkerställa att inga dubbletter fanns så jämfördes de båda urvalsgrupperna med varandra 

före användning, varvid dubbletter togs bort. Ingen av adresskällorna erbjöd 

filtreringsfunktioner som skulle göra det möjligt att enbart selektera ut företag utifrån 

handelsutbyte eller utifrån branschtillhörighet enligt uppdelning i MIC2025. Författarna valde 

därför att bortse från branschtillhörighet i studien samt formulerade ett flertal enkätfrågor så 

Resultat från 
dokument-

studier 

Resultat från 
intervjuer 

Resultat från 
enkät-

undersökning 

http://www.bisnode.se/
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att respondenten istället fick ange om och i så fall på vilket sätt, handelsutbyte med Kina 

fanns. Urvalsgrupp 3 utgjordes av de personer som valt att delta i intervju och därefter erbjöds 

möjlighet att även besvara enkäten efter avslutad intervju. 

Ett slumpmässigt urval för varje urvalsgrupp skedde i och med att mottagarna själva avgjorde 

om de ville besvara enkäten som dessutom var anonymiserad för att inte kunna härleda 

tillbaka till företag eller individ. Enkäten sändes som länk i e-postmeddelande till totalt 836 e-

postadresser. Varje urvalsgrupp hade en egen länk för att svaren skulle vara möjliga att 

särskilja vid analys av resultatet. Denna separation hade bara till avsikt att verifiera att ingen 

skillnad fanns i respons mellan de inköpta e-postadresserna eller de som har haft en tidigare 

kontakt med Sandholm Associates och användes inte vid analys av resultat för studien.  

3.3.2 Intervjuurval 

En första avgränsning för intervjuer gjordes på övergripande nivå till att innefatta enbart 

svenska företag med verksamhet i Kina. Namn på företag hittades i reportage och studier på 

webbsidor från svenska handelskammaren i Kina (Swedish chamber of commerce in China, 

2018), från undersökningar av Business Sweden (Business Sweden, 2017) samt i författarnas 

professionella eller personliga nätverk. Utifrån denna avgränsning valdes 20 slumpmässiga 

företag ut. Detta slumpmässiga urval skedde genom att samtliga företag listades i 

bokstavsordning från A till Ö. Alla företag granskades utifrån verksamhet och storlek där 

fåmansföretag ströks från listan. Allt arbete fortgick i bokstavsordning med start på bokstaven 

A och kontaktuppgifter söktes till för studien lämpliga befattningar, tills kontakter på 20 

företag var funna. Uppgifter till lämpliga kontaktpersoner hämtades via personliga kontakter, 

de utvalda företagens egna hemsidor eller via Google- och LinkedIn-sökningar på 

befattningar och företag. Kriteriet ”lämplig” omfattade att personen skulle ha en högre 

befattning inom företaget samt en befattning där det kunde förväntas att personen hade en  

omfattande kontakt med Kina. Utifrån detta val skedde en slumpmässig avgränsning genom 

att ett e-postmeddelande med information om studien och förfrågan om att delta i intervjun 

sändes ut till de funna kontaktpersonerna. De utsända förfrågningarna besvarades av 8 

personer, vilka samtliga anmälde intresse för att ställa upp för intervju och där slutligen 6 

personer intervjuades. De två bortfallen var medvetna beslut på grund av att dessa personer 

representerade samma företag som två andra som anmält intresse för att delta. Beslut om vem 

som skulle representera respektive företag togs i samråd med de berörda personerna och med 

utgångspunkt i deras erfarenhet av kinesiskt handelsutbyte och kinesisk kultur. 

 

 Datainsamling och databearbetning 

3.4.1 Dokumentstudier 

Datainsamling har skett genom omfattande dokumentstudier om Kina och den kinesiska 

kvalitetssatsningen samt annan dokumentation som bedömdes som relevant för studien. Vid 

datainsamlingen gjordes litteratursökningar på flera vis; via databaser för att hitta 

vetenskapliga artiklar och litteratur, via fysiska bibliotek för att inhämta litteratur samt via 

Googlesökningar för att hitta aktuell information från myndigheter, organisationer och 

nyhetsartiklar. Informationen som inhämtades har bland annat bestått av relevanta 

forskningsrapporter och dokumentärfilmer, dokumentation utgiven av kinesiska myndigheter 
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samt undersökningar och statistik från svenska exportrådet och svenska ambassaden i Kina. 

Dokumentstudierna genomfördes i inledningen av uppsatsarbetet för att få en förståelse för de 

politiska, historiska och sociala aspekter som kan ha inverkan på Kinas kvalitetssatsning samt 

för att identifiera vilka frågeställningar som behövde besvaras genom enkät och intervjuer. 

Den insamlade dokumentationen har lästs igenom av studiens båda författare och innehållet 

har diskuterats i avseende på relevans för studien och förväntad betydelse för studiens syfte.  

3.4.2 Pilotstudier 

För att kontrollera enkäten med avseende på teknisk genomförbarhet, e-postutskickets 

utseende och funktion hos mottagaren, enkätens användarvänlighet samt enkät- och 

intervjufrågornas relevans och formulering, så genomfördes pilotstudier med kontrollgrupper.  

Pilotenkäten skickades ut med epost till 8 personer som besvarade enkäten och återkom med 

kommentarer. Kommentarer från pilotenkäten visade på behov av att omformulera ett par 

frågor. 

Pilotintervjuerna gjordes dels för att utvärdera den tekniska utrustningens användbarhet samt 

för att utvärdera intervjuguidens frågor så att dessa var tydliga och tolkades på avsett vis. 

Detta gjordes genom telefonintervju med två olika testpersoner. Till följd av pilotstudien 

skedde ingen förändring i intervjuguiden, utan endast justering av den tekniska utrustningen 

bedömdes som nödvändig. 

3.4.3 Enkätundersökning 

En digital enkät användes och enkätfrågorna togs fram med utgångspunkt i studiens 

forskningsfrågor. Fenomen som inte är direkt observerbara, såsom attityder och känslor, kan 

mätas med latenta variabler. I sådana fall kan flera enkätfrågor användas för att fånga 

fenomenet  (Berntson, Bernhard-Oettel, Hellgren, Näswall, & Sverke, 2016). I denna studie 

användes metoden med latenta variabler dels för att fånga respondenterna uppfattning om 

utbytet med Kina 2025 och dels för att en uppfattning om hur kvalitetskulturen i Kina 

förändrats de senaste åren (se fråga 5.1–5.7 samt 7.1–7.2 i bilaga 3). 

För denna enkät valdes Likertskalan med 7 skalnivåer för 5 av de 9 enkätfrågorna. Fråga 3 

och 4 syftade till att få en förståelse för respondentens handelsrelation med Kina medan fråga 

8 och fråga 9 var frivilliga möjligheter att lämna mer information. Enkätfrågorna 

(presenterade i bilaga 3) fördes in i ett digitalt enkätverktyg (www.sv.surveymonkey.com) 

och insamlingen av kvantitativ data skedde genom att den digitala enkäten sändes via e-post 

till urvalsgrupperna. Mottagarna av enkäten informerades i epostmeddelandet om studiens 

syfte och etiska ansats samt metod för genomförande av enkäten. Urvalsgrupperna fick 

identiska enkäter såväl med avseende på innehåll och utformning. Detta eftersom 

uppdelningen i urvalsgrupper endast syftade till att granska om det fanns en tydlig skillnad i 

svar som skulle kunna förklaras av de olika gruppernas urvalsmetoder. Resultatet från 

enkäterna sammanställdes som anonyma kvantifierade värden i en, av enkätprogrammet, 

automatiskt genererad Excel-fil för vidare bearbetning.  

Vidare bör nämnas att författarna har genomfört viss bearbetning av enkätkommentarerna 

vilket illustreras med följande markering: (…). Detta har enbart gjort i syfte att respektera 

anonymiteten. I de fall enkätrespondenterna citerades valde också författarna att inte tillskriva 
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citaten en specifik respondent. Detta skiljer sig något från hur intervjuerna hanterades. Dessa 

befästes med falska alias (exempelvis F1), för att påvisa att åsikterna kom från olika 

respondenter. 

3.4.4 Intervjuer 

För att få en ökad förståelse för innebörden av vissa enkätsvar samt för en fördjupad insyn i 

den upplevelse som svenska företag kan ha av Kinas kvalitetssatsning, så genomfördes sex 

intervjuer efter genomförd enkätundersökning. Intervjufrågor sammanställdes i förväg i en 

intervjuguide (presenterad i bilaga 4) och togs fram med utgångspunkt i studiens 

forskningsfrågor och utifrån frågeställningar i enkätstudien som behövde ytterligare 

förtydligande. Intervjuerna skedde via Skypesamtal samt i ett fall genom personligt möte. 

Varje samtal var mellan 30 och 40 minuter långt och inleddes med en presentation av 

intervjuaren och studiens syfte. En avstämning gjordes för att säkerställa att respondenten var 

införstådd i syfte och upplägg för intervjun, att intervjun spelades in för att senare 

transkriberas, att respondenten garanterades anonymitet samt hade rätt att när som helst välja 

att avbryta. Efter att informationen framförts och respondenten gett sitt samtycke till att delta, 

genomfördes en semistrukturerad intervju som bestod av öppna frågor med en undersökande 

avsikt, kombinerat med slutna frågor för att bekräfta att intervjupersonens svar uppfattades 

korrekt (Creswell & Creswell, 2018). 

3.4.5 Tematisk analys genom kodning 

En tematisk analys beskrivs av Braun och Clarke (2006, s. 6) som ”en metod för identifiering, 

analys och rapport av mönster (teman) inom data” (egen översättning). De menar att en 

tematisk analys ger ett strukturellt tillvägagångssätt för att hitta mönster i en helhet av data, 

exempelvis från intervjuer och kan användas inom alla typer av teoretiska ramverk. För att 

samla teman används en uppsättning av koder, vilka avser att ange omfattningen av respektive 

tema (Braun & Clarke, 2006). Även Creswell och Creswell (2018, s. 194) rekommenderar att 

kvalitativ data analyserar i sekventiella steg, vilka har stora likheter med de steg som Braun 

och Clarke beskriver (2006, ss. 19-23).  

För denna studie gjordes en tolkning och anpassning av de tillvägagångssätt som Braun och 

Clarke samt Creswell och Creswell beskriver och samtliga intervjuer bearbetades och 

analyserades därmed enligt följande metodsteg:  

1. Intervjuerna transkriberades och anonymiserades. 

2. Transkriberingarna gicks igenom för att skapa en övergripande bild av insamlade data.  

3. Kodningen inleddes med hjälp av strukturerad bearbetning.  

De initiala koderna, vilka bildar huvudgrupper för kodningen (se bilaga 5), 

beslutades och en avstämning gjordes för att säkerställa att båda författarna hade 

samma tolkning av respektive kods betydelse och tolkning.  

4. Insamling av data skedde för en initial kod i taget genom att varje transkribering gicks 

igenom och ord eller meningar som kunde kopplas till aktuell kod markerades och 

noterades.  
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För att kvalitetssäkra kodningen så gjordes en kalibrering för den första initiala 

koden. Kalibreringen skedde i form av att båda författarna gick igenom samtliga 

transkriberingar och därefter jämförde markerade ord och meningar så att 

tolkningarna av kodens innebörd överensstämde, vilket det gjorde i mycket hög 

grad. 

5. De noterade orden eller uttrycken fördes in i en kodningstabell (bilaga 5). 

6. Insamlad data organiserades vidare i teman eller grupper. 

7. De utvalda teman/ grupperna kopplades till uppsatsens forskningsfrågor och teoretiska 

ramverk (se även figur 3.4). 

8. Teman/ grupperna sattes i ett sammanhang genom analys (se även figur 3.4).  

 

Figur 3.3. Metodik för tematisk analys genom kodning. Egen tolkning av Braun och Clarke (2006) samt 

Creswell och Creswell (2018). 

 

3.4.6 Teoritriangulering 

De utvalda teman/ grupperna bearbetades och analyserades utifrån de fyra teoretiska 

perspektiv; produktkvalitetskriterier, kvalitetskulturella faktorer, makrokulturella faktorer och 

politiska faktorer. På grund av de olika temans art gjordes bedömningen att dessa inte kunde 

analyseras i en gemensam modell utan att olika perspektiv behövde användas. Däremot ansåg 

författarna att det var relevant att genom teoritriangulering (figur 3.4), ställa analysresultaten i 

relation till varandra för att utvärdera hur de kunde samverka och påverka varandra och 

utifrån detta dra slutsatser med utgångspunkt i forskningsfrågorna.  
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Figur 3.4. Teoritriangulering av data. Illustrering av författarnas tematiska koppling mellan empiri och teori. 

 

Produktkvalitetskriterier: Huvudgruppen Produktkvalitet analyserades utifrån Bergman och 

Klefsjös (2012) kriterier för produktkvalitet. 

Kvalitetskulturella faktorer: Kvalitetskultur och kvalitetsutveckling betraktades enligt 

kriterier presenterade av Bergman och Klefsjö (2012) och Cronemyr, Bäckström och 

Rönnbäck (2017). 

Makrokulturella faktorer: Stöd för att tolka och analysera resultaten från huvudgrupperna 

Makrokultur hämtades från Hofstedes fem dimensioner (Browaeys & Price, 2015, kap. 2; 

Hofstede, 2010; bilaga 1) Författarna nyttjade även en kulturella jämförelsen mellan Kina, 

Japan och Sverige (bilaga 6) som sammanställts av författarna utifrån poängskala från 

Hofstedes studier (Hofstede, Hofstede, & Minkov, 2011) för att stämma av likheter och 

skillnader mellan egna tolkningar och Hofstedes resultat samt Hofstedes beskrivning av den 

konfusiska lärans huvudprinciper (bilaga 2).  

Politiska faktorer: Statlig inverkan betraktades med utgångspunkt i MIC2025 (The State 

Council, 2015) och Quality Development Plan (The State Council, 2012). Även utmaningar 

och möjligheter för såväl Kina som svenska bolag, betraktades inom detta perspektiv men 

med stöd av en traditionell SWOT-analys. SWOT är ett sätt att strategiskt analysera en 

situation utifrån egna styrkor och svagheter. Genom att sätta dessa i relation till möjligheter 

och hot framträder en bild som ger vägledning framåt så att till exempel styrkor befästs och 

möjligheterna tillvaratas (Sörqvist, 2013). SWOT-perspektivet innebar således att författarna 

aktivt sökte att beskriva hur respondenterna själva resonerar kring 1) bolagets egna styrkor/ 

svagheter/ förutsättningar och 2) de möjligheter/ hot/ utmaningar som kan tänkas finnas på 

den kinesiska marknaden och som de själva inte kan påverka. Interna styrkor och externa 

möjligheter är gynnsamt för konkurrens och handelsutbyte ur ett svenskt perspektiv medan 

interna svagheter och hot är till nackdel.  
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 Förförståelse 

Forskarens bakgrund formar dennes tolkning av resultatet och bör klargöras (Creswell & 

Creswell, 2018, s. 200). Båda författarna till denna studie har arbetat med kvalitetsfrågor och 

verksamhetsutveckling i närmare 10 år inom såväl statlig verksamhet som privat näringsliv. 

Kunskapen kring kinesisk kvalitetsutvecklingen samt import/export från/till Kina var dock 

tämligen begränsad inför denna studie även om viss erfarenhet fanns då arbetsgivaren till en 

författarna bedriver export till Kina. Vad gäller datainsamling är erfarenhet och kunskap mer 

begränsad varför författarna valde att luta sig mot en intervjuguide för genomförandet av de 

semistrukturerade intervjuerna. Författarna har god erfarenhet av numerisk databearbetning.  

 

 Validitet och Reliabilitet 

Validitet anger relevansen och tillförlitligheten av studien. Insamlad data ska vara relevant för 

det man avser att studera och de metoder som används i studien ska ha förmåga att mäta det 

som är avsett att mätas (Körner & Wahlgren, 2012). Intern validitet berör hur väl studien 

överensstämmer med verkligheten medan den externa validiteten anger graden av 

generaliserbarhet. Det skiljer sig något mellan kvalitativ och kvantitativ validitet där kvalitativ 

validitet innebär att forskaren, med hjälp av olika metoder och under hela studiens 

genomförande, kontrollerar att metoder och uppnådda resultat kan anses vara trovärdiga och 

noggranna (Creswell & Creswell, 2018). Även den kvantitativa validiteten beror av om 

uppnådda resultat kan anses trovärdiga och noggranna men här bestäms ofta mätmetod före 

studiens genomförande. Validiteten av kvantitativa studier är koncentrerad till att beröra 

främst datainsamling och dataanalys och påverkas av systematiska fel som urvals- och 

svarsbortfall (Körner & Wahlgren, 2012). 

Reliabilitet anger en studies tillförlitlighet, dvs att samma resultat ska gå att uppnå vid 

upprepade försök. För både kvalitativa och kvantitativa studier så innebär detta bland annat att 

det tillvägagångssätt som används i studien ska vara så väl dokumenterat att studien ska 

kunna återupprepas av andra (Creswell & Creswell, 2018; Körner & Wahlgren, 2012).  

I denna studie behövde hänsyn tas till både kvalitativ och kvantitativ validitet samt reliabilitet 

och detta har beaktats kontinuerligt genom arbetet med att utforma studien, vid val av metod 

och verktyg samt under analys av resultaten, där valet av kombinerade metoder och att nyttja 

triangulering avsåg att bidra till validiteten. Genom att analysera empiri och data utifrån ett 

perspektiv så ökar risken för ensidiga eller till och med felaktiga tolkningar av resultaten 

(Patton, 1999). Patton menar att grundtanken är att ingen ensam analysmetod är bra nog för 

att väga in alla viktiga perspektiv som behövs för att uppnå god validitet och reliabilitet i 

samma grad som om man kombinerar olika perspektiv. När trianguleringar används i en 

jämförande analys kan data bekräftas genom att likartat resultat observeras i olika metoder. 

Det är dock lika viktigt att notera de diskrepanser som kan finnas, då även dessa kan ha 

betydelse för det slutliga resultatet (Patton, 1999). 

Den kvalitativa validiteten påverkas av den dokumentstudie som görs och den guide som 

utarbetades för intervjuer, men även av det val som gjordes av respondenter samt kodning och 
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analys av transkriberingar likväl som förberedelsen och genomförandet av intervjuerna. Den 

kvantitativa validiteten berör enkätundersökningen och påverkas bland annat av 

enkätfrågornas tydlighet, syfte, enkätens användarvänlighet samt att respondenten tolkar 

svarsalternativen på avsett sätt (Persson, Fjelkegård, Hartwig, & Sundström, 2016). Såväl 

intervjuernas som enkätundersökningens validitet är även beroende av att rätt personer 

(urvalet) besvarar frågan och att få så litet deltagarbortfall som möjligt (ibid).  

Pilotstudier för intervju respektive enkätundersökning genomfördes därför med 

kontrollgrupper bestående av begränsad mängd personer, i avsikt att eliminera svårtolkade 

frågor och tekniska problem samt för att identifiera andra faktorer som kunde ha en negativ 

inverkan på validitet eller reliabilitet. Respondenterna kontaktades i förväg för att presentera 

syfte och avsikt med intervju. Genom denna initiala kontakt så förväntades urvalsfel eller 

svarsbortfall minimeras då det kan verifieras att respondenten är relevant för studien, samt att 

personen har en förståelse för avsikten och därmed prioriterar ett besvarande. För 

enkätstudien bedömdes en initial kontakt inte vara genomförbar på grund av urvalsgruppernas 

storlek. Reliabiliteten i studien beaktas genom att de metoder, verktyg som användes och 

resultat som erhölls redovisas med en tydlighet som avser att främja framtida upprepningar av 

studien. 

 

 Etiska aspekter 

För att upprätthålla en god forskningsetik så finns det fyra grundprinciper som man behöver 

förhålla sig till vilka sammanfattas till tillförlitlighet, ärlighet, respekt och ansvar (All 

European Academies [ALLEA], 2018). De etiska grundprinciperna adresserar alla aspekter av 

hur studien genomförts och berör bland annat hur information kring studien syfte 

kommuniceras, att det finns samtycke till medverkan, att överenskommelser och 

konfidentialitetskrav respekteras, att andras forskning inte kopieras och att urval och bortfall 

beskrivs korrekt (Creswell & Creswell, 2018, ss. 88–97).     

Kontinuerligt genom hela arbetet med denna studie så har de etiska aspekterna värderats och 

beaktats. Författarna har strävat efter att designa, genomföra, analysera och dokumentera 

studierna på ett så noggrant och objektivt sätt som möjligt för att genomföra en tillförlitlig och 

ärlig studie. 

Författarna till detta arbete upplevde att det fästes mycket stor vikt vid anonymitet i detta 

arbete. Flera av respondenterna menade att det fanns en viss risk för oönskade konsekvenser 

om deras svar blev publika. Dessa respondenter var också noggranna med att påtala att 

åsikterna de uttryckte var deras egna och inte nödvändigtvis representerade de bolag de 

arbetar för. Samtliga respondenter till de semistrukturerade intervjuerna erbjöds anonymitet 

och deltog frivilligt. Inför intervjutillfället fick respondenterna såväl skriftlig som muntlig 

information kring syftet med studien samt metodik. Respondenten kunde när som helst välja 

att avbryta intervjun.  
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 Empiri 
Strukturen följer i stora delar den teoretiska referensramen men inleds med en beskrivning av 

respondenterna. Efter detta får läsaren del av empirin. Det första ämnet som redovisas rör 

synen på kinesisk produktkvalitet vilken följs en redovisning av den de kulturella aspekterna. 

Sist behandlas de resultat som rör de svenska bolagens syn på framtida konkurrens och 

handelsutbyte med kinesiska bolag. Under varje ämne redovisas resultat från enkät som 

intervjuer separat.  

 Beskrivning av respondenterna 

4.1.1 Respondenterna till enkäten 

Respondenterna till enkäten kom från tre olika urval. För urvalsgrupp 1, som utgjordes av 

kundregister från Sandholm Associates AB, sändes 376 enkäter ut varav 88 öppnades och 38 

personer klickade på länken till enkäten. Utav dessa valde 26 individer att besvara 

enkätfrågorna. I urvalsgrupp 2, vars kontaktuppgifter införskaffats från Bisnode, ingick 454 e-

postadresser varav 51 e-postmeddelanden öppnades och 28 personer klickade på länken till 

enkäten. Här valde 20 individer att delta i enkätundersökningen. För urvalsgrupp 3, vilken 

motsvarades av intervjurespondenter, sändes 6 enkäter ut varav 3 besvarades.  Totalt antal 

respondenter till enkäten uppgick således till 49 personer vilket motsvarade 5,4 % av totala 

antalet utskick som gjordes. Av de som öppnade e-postmeddelandet svarade 35 %.   

4.1.2 Respondenterna till intervjuer 

Respondenternas bolag kontaktades utifrån att de hade kunskap och insikt om den kinesiska 

marknaden. Gemensamt för intervjuernas respondenter är att samtliga har mångårig erfarenhet 

av handel med Kina och företagen har haft verksamhet i Kina under minst ett decennium. De 

har olika ledande positioner inom sina företag och företagen är av varierande storlek. 

Samtliga respondenter valde själva att medverka men flera uppgav att det endast kunde ske 

under förutsättning att deltagande var fullständigt anonymt såväl gällande bransch, företag 

som identitet. Några respondenter påpekade även att de uttalanden som gavs enbart kunde 

betraktas som personliga åsikter och erfarenheter och inte som företagets officiella 

ståndpunkt.  

 

 Synen på kinesisk produktkvalitet 

4.2.1 Resultat från enkät 

Respondenterna förväntade sig en försiktigt positiv utveckling av kinesisk produktkvalitet 

inom den egna branschen till år 2025, se figur 4.1. Det fanns dock en diskrepans mellan 

respondenterna som blev mer tydlig i det frivilliga kommentarsfältet (se bilaga 7):  

- “Vi tror på en brant utvecklingskurva för Kina”  

- “Tyvärr, efter 20 års erfarenhet ser jag inget vidare utveckling av kinesisk 

produktkvalitet.” 
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Figur 4.1, Svarsresultat för fråga F2: Hur tror du att kinesisk produktkvalitet inom din bransch kommer stå sig 

gentemot svensk produktkvalitet år 2025? 

 

4.2.2 Resultat från intervjuer 

Även de intervjuade respondenterna förväntade sig en försiktigt positiv utveckling av kinesisk 

produktkvalitet under de kommande fem åren. 5 av de 6 intervjuade respondenterna erfor att 

produktkvaliteten var svajig, vilket medför att kinesiska producenter inte betraktades som 

trovärdiga samtidigt som respondenterna även ansåg att stora förändringar höll på att ske 

inom detta område. De kvalitetsdimensioner som respondenterna nämnde var främst 

leveransprecision samt att slutprodukten/varan uppfyller det som specificerats vid 

upphandling. Klart högst krav menade man dock att dagens kinesiska kunder ställer på pris 

och betydligt lägre krav ställs på hur produkten framställs (etik, miljö, arbetsmiljö).  

En stark drivkraft bakom andra kvalitetsdimensioner, framförallt miljömässig hållbarhet i 

form av miljöpåverkan och energiförbrukning vid framställning och användning, kommer från 

staten och myndigheter enligt respondenterna. Vad gäller just krav på miljömässig hållbarhet 

hade respondenterna sett en tydligt förändring mot ökade krav de senaste åren. 

Respondenternas resonemang kring produktkvalitet sammanfattades genom kodning till fyra 

grupper (teman): kinesiska inköpsvillkor, resultatfokus på slutprodukt, pågående förändring 

samt bristande trovärdighet (bilaga 5, Kodning av transkriberade intervjuer).  

 

 Synen på kinesisk makrokultur och politisk inriktning 

4.3.1 Resultat från enkät 

Enkäten innehöll inte några frågor som kunde kopplas till makrokulturen eller den politiska 

inriktningen i Kina. Dessa områden valde författarna att endast beröra genom intervjuer. I 

enkätens fritextfält fanns dock kommentarer från respondenter (se bilaga 7) som kunde 

kopplas till makrokulturen eller politik: 



30 
 

- “De köper upp och köper in sig i konkurrerande verksamheter. Väntar bara på nästa 

steg när de tagit kontroll över verksamheterna då märks deras intentioner och 

motivation bättre.” 

- “Vi som jobbar med provning, certifiering m.fl. typer av godkännande märker att det 

förekommer att kinesiska bolag förfalskar olika certifikat och provningsrapporter” 

- “Jag tror att det finns andra faktorer än kvalitet som påverkar: Kostnadsnivå för 

produktion och transporter. Dragkampen mellan frihandel och protektionism.” 

4.3.2 Resultat från intervjuer 

Vid intervjuerna uttrycktes erfarenheter och upplevelser som tolkades till makrokulturella 

fenomen och vid kodningen grupperades dessa in under fem teman vilka motsvarande 

Hofstedes fem makrokulturella dimensioner (Browaeys & Price, 2015, kap. 2); Maktdistans, 

Individualist mot Kollektivism, Livskvantitet mot Livskvalitet, Osäkerhetsundvikande samt 

Kort- eller långtidsorientering (se bilaga 1 samt 5).  

Inom temat Maktdistans gav intervjuerna en bild av en kultur med stark hierarki där 

auktoriteter inte ifrågasätts och där det noteras en låg stolthet hos den kinesiska arbetaren. 

Temat Individualism mot Kollektivism innefattar respondenternas erfarenhet att 

individualism är framträdande i det kinesiska samhället och att förfalskning och korruption är 

vanligt. Man får inte lära sig att samarbeta vilket ställer stora krav på individens förmåga att 

lösa saker på egen hand. Resultat är viktiga vilket kan ses i att kinesiska förhandlare pressar 

inköpspriser så mycket som möjligt, utan hänsyn till hur detta påverkar framtida relationer.  

Livskvantitet mot Livskvalitet innefattar kommentarer som exempelvis att även om 

utvecklingen har gått framåt så finns det fortfarande ett svagt socialt skyddsnät. Vissa 

respondenter menade att det, i kombination med landets stora befolkning, leder till att den 

kinesiska medborgaren får kämpa för sin och sin familjs existens. Flera respondenter uttryckte 

att kinesiska individer är driftiga samt arbetar hårt och mycket, med en stark drivkraft att tjäna 

pengar och flera respondenter menar att kineserna är kapitalistiska. 

Temat Osäkerhetsundvikande omfattar kommentarer om att det finns mycket lagar och 

regler, att det ständigt tillkommer nya lagar och krav samt att implementering av 

myndighetsbeslut sker mycket fort. Respondenter uppgav att även om bolag har privat ägande 

så är de starkt kontrollerade av staten och att det finns ett omfattande arbete med att rekrytera 

specialister och köpa in expertkompetens. 

Respondenternas uttalanden om att det största fokuset ligger på pris och leveransprecision, 

detaljerade kravspecifikationer och att det är viktigt att bygga en relation innan affär kan 

göras. Å andra sidan gav respondenterna uttryck för att det är viktigare för kineserna att 

pressa priserna så lågt som möjligt utan hänsyn till hur det inverkar på relationen. Dessa 

faktorer samlades i gruppen Kort- mot Lång tidsorientering.  I denna grupp passade även att 

respondenternas upplevelse om att det finns en kultur av att inte värna om materiella värden i 

form av maskiner eller nytillverkade produkter, vilket leder till ökat slitage och 

omarbetningar. 
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Figur 4.2. Makrokultur enligt Hofstedes kulturdimensioner (Hofstede, 2010) kopplat till citat från intervjuer. 

 

Koden Statlig inverkan samlar respondenters uttalande som kunde kopplas till den 

strategiska tioårsplanen MIC2025 samt den kinesiska kvalitetsplanen Quality Development 

Outline (2011–2020). Här återfinns respondenternas syn på att Kina utvecklar egna kinesiska 

standards och certifieringar ur de internationella samt att staten har som mål att bli en 

betydande global aktör. Respondenterna vittnade även om att man satsar på stora, ekonomiskt 

lukrativa marknader, att det ges ett starkt stöd från myndigheterna till kinesiska bolag och 

stora resurser sätts in på utbildning med mål att få internationellt kunskaps- och 

kvalitetserkännande.  

 

 Synen på kinesisk kvalitetskultur 

4.4.1 Resultat från enkät 

I enkäten riktade sig en av frågorna till de respondenter som har kinesiska kunder och därför 

exporterar varor till Kina frågan ingick flera delfrågor som samtliga syftade till att visa en 

eventuell utveckling inom Kinas kvalitetskulturella område genom att belysa upplevelsen av 

den kinesiska kundens krav.  

Resultat på delfrågan om krav på styrning och kontroll har förändrats visar att 23 % 

bedömde att kravet är oförändrade och 32 % uppgav att de upplever att kravet har ökat. 

Endast 5 % ansåg att kravet har minskat något. Av respondenterna valde 41% alternativet Vet 

ej/ Ej tillämpligt. 
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Figur 4.3. Svarsresultat för fråga 5.1: Om ni exporterar varor till Kina, upplever ni att kraven förändrats de 

senaste åren inom styrning och kontroll? 

 

På delfrågan om ifall de kinesiska kundernas krav på produktkvalitet har ökat så angav 9 % 

att det är oförändrat medan 59% ansåg att detta krav har ökat. 32% svarade Vet inte/ Ej 

tillämpligt. 

  
Figur 4.4. Svarsresultat för fråga 5.2: Om ni exporterar varor till Kina, upplever ni att kraven förändrats de 

senaste åren inom produktkvalitet? 

 

Delfrågan om förändrade krav på avvikelsehantering genererade svar som visar att 5% 

tyckte att detta har minskat medan 18 % ansåg att det är oförändrat och 42 % bedömde att 

detta krav har ökat. 36 % svarade Vet inte/ Ej tillämpligt. 
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Figur 4.5. Svarsresultat för fråga 5.3: Om ni exporterar varor till Kina, upplever ni att kraven förändrats de 

senaste åren inom avvikelsehantering? 

 

När det gäller krav på riskhantering angav 10% att detta krav har minskat och 27 % tyckte 

att det är oförändrat. 18 % ansåg dock att kravet har ökat. 41 % svarade Vet inte/ Ej 

tillämpligt. 

  

Figur 4.6. Svarsresultat för 5.4: Om ni exporterar varor till Kina, upplever ni att kraven förändrats de senaste 

åren inom riskhantering? 

 

Krav på förbättringsarbete har minskat för 5% och varit oförändrat för 18 % av 

respondenterna medan 41 % bedömde att den kinesiska kunden har höjt sina krav på att 

leverantörerna ska arbeta med förbättringar. 36 % svarade Vet inte/ Ej tillämpligt. 
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Figur 4.7. Svarsresultat för fråga 5.5: Om ni exporterar varor till Kina, upplever ni att kraven förändrats de 

senaste åren inom förbättringsarbete? 

 

En av delfrågorna tog upp krav på användningen av förbättringskoncepten Lean och Sex 

Sigma. Här visade svaren att 14 % av respondenterna tyckte att det har varit en minskning av 

dessa krav. 14 % tyckte att kraven är desamma som tidigare och 21 % upplevde att kraven har 

ökat. 55% uppgav att de inte kunde svara på frågan. 

 

Figur 4.8. Svarsresultat för fråga 5.6: Om ni exporterar varor till Kina, upplever ni att kraven förändrats de 

senaste åren inom Lean/ Sex Sigma? 

 

Av resultaten på delfrågan rörande krav på kvalitetscertifikat så visade det på en minskning 

i krav för 9% av respondenterna och 41 % angav att dessa krav är oförändrade. 14 % av 

respondenterna upplevde att kraven har ökat medan 32 % valde svarsalternativet Vet inte/ Ej 

tillämpligt. 
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Figur 4.9. Svarsresultat för fråga 5.7: Om ni exporterar varor till Kina, upplever ni att kraven förändrats de 

senaste åren inom kvalitetscertifikat? 

 

I enkäten hade respondenter även lämnat kommentarer gällande kvalitetskraven vid export till 

kinesiska kunder (se bilaga 7):  

- “Jämfört med Europa så borrar Kinesiska [sic] medarbetare ner sig i detaljer. Inte 

sällan detaljer som är viktiga för helheten, men visst det upplevs som de har gott om 

tid på sig och göra ett 100% arbete.” 

- “De kinesiska myndigheterna ställer högra/andra krav på produkter som importeras, 

kraven tenderar även att ändras väldigt frekvent. Kan vara svårt att veta från en dag 

till en annan.” 

- “De har en bra ambition men avvikelsehantering och riskhantering kan förbättras. 

Det skall ofta gå fort och ge kund ersättning.” 

- “Egentligen tycker jag inte Kina imponerar med sin struktur tex för problemlösning. 

Däremot så är alla disciplinerade, passionerade och hela tiden arbetar med många 

förbättringar. “ 

 

4.4.2 Resultat från intervjuer 

I intervjuerna framträdde en bild av den kinesiska kvalitetskulturen där det å ena sidan 

uttrycks Tvingande förändringar, där en utveckling av Kinas kvalitetskultur drivs framåt av 

faktorer som de kinesiska bolagen tvingas lära sig genom att man producerar åt västerländska 

företag som kräver en viss kvalitetsnivå samt genom att västerländska kunder initierar 

förbättringsarbetet. 

Tvingande förändringar kan även omfattas av ökade kvalitetskrav från en växande kinesisk 

medelklass. 
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- “...ju mer de ser omvärlden och så ställer de också som privatpersoner högre 

kvalitetskrav på hotell, på restauranger men också på produkter de köper” 

(Respondent F1). 

 Å andra sidan framträdde respondenternas erfarenhet av att kinesiska tillverkare har blivit 

bättre på funktionalitet och kvalitet, att förstå de globala kundkraven samt att kinesiska 

företag har ett aktivt förbättringsarbete när det gäller att höja kvalitetsmål vilket vid 

kodningen har grupperats som Pågående förändring. Här uppgav dock vissa respondenter att 

det finns en skillnad i systematiskt förbättringsarbete och kvalitetsmognad mellan företag med 

västerländskt inflytande och rent kinesiska bolag. I flera intervjuer framträdde åsikter om att 

kvalitetsutvecklingen i första hand sker därför att kinesiska bolag lär sig genom kopiering av 

västerländsk kvalitet och funktionalitet samt genom att de mycket aktivt rekryterar och köper 

in den expertkunskap och de specialistresurser de behöver. Detta grupperades vid kodningen 

som Genväg. Här återfanns också respondenternas erfarenhet av att kineserna är mycket 

snabba på att förändra när behov finns men att det inte alltid blir rätt eller bra eftersom man, 

enligt respondenterna, saknar en förståelse för grundproblemet. Det finns dock ett extremt 

stort intresse och sug av att lära sig saker hos de kineser som respondenterna möter. 

- “Det är få personer som jag har träffat genom åren som är så extremt driftiga på att 

lösa problem även om det inte blir rätt eller alltid bra, men de har ett jäkla driv och 

bra fart att få saker gjorda och hitta lösningar” (Respondent F3). 

Kvalitetskontroller görs enligt respondenter, vilka även uppgav att de erfor att faktabaserade 

test och mätdata är viktigt för kinesiska bolag. Trots detta uppgav samtliga respondenter att 

kvalitetsnivån på kinesiska produkter är ojämn och att man måste ha en kontinuerlig 

uppföljning hos den kinesiska tillverkaren för att bibehålla kvaliteten.  

- “...man måste lägga oerhört mycket tid på besök och kvalitetskontroll och säkerställa 

att man får rätt material” (Respondent F1).  

Samtliga respondenter angav på olika sätt att de upplever en avsaknad av holistisk 

kvalitetssyn, ett systematiskt förbättringsarbete samt lärande organisationer. De upplevde att 

samma fel kan upprepas ett flertal gånger och när problem upptäcks så påtalas inte problemet 

så att det kan åtgärdas utan det döljs tills det inte längre går att undanhålla.  

Några respondenter menade att de kinesiska medarbetarna inte ges möjlighet till delaktighet i 

arbetet och att det finns en låg grad av stolthet hos den kinesiska arbetaren. Detta och 

likartade uttryck från intervjuerna har vid kodningen grupperats under Ingen lärande 

organisation, Saknar erfarenhetsåterföring, Saknar systematiskt förbättringsarbete 

samt Saknar medarbetares delaktighet.  

 

 Synen på Kina utmaningar och svenska bolags möjligheter 

/konkurrenssituation 

4.5.1 Resultat från enkät 

I enkäten fanns två frågor som behandlade svenska bolags konkurrenssituation. Den första 

frågan F6 hade inriktning på de senaste åren. I den andra frågan F7 uppmanades 
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respondenterna att sia om framtiden. På frågan om utvecklingen de senaste åren fanns en 

tyngdpunkt mot en ökning, figur 4.3. Respondenterna som handlar med import och export av 

varor siar om att denna trend håller i sig, figur 4.4. Respondenter som handlar med import och 

export av tjänster däremot såg ingen större förändring, figur 4.5. I båda fallen där 

respondenterna ombads spå i framtiden valde dock ett stort antal alternativet Vet ej/Ej 

tillämpligt. 

 

Figur 4.10. Svarsresultat för fråga F6: Hur upplever du att konkurrensen från kinesiska företag har förändrats 

inom din bransch de senaste åren? 

 

 

Figur 4.11. Svarsresultat för fråga F7.1: Hur tror du att ert utbyte med kinesiska företag kommer att förändras 

till år 2025 vad gäller import/export av varor? 
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Figur 4.12. Svarsresultat för fråga F7.2: Hur tror du att ert utbyte med kinesiska företag kommer att förändras 

till år 2025 vad gäller import/export av tjänster? 

I kommentarsfälten valde dock en del av respondenterna att lyfta en del av utmaningarna: 

- “Det finns mycket i företagskulturen och sättet att göra affärer i Kina som skiljer sig 

mot oss. Jag tror att hållbarhet perspektivet/krafterna skall man inte heller 

underskatta, dessa kommer att spela en mycket viktig roll framöver. 

Enkäten innehöll inte några frågor som kunde kopplas till Kinas utmaningar. Istället valde 

författarna att lyssna efter detta i de intervjuer som gjordes. I kommentarsfälten valde dock en 

del av respondenterna att lyfta en del av utmaningarna: 

- “Jag tror att mycket beror på hur väl man lyckas utveckla kompetensen hos 

medarbetare inom de kinesiska företagen. Oftast har de kinesiska företagen en annan 

organisationsuppbyggnad och denna måste delvis brytas om man vill ta nästa steg i 

att utveckla produktkvaliteten.”  

- “I Kina är ofta ledningens tekniska kompetens låg och grunddrivkraften är pengar.” 

- “Upplever ett generellt lyft i kompetens och metodik. Dock kämpar Kina fortfarande 

med att mindre företag inte hänger med i utvecklingen. Detta medför att man 

fortfarande måste lägga mycket tid på att säkra kvaliteten längre ner i kedjan hos en 

del underleverantörer.” 

 

4.5.2 Resultat från intervjuer 

De kinesiska utmaningarna som identifierades i intervjuerna kodades i följande grupper/ 

teman: Förändringströghet, Historiskt samhällsklimat, Ökad välfärd och frihet, Låg kinesisk 

kvalitet, Naturtillgångar och Kinesisk makrokultur (se bilaga 5). Mest framträdande var 

grupperingarna Historiskt samhällsklimat, Låg kinesisk kvalitet samt Kinesisk makrokultur.   

I  temat Historiskt samhällsklimat återfinns resonemang som har med Kinas relativt korta 

historia som en modern industrination. En respondenterna menade att ordet kund blev ett 
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begrepp så sent som på 80-talet i Kina. Den attityd som gemene man hade på 80-talet lever 

kvar vilket hen anser vittnar om en typ av förändringströghet som inte finns i västerländska 

bolag.  

Ytterligare faktorer som grupperades in under Historiskt samhällsklimat är den omoderna 

synen på säker arbetsmiljö och en fortsatt låg utbildningsnivån hos arbetarna och som flera 

respondenter menar utgör utmaningar för landet. Samtidigt påtalar en respondent att det satsas 

friskt på yrkesutbildningar för att utbilda den nya generationen. 

- “Det satsas oerhörda pengar på skolorna [...] i vår industri köper skolorna helt ny 

utrustning [...] det absolut modernaste på marknaden [...] world skills competition, 

bara professions, där satsar man oerhört i Kina nu - bara på att vinna.” (Respondent 

E1). 

I temat Låg kinesisk kvalitet återkommer respondenternas resonemang kring kinesisk 

produktkvalitet (se 4.2.2) där kineserna själva uppfattar inhemsk kvalitet som sämre än den 

västerländska, även om det inte alltid är så. Vid kodning av intervjuerna blev det också tydligt 

att detta är att betrakta som en konkurrensfördel för de svenska bolaget, se temat Försprång i 

bilaga 5. En farhåga som en respondent identifierade är att det alltjämt finns en efterfrågan på 

lågt pris. Respondenterna var dock eniga om att Kina påbörjat en kvalitetsresa men att landet 

har en bit kvar.  

- “En kines som ska köpa en X idag så vill de inte köpa en Kina-producerad X. De 

hävdar att kvaliteten på en kina-producerad X är sämre än om X är producerad i 

Europa eller i Nordamerika. [...]” (Respondent F2). 

Vad som ligger bakom den bristande kinesiska produktkvaliteten menar respondenterna till 

viss del kan förklaras av brister i orsaks- och konsekvenstänk samt en ovana att dela 

kompetens och ta hjälp av varandras kunskaper. Ytterligare en orsak tros vara respekten för 

auktoriteter som respondenterna menar får olyckliga konsekvenser då kineserna inte övar sig i 

att fråga och tänka varför man ska göra på det ena eller andra sättet. En respondent menar att 

elever inte lär sig att ifrågasätta i skolan - de bara gör. Följden blir att de blir oerhört skickliga 

på att kopiera men inte att utveckla. Dessa förklaringar har sammanfattats som Kinesisk 

makrokultur (bilaga 5).  

De främsta konkurrensfördelarna som respondenterna enhälligt framhöll har grupperats och 

sammanfattas med de två tematiska grupperna Nisch och Försprång (bilaga 5).  I temat Nisch 

ligger det faktum att bolagen är att betrakta som relativt små. Detta, menar respondenterna, 

medför att branschen bedöms som ointressant att konkurrera med för den kinesiska 

investeraren. Nischen kan också vara en råvarufråga enligt några av respondenterna. Det vill 

säga, om råvaran är lättillgänglig eller för det svenska bolaget men svårtillgängligt för 

kinesiska bolag blir detta en styrka för det svenska bolaget. Vidare ser respondenterna en 

fördel med den växande kinesiska medelklassen vilket man anser kommer medföra att 

efterfrågan på premiumprodukter rent generellt kommer att öka. 

- “Vi har en unik business men kineserna kommer aldrig satsa på vår business. Den är 

alldeles för liten för att vara intressant.” (Respondent E1). 
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- “... råvaran är dyrare eftersom Kina inte har den inom landet [...] Råvaran är ju vårt 

ess i rockärmen liksom.” (Respondent E2). 

I temat Försprång ligger, förutom det som nämnts tidigare, även bolagens miljömässig 

hållbarhet. Flera av respondenterna påtalade att de ser en betydande ökning av nya krav och 

skärpt lagstiftning från myndigheterna. Detta välkomnas och betraktas som en 

konkurrensfördel då deras respektive produkt redan möter, och överträffar, dessa medan den 

kinesiska marknaden inte befinner sig på samma höga nivå.  

 

 

Figur 4.13. Bolagen i studien värderar nisch och försprång som viktiga konkurrensfördelar. 

 

Även om resonemangen som hamnat i temat Ökad välfärd och frihet samt Naturtillgångar 

inte var så omfattande utan endast berördes av hälften av respondenterna, så bör dessa ändå 

nämnas. Exempelvis nämnde ett par respondenter naturtillgångar som en utmaning för Kinas 

del men samtidigt påtalade dessa att det finns ekonomiska muskler att investera i länder där 

tillgångarna finns. Det menar man också görs i en allt snabbare takt. En respondent som 

nyligen besökt flera kinesiska bolag i sin bransch hade fått berättat för sig att de får kämpa 

med hög personalomsättning, vilket missgynnar kompetens- och kvalitetsutvecklingen i 

bolagen. Vidare påtalade flera respondenter att Kina idag inte är ett låglöneland vilket har 

gjort kineserna själva börjat förlägga produktion i länder där löneläget är lägre. 

 

 Synen på Kinas förutsättningar och hot för svenska bolag 

Resultatet som adresserar Kinas förutsättningar och hot mot svenska bolags adresseras 

gemensamt i detta avsnitt för att förenkla för läsaren. 

4.6.1 Resultat från enkät 

Enkäten innehöll inte några frågor som kan kopplas till Kinas förutsättningar eller hoten för 

de svenska bolagen. Istället har författarna valt att lyssna efter detta i de intervjuer som gjorts. 

Kommentarsfälten innehöll heller inget som direkt kan kopplas till detta område. 
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4.6.2 Resultat från intervjuer 

Förutsättningar/ möjligheter som identifierades för att Kina ska lyckas i sina föresatser att 

höja kvaliteten på landets producerade varor, kategoriserade författarna in i teman som Stark 

ekonomi, Kraftig samhällsförändring, Lösningsfokus och Snabbrörligt. Respondenterna 

menade att den starka kinesiska ekonomin gör det möjligt för kineserna att investera i ny 

produktionsteknik och att köpa upp kompetens. Man såg också att de anläggningar som byggs 

för produktion är up-to- date eller “ultramodern” som respondent E2 uttryckte det. Den starka 

ekonomin gör det således fullt möjligt att Hämta in försprång - vilket blev ett tema under 

huvudgruppen Hot mot svenska företag, eftersom respondenterna påtalade bland annat att 

möjligheterna för kinesiska företag att hämta in försprång utgör ett reellt hot för de svenska 

bolagen. Man har också sett prov på att detta sker i allt större utsträckning. Flera respondenter 

påtalade också att den goda ekonomi gör det möjligt att köpa råvara som behövs om den nu 

inte finns i landet. De gav också exempel på kinesiska investeringar/upphandlingar utanför 

Kina vilka de menar har sitt ursprung i politiska aspekter snarare än råvara.  

“En investering på 4 miljarder och så tar de beslut så, poff. [...] Jag kanske inte ens har 

hunnit rapportera det till styrelsen i Sverige” (Respondent F1). 

Respondenterna tyckte också att de ser en Kraftig samhällsförändring som gynnar kinesisk 

kvalitetsutveckling. Det finns en flexibilitet som manifesteras av snabba beslutsvägar, man 

producerar numera hi-tech-utrustning till de globala marknaden vilket bidrar till den inhemska 

kvalitetsutvecklingen i stort och ökar professionalismen. Direktiven från stat och myndighet 

är tydliga med vad som krävs och är snabba med nya lagar och krav där de ser ett behov. En 

respondent påtalade dock att det finns en utmaning med att ha koll på tillstånd som krävs för 

att efterleva lagen.   

I flera intervjuer talades också om ett starkt lösningsfokus och en snabbrörlighet. Flera 

respondenterna lyfte kinesernas driv och förmåga att ta snabba beslut som goda 

förutsättningar för en offensiv kinesisk kvalitetsutveckling. Vidare nämnde en respondent att 

hen ser en ökande grad av outsourcing från kinesiska bolag som aktivt söker leverantörer och 

samarbetspartners i länder som kan betraktas som låglöneländer i dagens läge.  

- “De är bäst på att kopiera så de kör ju bara hit allting hur smidigt som helst” 

(Respondent E1). 

- “Man ska ju inte uppfinna hjulet två gånger och det har ju Kina förstått” (Respondent 

F3). 

Respondenterna angav att de upplever att kinesiska bolag har en stark sponsring i form av 

finansiella medel. De ser även en typ av indirekt sponsring genom att landet gör om 

internationella krav och certifieringar till kinesiska. Dessa nya kinesiska normer är i vissa fall 

tvingande och medför en extra kostnad. En av respondenterna exemplifierade detta. Hen 

beskrev hur hens bolag betalar dyrt för att regelbundet flyga in kinesiska kontrollanter till den 

egna produktionsanläggningen i Europa. Kontrollanterna kollar sedan att produkten uppfyller 

de kinesiska kraven som ställs trots att produkten redan är godkänd av internationella 

standarder vars krav är exakt desamma som den kinesiska. Respondenterna menar att detta i 

praktiken utgör direkta handelshinder vilket också bildade ett tema vid kodning av 

intervjuerna. 
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- “Kina har eget system, en Kina norm. [...] Om det här utvecklas mer och de hittar på 

mer sådana här saker, det skulle kunna bli ett rejält hot förvisso.” (Respondent F1). 

Under produktkvalitet återfinns temat Kinesiska inköpsvillkor. Motsvarande tema återfinns 

under huvudgruppen Svenska bolags utmaningar, men benämns där Låga priser. Detta 

betraktades av flera respondenter som en fara. Dels finns ett lägsta pris för att kunna leverera 

bra kvalitet, dels finns en efterfrågan på låga priser inom såväl Business to Business (B2B) 

som Business to Consumers (B2C) vilket en respondent menar bevisas av det egna beteendet 

(se citat av Respondent E1 nedan). 

- “Om man gör affärer i väst så är det fortfarande prislappen som gäller men det finns 

ändå en förståelse för att man inte kan trycka någon hur långt ner som helst” 

(Respondent F3). 

 

- “Det är ju vi som faktiskt köper de billiga produkterna” (Respondent E1). 

 

 Analys 

Strukturen speglar den som används i empirin. Det vill säga, läsaren börjar med att ta del av 

den analys som författarna gjort av synen på kinesisk produktkvalitet. Detta följs av ett 

resonemang kring de kulturella aspekterna. Slutligen kan läsaren följa författarnas analys av 

resultat som rör de svenska bolagens syn på framtida konkurrens och handelsutbyte med 

kinesiska bolag. Under varje ämne redovisas resultat från enkät som intervjuer separat.  

 Produktkvalitet 

Den generella bilden som framträder är att kinesisk produktkvalitet håller på att förändras till 

det bättre men att det alltjämt finns stora brister. Det fanns dock en viss diskrepans mellan 

respondenterna som skulle kunna kopplas till typ av bransch som respondenterna svarar för. 

Det är mer troligt att respondenter som representerade branscher med koppling till de 

specifika teknikområden, adresserade inom ramen för MIC2025 (Jungbluth, 2018), har lättare 

att se effekterna och känna till kvalitetsinitiativet. Här valde dock författarna att göra en 

avgränsning, dels för att urvalsprocessen inte gav möjlighet att urskilja dessa branscher och 

dels för att linjera med syftet som inte handlade om att titta på specifika branscher utan att se 

på trenden i stort. Det blev därför inte heller möjligt att jämföra svar från olika branscher. 

Kodningen från intervjuerna vittnade dock om att de branscher vars produkter har stark 

koppling till kvalitetsdimensioner av typen miljömässig hållbarhet ser en betydligt tydligare 

effekt av MIC2025 (The State Council, 2015) och Quality Development Plan (The State 

Council, 2012) än respondenter från andra branscher. Effekterna blir påtagliga för 

respondenterna framförallt genom ny skärpt lagstiftning och nya kinesiska normer. 

Vidare tyder resultatet på att arbetet med att lyfta kinesisk produktkvalitet går långsammare 

än den kinesiska programförklaringen siktar på till år 2025 (State Council of China, 2015). 

Andra iakttagelser som författarna gjort är att ingen av respondenterna nämnde de kinesiska 

intentionerna med att bestraffa dålig och belöna god inhemsk produktkvalitet som den 

kinesiska staten uttalat (Xiaodong, 2017). Inte heller berörde respondenterna det faktum att 
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kinesiska staten tydligt deklarerat att utländska varumärken ska fasas ut och ersättas med 

inhemska (Wübbeke, Meissner, Zenglein, Ives, & Conrad, 2016). Detta är förmodligen helt 

naturligt eftersom respondenterna representerade svenska bolag. Samtidigt skulle detta kunna 

utgöra en hot/en utmaning för svenska bolag som de inom kort kan behöva hantera.  

 

  Kulturella aspekter  

5.2.1 Makrokultur och statlig inverkan 

För att analysera resultaten så stämde vi av de beskrivningar som respondenterna givit med 

kriterier från Hofstedes fem dimensioner (Browaeys & Price, 2015, kap 2; Hofstede, Hofstede 

& Minkov, 2011) vilket visas i bilaga 1. Dimensionen Maktdistans anger avståndet mellan 

individer i en hierarki och därmed graden av hierarki. Hofstede med flera definierar det som 

“den utsträckning i vilken de mindre inflytelserika medlemmarna av organisationer och 

institutioner i ett land förväntar sig och accepterar att makten är ojämnt fördelad” (Hofstede, 

Hofstede & Minkov, 2011, s. 84). Här överensstämde respondenternas kommentarer med 

flera av kriterierna för ett stort maktavstånd, vilket ger resultatet att Kina har en hög grad av 

hierarki. Vid jämförelse med Hofstedes resultat (se bilaga 6) så verkar detta stämma väl 

överens. Kina har enligt diagrammet en högre grad hierarki än Japan och Sverige, vilket även 

bekräftas av Browaeys och Price (2015) som påpekar att japanska ledare är mer facilitatorer 

än de kinesiska. 

För dimensionen Individualism mot Kollektivism så uppfyller resultaten från studien 

kriterier för individualism. Detta går dock stick i stäv med den konfusiska läran som 

Browaeys och Price (2015) menar präglar såväl den kinesiska och japanska kulturen. Dock 

säger Hofstede med flera (2011) att typiska kännetecken för kollektivistiska kulturer bland 

annat är tillhörigheten till familjen, rädslan för “att tappa ansiktet” eller skammen att bryta 

mot samhällets regler vilket är saker som uttrycks i intervjuerna (bilaga 5). Även Hofstedes 

resultat anger att Kina är en höggradig kollektivistisk kultur medan Japan och framför allt 

Sverige får högre värden mot individualism (bilaga 6). Diskrepansen mellan denna studies 

tolkning och Hofstedes resultat kan möjligen återfinnas i både författarnas kodning som i 

översättningen av kriterierna. 

Inte alla kriterier, såsom könsroller, kan besvaras för dimensionen Livskvantitet/ 

Maskulinitet mot Livskvalitet/ Femininitet då de inte berörs av denna studie, men med 

utgångspunkt i de resultat som har framkommit så placerar sig den kinesiska kulturen högt på 

Livskvantitet/ Maskulinitet. Detta stämmer väl överens med Hofstedes resultat (bilaga 6) där 

Japan når ännu högre nivå än Kina medan svensk kultur strävar efter livskvalitet vilket av 

Hofstede betecknas som femininitet. 

Även för dimensionen Osäkerhetsundvikande saknas täckning i intervjuer och enkäter för 

samtliga kriterier, men det underlag som finns pekar mot hög grad osäkerhetsundvikande. 

Enligt Hofstedes studie så ligger dock Kina och Sverige på samma låga nivå medan Japan har 

en mycket hög grad av undvikande (bilaga 6). 

I underlaget från intervjuer och enkät angavs bland annat pris, prestation och snabba resultat 

som viktiga faktorer vilket placerar Kina i ett kortsiktigt fokus enligt Hofstedes femte 
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dimension Kort- mot Lång tidsorientering. Detta är dock i motsats till den traditionella 

konfusiska kulturen och bekräftar teorin om att Kina befinner sig i en förändring ifrån den 

traditionella kinesiska konfusiska being-kulturen och mot den västerländska doing-kulturen 

(Browaeys & Price, 2015, s. 44). Flera respondenter vittnade om att man måste bygga en 

relation innan man kan genomföra affärer, vilket å andra sidan stämmer väl överens med den 

konfusiska filosofin där relationer är viktiga (Browaeys & Price, 2015). 

Den statliga inverkan som framträdde genom intervjuerna och kommentarer i enkäten visar på 

satsningar som går att återfinna i MIC2025 (The State Council, 2015) och Quality 

Development Outline (The State Council, 2012). Även om respondenterna inte sade sig känna 

till myndighetssatsningen så kände de till målsättningen att nå internationellt erkännande 

inom kunskap och kompetens: De hade också erfarenhet av att kinesiska bolag gynnas genom 

support från staten områden. 

5.2.2 Kvalitetskultur 

Utifrån resultat av intervjuer och enkäter finns tecken på att en holistisk kvalitetssyn och att 

systematiskt förbättringsarbete inte är vanligt förekommande. Det finns heller inte tecken på 

lärande organisationer då detta förutsätter att organisationen arbetar med ständiga 

förbättringar (Bergman & Klefsjö, 2012). Kopiering är däremot mer vanligt förekommande 

och medan vissa respondenter såg detta som ett problem så menade andra respondenter att 

detta är ett sätt för kinesiska producenter att snabbt lära sig och komma ikapp. Genom att öka 

sin produktkvalitet med hjälp av kopiering, så fås ökad kunskap som kan leda till ökad 

kvalitetsmedvetenhet. Utifrån att resultatet från intervjuer och enkäter visade på ojämn 

produktkvalitet i kombination med en bristande holistisk kvalitetssyn och avsaknad av lärande 

organisationer, så finns dock en risk att produktkopieringen inte ger nödvändig lärdom för att 

höja nivån på kvalitetskulturen.   

Resultat från intervjuerna indikerade att kinesiska medarbetares delaktighet är låg och en 

önskan om att hitta fel i tidigt skede samt hitta dess grundorsaker eller att förstå kundernas 

behov, inte är högt prioriterat även om flera respondenter bedömer att intresset för 

kundbehoven har ökat under de senaste åren. Däremot tycks regelbundna kvalitetskontroller 

och mätningar under produktion vara prioriterat, vilket ger en indikation av kvalitetskulturens 

mognad i Kina. Med utgångspunkt i kvalitetsutvecklingens fyra faser (Bergman & Klefsjö, 

2012) så befinner sig kinesiska företag i dag inom fas 2-Kvalitetsstyrning, då det genomförs 

mätningar och kontroll under produktion. Fas 3 - Kvalitetssäkring, vilken ska ske före 

produktionen, ställer krav på att man har systematisk kännedom om kundbehov och ha rutiner 

för att se till att dåliga produkter inte når marknaden men utifrån genomförda intervjuer så 

visar resultaten på att kinesiska bolag inte uppnår denna fasen. Därmed har de även en bit 

kvar till högsta fasen - Kvalitetsutveckling, vilken förutsätter att de underliggande tre faserna 

är integrerad i organisationen och att man arbetar med ständiga förbättringar. 

Såväl förbättringskoncept som Lean och Sex Sigma, internationella standarder eller 

kvalitetsutvecklingsmodeller som ISO 9001 eller MBNQA förutsätter att man har kunskap om 

kundbehovet och har ett systematisk förbättringsarbete (Andersson et al., 2006; Sörqvist, 

2013). Dessa faktorer i kombination med medarbetares delaktighet och ett holistiskt 

kvalitetsperspektiv betraktas som viktiga för ett lyckat kvalitetsarbete av flertalet forskare 
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(Bergman & Klefsjö, 2112; Cronemyr, Bäckström & Rönnbäck, 2017; Dellana & Hauser, 

1999).  

Utifrån intervjuerna gav dock respondenterna en bild av att den kinesiska kvalitetskulturen 

håller på att utvecklas, vilket bekräftades av resultatet från enkäten där en del av 

respondenterna upplevde en stärkt kvalitetskultur genom att ökade krav på styrning och 

kontroll, produktkvalitet, avvikelsehantering och förbättringsarbete då respondenterna ska 

exportera till Kina. De upplevde även att krav på Lean/ Sex Sigma samt kvalitetscertifikat har 

ökat något. Det framgick också av intervjuerna att det är stor skillnad på kvalitetskultur i en 

organisation som har mycket västerländsk kontakt mot ett helt kinesiskt bolag. Utvecklingen 

av kvalitetskulturen i kinesiska bolag drivs dels framåt av att västerländska kunder ställer 

hårda krav på efterlevnad av internationella kvalitetsstandarder och -nivåer, men även genom 

att kinesiska tillverkare själva rekryterar kompetens för att höja sin kvalitetsnivå. Studiens 

resultat visar också på en uppfattningen om att kinesiska bolag är mycket driftiga och 

angelägna om att lära sig samt har ekonomiska resurser för att köpa den kompetens och de 

resurser som de behöver för att nå sina kvalitetsmål. 

 

 Kinas utmaningar och svenska bolagens möjligheter   

Resultatet bekräftar den bild Kina själva ser som främsta utmaningarna för MIC2025 och 

Quality Development Plan i form av löneökningar och behov av utbildning och 

kompetensutveckling (Xiaodong, 2017). Även Kinas ambitioner att använda lagstiftning och 

egna kinesiska standarder för att styra in landet mot högre kvalitet bekräftas av 

respondenterna. Ingen av respondenterna nämnde dock den utmaning med att uppnå 

efterlevnad av lagstiftning som Zhang beskriver (Zhang, 2000). Däremot visar resultatet på att 

den kinesiska statens intentioner med att lagstifta för att nå exempelvis miljömässig hållbarhet 

idag snarare gynnar än missgynnar flera av de svenska bolag som representerades i 

intervjuerna och som ansåg sig ha ett försprång i miljömedvetenhet och miljöanpassad 

verksamhet. Detta skulle kunna betraktas som ett exempel på hur ökad statlig kontroll kan 

göra mer skada än nytta för såväl Kina som andra länder (US Chamber of Commerce, 2017). I 

detta fall är skadan på den kinesiska sidan. 

Resultatet från intervjuerna stödjer även resonemanget hos Kwai-Sang et al. (2001) att den 

låga medvetenheten kring kvalitetsfrågor och kunder är starkt präglad att Kinas historia. Flera 

respondenterna talade om ett försprång i kvalitetstänk i deras respektive bolag som inte finns i 

samma utsträckning i kinesiska bolag något som ligger i linje med tidigare gjord forskning 

(Zhang, 2012; Chin et. al.,1995; Pun et al., 2000, Li et al., 2003). Vidare stämmer även den 

utmaning med hög personalomsättning i kinesiska bolag som en av respondenterna vittnade 

om, med tidigare publicerad forskning (Green, 1990). 

Möjligheter, i form av konkurrensfördelar för svenska bolag kodades till nisch och försprång. 

Detta påminner starkt Jurans beskrivning av Tyskland i kölvattnet av andra världskriget då 

fokuset låg på hög förädlingsgrad (Juran & Godgrey, 1999). Nisch skulle dock idag kunna 

utgöra ett potentiellt hot i de fall som nischen ingår i de högteknologiska branscher som Kina 

aktivt valt att adressera genom MIC2025. I begreppet nisch ligger också råvarutillgången där 
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några av de svenska bolagen i studien såg en fördel för egen del. Bristen på kinesisk inhemsk 

råvara och naturtillgångar liknar den situation som Japan befann sig i efter andra världskriget 

(Harry & Schroeder, 2000). Här menar dock Sandklef (2018) att Kina redan har agerat 

kraftfullt för att säkra såväl råvara som energi.   

Respondenterna tankar kring låg utbildningsgrad och kompetens som en stor utmaning för 

Kina bekräftas och adresseras av de kinesisk kvalitetsinitiativen (Xiaodong, 2017). Samtidigt 

bekräftade också respondenterna att de sett en massiv ny satsning på skolor och 

yrkesutbildningar under de senaste åren. Kina agerar idag på samma sätt som japanerna 

gjorde efter andra världskriget, dvs med omfattande utbildning i kvalitetsfrågor på alla nivåer 

(Juran & Godgrey, 1999; Dale & Allan, 1993). Då flera av utmaningarna betraktades som 

kulturella valde författarna att adressera dessa separat, vilket presenterats under rubrikerna 

Kvalitetskultur och Makrokultur. 

 

 Kinas möjligheter och svenska bolagens utmaningar 

Några av respondenterna bekräftade Zhang (2000) som menar att det finns en efterfrågan av 

lågprisprodukter av kinesisk produktkvalitet som skulle kunna blir en potentiellt växande 

utmaning för svenska bolag, vilket också antyddes under kodningen. Samtidigt motsägs detta 

av att den uttalade ambitionen att öka kvaliteten på landets producerade varor (Xiaodong, 

2017; State Council of China, 2015; US Chamber of Commerce, 2017).  

Men kodning ger även andra infallsvinklar som kompletterar Zhangs iakttagelser. Till 

exempel betonar Zhang (2000) att det finns en inhemsk utmaning med att efterfölja alla de 

lagar och krav som den kinesiska staten inför, något som en respondent snarare lyfte som en 

utmaning för utländska bolag med verksamhet i Kina - inte minst det egna svenska bolaget 

mer än för de kinesiska. Detta kan betraktas som ytterligare ett exempel på den skada som 

ökad statlig styrning kan orsaka (US Chamber of Commerce, 2017). I detta fall för de svenska 

bolagen i undersökningen vilka ser detta som ett av flera handelshinder. Den utmaning som 

stack ut för de svenska bolagen i studien handlade till övervägande del om temat 

Handelshinder. I detta tema ligger som tidigare påtalats det finansiella bistånd som de 

intervjuade respondenterna uppfattar att kinesiska bolag har. Detta finansiella bistånd 

påminner en del om de förmånliga lånemöjligheter japanska bolagen fick vid tiden för den 

japanska kvalitetsrevolutionen som omnämns i den amerikanska dokumentärserie 

producerade av NBC i början av 1980-talets (Crawford-Mason, 1980). Här innefattas även de 

kinesiska standarder, certifieringar, lagar och regler som respondenter uppgav att kinesiska 

staten har och håller på att införa. Däremot nämnde ingen av respondenterna den kinesiska 

statens ambitioner att ersätta utländska produkter och teknologi med inhemska varor (State 

Council of China, 2015; US Chamber of Commerce, 2017). 
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 Slutsats 
Detta kapitel syftar till att summera de resultat som framkommit i analyskapitlet och ge en 

reflektion kring vilka tänkbara implikationer som dessa resultat kan medföra samt för vem 

som detta är relevant. 

Huvudsyftet för denna uppsats har varit att undersöka på vilket sätt svenska företag som 

bedriver handel med Kina eller har verksamhet i landet, förväntar sig att bli påverkade av den 

kvalitetsutveckling som initierats av kinesiska staten. Utöver detta har ett underliggande syfte 

varit att undersöka hur kulturella aspekter inverkar på denna utveckling. För att uppnå 

uppsatsens syften har tre forskningsfrågor varit i fokus för såväl dokumentstudier som 

empiriska studier. Analyserna av dessa har resulterat i nedanstående svar. I och med dessa 

svar bedömer författarna att syftet har uppnåtts. De resultat som har framkommit visar på att 

det finns grund för att tro att Kinas produktkvalitet kommer öka för att nå västerländsk 

kvalitetsnivå inom flera områden. En kombination av ökad produktkvalitet och ökad 

konkurrens på globala marknader, med hjälp av initiativ från kinesiska staten, gör det 

sannolikt att konkurrensen från kinesiska företag kommer att bli mer påtaglig i framtiden. Den 

kinesiska kvalitetsutveckling som resultaten pekar på bedömer författarna vara intressant att 

bevaka för alla företag som har någon form av handelsutbyte med Kina. Detta kan ge både 

fördelar i form av högre kvalitet för de som köper från kinesiska producenter eller har egen 

produktion i landet men det kan också ge ökad konkurrens för de företag som säljer produkter 

på samma marknader som kinesiska producenter. 

 

 Forskningsfråga 1 
Hur förväntar sig svenska företag att kinesisk produktkvalitet kommer att förändras till 

2025? 

Den generella bilden var att kinesisk produktkvalitet håller på att förändras till det bättre. 

Resultatet tyder dock på att förbättringen är långsam - åtminstone inom de branscher som 

respondenterna representerar. Den förväntade förbättringen mot en jämt och hög 

produktkvalitet välkomnas av de svenska företag som har kinesiska leverantörer.   

 

 Forskningsfråga 2 
Hur förväntar sig svenska företag att den kinesiska kvalitetsutvecklingen kommer att 

påverka konkurrensen och handelsutbytet med kinesiska bolag? 

Respondenterna som hanterar varor siar om att konkurrensen och handelsutbytet kommer att 

öka något. Däremot tror respondenterna som hanterar tjänster att både konkurrens och 

handelsutbytet förblir på oförändrad nivå. Respondenterna har identifierat såväl möjligheter 

och som utmaningar att adressera för det egna bolagets framtida utveckling på den kinesiska 

marknaden. I dagsläget är känslan alltjämt positiv. Respondenter som representerade 

branscher med koppling till de specifika teknikområden som adresseras inom ramen för 

MIC2025 ser effekterna lite tydligare.  
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 Forskningsfråga 3  
Vilken roll spelar olika kulturella aspekter i den förväntade kvalitetsutvecklingen? 

Produktkvaliteten uppges vara ojämn men i de fall som kunder ställer höga kvalitetskrav så är 

produktkvaliteten i paritet med västerländsk. Dock kräver en jämn produktkvalitet 

regelbunden kontroll och expertstöd från beställaren.  

Resultaten från studien pekar på att dessa kvalitetsproblem kan vara en konsekvens av Kinas 

makrokultur och kvalitetskultur. Det vill säga, att den låga kvaliteten på kinesisk produktion 

är en effekt av den kinesiska synen på kvalitet i stort – från politisk ledning till 

företagsledning och anställda. Det finns tydliga indikationer på att makrokulturen som 

värdesätter hierarki och att inte ifrågasätta andra individer även saknar en tradition av att 

tänka ur ett perspektiv av följdeffekter samt att lära av egna och varandras erfarenheter. Detta 

får följdeffekter för kvalitetskulturen som enligt resultaten från intervjuerna, lägger störst 

fokus på detaljspecificering vid beställning och mätning samt kontroll under produktion. En 

fokusering av detta slag försvårar möjligheter till kvalitetsförbättring eftersom ett 

helhetsperspektiv och holistiskt kvalitetsarbete saknas. 

Vid en jämförelse av makrokultur mellan den kinesiska, japanska och den svenska så skiljer 

sig kulturerna åt inom flera dimensioner. Såväl intervju- som enkätresultat visar på att 

kinesisk kvalitetskultur håller på att förändras mot en högre nivå av kvalitetsutveckling. Detta 

är enligt respondenterna, en följd av ökade krav inifrån Kina i form av ökande medelklass och 

statliga initiativ, men även genom ökade krav från globala kunder eller globala företag med 

verksamhet i Kina. Författarna noterar att resultatet från intervjuerna pekar på stor skillnad 

inom såväl produktkvalitet som kvalitetskultur. Skillnaden i produktkvalitet beror på om det 

är ett kinesiskt bolag med eller utan relationer till västerländska kontakter där företag med 

västerländska kontakter står för den högre kvaliteten. Indikationer finns att en motsvarande 

utveckling även syns i företagens kvalitetskultur.  

 

 Diskussion 
I detta avsnitt avser författarna att fritt diskutera rapportens innehåll. Kapitlet inleds med en 

reflektion av själva resultatet utifrån studiens forskningsfrågor. Detta följs av en relativt omfattande 

metoddiskussion. 

 Resultatdiskussion 
● Hur förväntar sig svenska företag att kinesisk produktkvalitet kommer att 

förändras till 2025? 

Att uttala sig om en förväntan kan betraktas som en omöjlig och till och med ovetenskaplig 

uppgift. Trots detta valde 92 % av respondenterna till enkäten att besvara fråga. Samtliga 

respondenterna ombads att besvara frågan utifrån känslan i den egna branschen. I studien togs 

dock ingen hänsyn till typ av bransch. Då målen för produktkvalitet inom ramen för MIC2025 

är väldigt tydligt kopplad till specifika branscher är det möjligt att resultatet skulle blivit 

annorlunda om studien riktats mot dessa branscher. Vad gäller Quality Development Outline 

är dock kopplingen till specifika branscher inte lika uppenbar för författarna. Författarna har 
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heller inte funnit någon uttalad definition av produktkvalitetsbegreppet inom ramen för den 

kinesiska 10-årsplanen MIC2025 (The State Council, 2015) eller i Quality Development Plan 

(The State Council, 2012). Däremot omnämner båda planerna ett antal kvalitetsdimensioner 

såsom säker och ekologiskt sund. Exempel på andra frekvent återkommande adjektiv i den del 

av ramverket som adresserar produktkvalitet är hi-tech och konkurrenskraft (ibid).  

Vidare upplevde författarna det som positivt att en kvalitetsdimension som respondenterna 

menade är på stark frammarsch i Kina är miljömässig hållbarhet. Ännu mer positivt var att de 

svenska bolagen som representerades i intervjuerna med stark koppling till miljö, upplevde 

sig väl rustade för dessa nya krav. Orosmomentet som författarna ser är att drivkraften bakom 

denna kvalitetsdimension snarare kommer från den kinesiska staten än den kinesiska kunden 

eller den kinesiska leverantören. 

En annan iakttagelse som författarna gör är att Kina, trots tämligen omfattande 

kvalitetsproblem, har haft den snabbaste ökningen av utrikeshandel jämfört med resten av 

världen sedan början av 2000-talet. Det säger förmodligen en del om omvärlden. Det finns 

således en marknad för låg kvalitet vilket också flera respondenter nämner. Den goda 

ekonomin har sedan lagt en grund som gör att landet kan ta ett kvalitetskliv liknande det som 

skedde i Japan efter andra världskriget, men det kan mycket väl finnas en del skillnader i hur 

språnget tas.  

● Hur förväntar sig svenska företag att den kinesiska kvalitetsutvecklingen 

kommer att påverka konkurrensen och handelsutbytet med kinesiska bolag? 

Även i den här forskningsfrågan uppmanades respondenterna att sia om en framtid. I det här 

fallet var osäkerheten betydligt större hos enkätrespondenterna. Dessutom lämnades betydligt 

färre kommentarer. Detta kan möjligen tyda på att frågan upplevdes som svår att ha en 

uppfattning om. Som författarna ser det kan detta förklaras av att framtiden till stora delar 

påverkas av ett okänt klimat vad gäller exempelvis internationell handel, konjunktur, 

valutaaspekter och motsvarande. Samtliga intervjurespondenterna valde dock att dela med sig 

av sin prognos och magkänsla.  

Författarna upplevde att de intervjuade respondenterna kände en viss trygghet i den relation 

som man hade med Kina, även om flera respondenter identifierade delar i den kinesiska 

kvalitetsutvecklingen som de betraktade som förtäckta handelshinder. Här skulle man kunna 

förväntas sig en viss lobbyism eller liknande för att påverka handelsklimatet men detta var 

inget som författarna frågade efter i samtalen och det var heller inget som spontant 

adresserades av respondenterna. Flera av respondenterna påtalar dock att västvärlden måste 

vakna och bli medvetna om vad som händer, främst gällande den intensiva expansion som 

Kina gör genom stora investeringar i andra länder. 

● Vilken roll spelar olika kulturella aspekter i den förväntade 

kvalitetsutvecklingen? 

Författarna kunde se en del likheter med den japanska kvalitetsrevolutionen. Som exempel på 

detta kan nämnas det finansiella bistånd som respondenterna menade att kinesiska staten ger 

till kinesiska bolag och de förtäckta handelshinder man också tycker sig se tecken på, något 

som kan liknas vid den japanska situationen där bland annat förmånliga lån utlovades till 
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bolag som ville uppgradera och uppdatera sin verksamhet. Men, och kanske ännu viktigare, så 

framstår det som att den allra högsta ledningen, den kinesiska staten, uppvisar ett starkt 

engagemang och en förståelse för utbildning och kompetensutveckling vilket påminner en del 

som den japanska situationen. Likheterna till trots så har det även noterats skillnader i 

makrokulturen mellan Japan och Kina. Olikheter finns bland annat i grad av hierarki och 

medarbetarnas lojalitet och delaktighet. Från såväl dokumentstudier som de empiriska 

undersökningarna har det framkommit underlag som ger författarna fog för påståendet att 

makrokulturen har en stor inverkan på hur produktkvalitet utvecklas. Detta påståendet grundar 

sig i en tro på att en stabil och jämn produktkvalitet förutsätter ett holistiskt kvalitetskulturellt 

synsätt där man strävar efter att medarbetare och ledare engagerar sig i en gemensam strävan 

att förstå orsaker, lära av misstag och ständigt utvecklas. För att uppnå den nivån av 

kvalitetskultur så underlättas arbetet om en motsvarande attityd till gemensamt engagemang 

och förståelse finns i den omgivande makrokulturen.  

 

 Studiens sammanfattade resultat 

Det författarna har noterat under såväl dokumentstudier som empiriska studier är att viljan, 

engagemanget och de ekonomiska förutsättningarna finns hos både individer, företag och 

myndigheter för att uppnå en mycket hög produktkvalitet. Kunskap och kompetens hämtas in 

från experter inom alla områden där det behövs, satsningar görs på utbildning och staten 

skapar goda förutsättningar för kinesiska bolag att lyckas. Det är däremot mindre säkert att de 

kinesiska producenterna kan upprätthålla en jämn och hög produktkvalitet utan att beställarna 

genomför regelbundna kontroller. Anledningen till denna skeptiska hållning är att den 

makrokultur som noterats i studien visar på en brist i förståelse för helhet och grundorsaker. 

Detta kan vara ett uttryck från Kinas hierarkiska kultur där man inte ifrågasätter utan följer 

givna instruktioner utan att reflektera varför. Genom att börja reflektera, ifrågasätta och ta till 

sig förståelse för ett holistiska kvalitetsperspektivet samt även bygga upp lärande 

organisationer, så bedömer författarna att förutsättningar finns för att de kinesiska bolagen 

mycket väl kan uppnå de delar i kvalitetsutvecklingen som fortfarande saknas. Frågan som 

kvarstår är snarare om de hinner göra detta i tid enligt den plan som gäller för MIC2025. 

  

 Metoddiskussion 

7.3.1 Urvalet 

Urvalskriterierna för enkätutskicket gjordes enbart utifrån att kontaktpersonen skulle inneha 

titeln kvalitetschef. Det var således okänt om eller vilka av mottagarna som uppfyllde 

baskriterierna för fallet (det vill säga att företaget bedriver export, import eller 

handel/produktion inom Kina). Den därigenom mycket breda urvalsramen kan sannolikt 

delvis förklara den låga svarsfrekvensen i enkäten. Ett mer riktat utskick torde genererat högre 

svarsfrekvens. Det kan dock anses som positivt att hela 35 % av de som de facto valde att 

öppna e-postmeddelandet med länken också valde att besvara enkäten. Då enkätverktyget 

gjorde det möjligt att undersöka om de olika urvalsgrupperna skiljde sig åt valde författarna 

att göra en enklare form av jämförelse. Skillnaden bedömdes dock som försumbar och 

slumpmässig, varför detta inte analyserade vidare. 
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Urvalet av respondenter för såväl enkät som intervjuer speglar inte nödvändigtvis de 

branscher som adresserar inom ramen för MIC2025, vilka torde vara de branscher som 

tydligast upplever effekterna av detta kvalitetsinitiativ. Dessa branscher är dock svåra att 

extrahera ur svenska SNI-koder, vilket är svensk näringslivsindelningskoder som bland annat 

används vid beställning av adressregister och för statistik. Vidare är urvalet begränsat till 

svenska bolag. Bolag av andra nationaliteter även kinesiska, vilka exkluderades i denna 

studie, skulle naturligtvis ge en mer komplett bild av såväl utmaningar som hot. Men detta 

ställer också helt andra krav på metod och design. Enkätrespondenternas befattningar var 

begränsade till att enbart omfatta kvalitetschefer och det är möjligt att svaren blivit 

annorlunda med en annan urvalsgrupp, exempelvis försäljningschef eller produktchef.  

7.3.2 Datainsamling  

Dokumentstudier 

Underlag från kinesisk litteratur saknas då författarna till denna studie inte behärskar det 

kinesiska språket. Till följd av detta har endast västerländskt kultur- och kvalitetsperspektiv 

fångats och studien kan därmed inte göra anspråk på att ha tagit andra perspektiv i beaktande.  

Dokumentstudierna komplicerades även av att forskningsområdet tangerar andra mycket stora 

forskningsområden såsom internationell ekonomi och internationell handel, vilket kan ha 

resulterat i att påverkande aspekter från dessa områden inte belysts.  

Enkätstudier 

Det faktum att enkätundersökningen fick en låg svarsfrekvens kan delvis förklaras av att 

urvalet endast skedde utifrån befattningen Kvalitetschef och inte utifrån om man bedrev 

någon form av handel med Kina. En annan förklaring kan vara att samma urval användes 

parallellt till en annan studie. En påminnelse skickades ut men genererade bara ett nytt svar. 

Intervjuer 

Det framgick tydligt att respondenterna besatt lång erfarenhet inom ämnet och en svaghet i 

intervjuerna var att endast 30 minuter var avsatt för intervjutiden. Det skulle varit mycket 

värdefullt för studien om det funnits möjlighet att både genomföra längre intervjuer och en 

större mängd intervjuer. 

Intervjuerna kan dock inte nämnas utan att författarna lyfter det faktum att flera respondenter 

kraftig betonande vikten av anonymitet. I ett fall krävde dessutom respondenten att få ta del 

av transkribering innan den delades med den andra författaren. Detta resulterade i att valda 

delar från transkriberingen togs bort innan den delades med den andra författaren. I detta fall 

får trycket på anonymitet tillskrivas det faktum att Kina alltjämt är att betrakta som 

kontrollstat och att repressalier är tämligen vanligt förekommande med svenska mått mätt. 

Trots fokus på anonymitet var samtliga respondenter mycket informativa och tillmötesgående.  

7.3.3 Databearbetning 

Analysen av intervjuer gjordes med hjälp av kodning, vilket syftade till att ge författarna 

övergripande teman som svar på forskningsfrågorna. Arbetssättet som är systematiskt och 

oberoende av studiens inriktning, resulterade i teman som gav bra underlag för analyser. En 

kritik mot metoden är dock att den är mycket tidskrävande och kan vara svår att ta till sig 

första gången den används. I detta fall hade en av författarna tidigare erfarenhet av att arbeta 

enligt denna metod. En annan kritik är att det finns risk att teman och tolkningar omedvetet 
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uppkommer ur subjektiva bedömningar. För denna studie anses risken för subjektiva 

bedömningar vara hanterad genom de olika trianguleringar som nyttjas. 

Som verktyg för analys av makrokulturen användes Hofstedes kulturdimensioner. Detta val 

grundade sig i att en av författarna var bekant med dessa kulturdimensioner sedan tidigare 

utifrån ett ledarskapsteoretiskt perspektiv och att Hofstedes studier är väl kända och 

refererade till inom organisations- och ledarskapsforskning. Kulturperspektivet tenderar dock 

inte att vara vanligt förekommande inom kvalitetsforskning men författarna bedömde att det 

skulle kunna bidra med ett viktigt perspektiv för att skapa en djupare förståelse i arbetet med 

att uppnå denna studies syfte. Genom att använda Hofstedes dimensioner som teman utifrån 

kodningen gav det avgränsningar som lämpade sig väl för denna studie. De resultat som 

framkom ur kodningen kunde därefter jämföras såväl med Hofstedes studier som med 

Hofstedes sammanfattning av den konfusiska lärans huvudprinciper. De svårigheter som 

noterades var att Hofstedes ursprungliga studier är avsevärt mer komplexa och omfattande än 

vad denna studie har utrymme för, vilket fått till följd att analyser inte fått det djup som 

författarna önskat.  

7.3.4 Pilotstudier  

För pilotstudierna har kvalitetskunniga respondenter använts, vilka varit bekanta med 

författarna sedan tidigare. En styrka med detta kan vara att respondenterna är tydliga och 

konkreta i sin kritik av enkäten samt att de har kunskap om vad de olika kvalitetsbegreppen 

betyder. En svaghet är att de inte arbetar inom det område som enkäten avser att undersöka, 

vilket några respondenter även kommenterade. 

7.3.5 Validitet och reliabilitet 

De intervjuade respondenterna har lång erfarenhet av att arbeta i Kina vilket författarna 

bedömer har gett en god insyn i kinesisk kultur och trovärdig bild av kinesiskt kvalitetsarbete. 

Det underlag som intervjuerna har givit har verifierats genom triangulering och författarna 

bedömer därigenom att studien håller en god nivå av intern validitet.  

Det begränsade antalet respondenter i såväl enkätundersökning som i intervjuer, gör att 

studien som helhet inte kan göra anspråk på att vara generaliserbar. Däremot gav intervjuerna 

påtagligt likartade svar, oavsett bransch, vilket tyder på att denna del av studien har en relativt 

hög grad av generaliserbarhet och reliabilitet trots det låga antalet respondenter. 

Trots garanterad anonymitet framgick det tydligt att det fanns en oro hos respondenterna att 

identitet skulle röjas. En av respondenterna ville också själv gå igenom transkriberingen innan 

den andra författaren fick ta del av denna. Önskemålen respekterades självklart och författarna 

upplevde intervjuerna som öppenhjärtiga och ärliga. Med tanke på respondenternas oro kring 

anonymitet finns en farhåga att respondenterna valt att inte dela med sig av vissa tankar, 

vilket möjligen kan minska studiens validitet och även skulle kunna påverka studiens 

reliabilitet.  
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 Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån de uppgifter som framkommit under arbetets gång samt genom de erhållna resultaten, 

så föreslår författarna följande områden för fortsatt forskning: 

● Att göra en liknande studie som gjorts i denna uppsats, men i större omfattning och 

med fokus på de branscher som omfattas av MIC2025. En sådan studie skulle ävem 

gynnas av ett tvärvetenskapligt angreppssätt där forskningsområdena 

kvalitetsutveckling men även internationell ekonomi och handel är representerade.   

● Att genomföra en långtidsstudie av den kinesiska kvalitetsutvecklingen med en 

jämförelse mot den västerländska vedertagna bilden av kvalitetsutveckling. Vilka 

skillnader och likheter finns med avseende på kulturell påverkan? 

● Hur påverkar egna kinesiska standarder, certifieringar och handelskrav det globala 

handelsutbytet? Är det en gigantisk suboptimering som Kina sysslar med?  
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Bilaga 1 - Makrokulturella dimensioner, kriterier. 

 
Tabellerna anger enbart extremvärden i vardera ände av respektive dimensions ändar och ska 

inte betraktas som kompletta (Hofstede, 2010).  

Egen tolkning och översättning.  Källa: Browayes, M.-J., & Price, P. (2015). Understanding 

cross-cultural management. Harlow (UK): Pearson 

 

Maktdistans 

Låg maktdistans Hög maktdistans 

Det ska finnas ett minimum av ojämnlikhet 

eftersom det kan leda till utnyttjande av andra 

Ojämnlikhet är oundvikligt och var och en har 

den position som de förtjänar 

Om det fins en hierarki i en organisation så är 

det enbart på grund av bekvämlighet 

Hierarki i en organisation speglar naturliga 

skillnader 

Människor är likvärdiga oavsett om de är 

överordnade eller underlydande. 

Överordnade och underlydande är olika typer av 

människor 

Alla har rätt till samma privilegier och det borde 

inte finnas några statussymboler 

Makthållare har rätt till privilegier och 

statussymboler 

Underlydande ska tillfrågas Underlydande beordras vad som ska göras 

Man ska respektera individualitet Auktoritet ska respekteras 

Ledarens ska vara rådgivande och demokratisk Ledaren ska vara välvillig med full makt. 

 

Individualism/ Kollektivism 

Individualism Kollektivism 

“Jag”-mentalitet “Vi”-mentalitet 

Identiteten grundar sig på individen Identiteten grundar sig i ens sociala 

grupptillhörighet 

Beslut är primärt tagna baserade på individens 

behov 

Beslut är primärt tagna i enlighet med vad som 

är bäst för gruppen 
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Uppgifter/ arbete värderas högre än relationer Relationer är mer värda än uppgifter/ arbete 

Fokus ligger på individens initiativ och insats Fokus ligger på tillhörighet i en organisation 

Värderingar tillhör alla (universialism) Värderingar avviker i enlighet med gruppens 

(partikularism) 

 

Livskvantitet/ Livskvalitet 

Livskvantitet (Maskulinitet) Livskvalitet (Femininitet) 

Distinkta könsroller Flytande könsroller 

Män är bestämda Kvinnor är omhändertagande 

Tävling och prestation betonas Samarbete och miljömedvetenhet betonas 

Anskaffande av välstånd Livskvalitet 

Motiveras av ambition Motiveras av omsorg 

Lever för att arbeta Arbetar för att leva 

Har sympati för den framgångsrika verkställaren Har sympati för de oturliga 

Ser ideal i att vara självständig (independent) Ser ideal i att vara samberoende 

(interdependent) 

 

Osäkerhetsundvikande 

Lågt osäkerhetsundvikande Högt osäkerhetsundvikande 

Osäkerhet är del av livet, ta det som det kommer Osäkerhet i livet är ett hot och måste reduceras 

Avvikelse är inget hot Intolerant mot avvikande personer och idéer 

Otydlighet är tolererat Förutsägbarhet och tydlighet är att föredra 

Villighet att ta risker Angelägen om trygghet  

Tolerans för nytänkande Motstånd mot förändringar 
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Ju färre regler desto bättre Formella regler och regleringar är nödvändiga 

Konkurrens och åsiktsskillnader kan vara 

konstruktivt 

Konsensus är bättre än åsiktsskillnad 

Tro på generalism och sunt förnuft Tro på expertis och deras kunnande 

Hårt arbete är i sig ingen dygd Det finns ett inre driv för att arbeta hårt 

 

Kort-/ Lång tidsorientering 

Kort tidsorientering Lång tidsorientering 

Behov av prestation, självförverkligande Behov av ansvarsfullhet, självdisciplin 

Lojalitet gentemot andra kan variera beroende 

på affärsbehovet 

Utveckla och bevara livslånga personliga 

nätverk 

Människor borde bli belönade i enlighet med 

deras förmågor 

Stora sociala och ekonomiska skillnader borde 

inte tolereras 

Tyngdpunkten ligger på kortsiktiga vinster Tyngdpunkten ligger på en framtida 

marknadsposition 

Chefer och anställda är olika läger Ägare, chefer och anställda delar samma vision  
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Bilaga 2 - Konfusiska lärans huvudprinciper 

 

Nedanstående text är citerad ur boken Organisationer och kulturer av G. Hofstede, G. J. 

Hofstede och M. Minkov 

 

Följande principer utgör den konfuciska lärans huvudprinciper: 

 

1.  Samhällets stabilitet är baserad på ojämlika relationer mellan människor [...]. 

 

2. Familjen är prototypen för alla sociala organisationer. En person är inte i första hand 

en individ; istället är han eller hon en medlem av en familj. Barn bör få lära sig att 

behärska sig, att besegra sin individualitet så att de kan upprätthålla harmonin i 

familjen (om än bara på ytan; ens tankar är fortfarande ens egna). Harmoni finner 

man i upprätthållandet av allas ansikte i bemärkelsen värdighet, självrespekt och 

prestige [...]. 

 

3. Ett dygdigt beteende gentemot andra innebär att man inte behandlar andra som man 

själv vill bli behandlad [...] 

 

4. Dygd med avseende på ens uppgifter i livet består i att försöka förvärva färdigheter 

och utbildning, att arbeta hårt, att inte göra av med mer pengar än nödvändigt, att 

vara tålmodig och uthållig. Iögonfallande konsumtion är tabu, liksom att tappa 

humöret. Allting ska göras med måtta [...].    

(Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011, ss. 291–292) 
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Bilaga 3 - Enkätfrågor, underlag för webenkät 
 

F1. Hur anser du att kvaliteten på kinesiska varor och tjänster har förändrats inom din bransch 

de senaste åren? 

F2. Hur tror du att kinesisk produktkvalitet inom din bransch kommer stå sig gentemot svensk 

produktkvalitet år 2025?    

F3. Bedriver ditt företag handel med kinesiska företag?    

F4. Bedriver ditt företag verksamhet på plats i Kina?  

F5.1 Om ni exporterar varor till Kina, upplever ni att kraven har förändrats de senaste 

åren inom Styrning och Kontroll? 

F5.2 Om ni exporterar varor till Kina, upplever ni att kraven har förändrats de senaste 

åren inom Produktkvalitet? 

F5.3 Om ni exporterar varor till Kina, upplever ni att kraven har förändrats de senaste 

åren inom Avvikelsehantering? 

F5.4 Om ni exporterar varor till Kina, upplever ni att kraven har förändrats de senaste 

åren inom Riskhantering? 

F5.5 Om ni exporterar varor till Kina, upplever ni att kraven har förändrats de senaste 

åren inom Förbättringsarbete? 

F5.6 Om ni exporterar varor till Kina, upplever ni att kraven har förändrats de senaste 

åren inom Lean/Sex Sigma? 

F5.7 Om ni exporterar varor till Kina, upplever ni att kraven har förändrats de senaste 

åren inom Kvalitetscertifikat? 

F6. Hur upplever du att konkurrensen från kinesiska företag har förändrats inom din bransch 

de senaste åren?  

F7.1 Hur tror du att ert utbyte med kinesiska företag kommer att förändras till år 2025 vad 

gäller import/export av varor? 

F7.2 Hur tror du att ert utbyte med kinesiska företag kommer att förändras till år 2025 vad 

gäller import/export av tjänster?  

F8. Finns det andra saker som du tycker att är viktiga för oss att känna till för vår studie? 

Frivilligt svar: Om du vill bli kontaktad för att diskutera dina tankar och erfarenheter kring 

enkätens ämne så går det bra att lämna kontaktuppgifter nedan. Observera att du därigenom 

avstår från att vara anonym.  
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Bilaga 4 - Intervjuguide   
Underlag för intervjuer. Svenska företags syn på kinesisk kvalitetsutveckling 

Bakgrund: Vi studerar den kvalitetsutveckling som sker utifrån kinesiska statens initiativ 

Made in China 2025 och Quality Development Outline (2011–2020) och hur detta påverkar 

svenska företag som har handel med och/ eller är verksamma i Kina. Vi är därför intresserad 

av att ta del av din syn på detta utifrån din erfarenhet och ditt yrkesmässiga perspektiv. 

 

Fokus på verksamheten 

1. Kan du berätta lite kortfattad om er verksamhet och era produkter? 

 

2. Har ni några kinesiska kunder? 

a. NEJ - förväntar ni er att få det till 2025? Om JA - vad är orsaken? 

b. JA -  

i. Hur länge har ni haft kinesiska kunder? 

ii. Vad kännetecknar den kinesiska kunden?  

Fundera i termer av attityder och beteende. 

iii. Vilka krav ställer den kinesiska kunden på varan/tjänsten? Fundera i 

termer av kvalitet, produkt och leverans. 

1. Hur skiljer det sig från kunder på andra marknader?  

2. I så fall hur?  

 

3. Har ni några kinesiska konkurrenter? 

a. NEJ - förväntar ni er att få det till 2025? Om JA - var förväntar ni er att deras 

starkaste konkurrenskraft kommer att ligga? Vad är orsaken? 

b. JA -  

i. Förväntar du dig att era konkurrenters produktkvalitet kommer att 

förändras till år 2025?  

ii. På vilket sätt? 

iii. Vad är orsaken? 

iv. Skiljer det sig från dessa från konkurrenter på andra marknader?  

v. I så fall hur?  
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4. Har ni några kinesiska leverantörer? 

a. NEJ - förväntar ni er att få det till 2025? Om JA - vad är orsaken? 

b. JA -  

i. Förväntar du dig era leverantörers produktkvalitet kommer att 

förändras till år 2025?  

ii. På vilket sätt?  

iii. Vad är orsaken? 

iv. Skiljer det sig från dessa från leverantörer från andra marknader? 

v. I så fall hur?  

 

5.  Bedriver ni verksamhet på plats i Kina? 

a. NEJ - förväntar ni er att få det till 2025? Om JA - vad är orsaken? 

b. JA -  

i. Vilken typ av verksamhet bedriver ni? 

 

Fokus på kinesisk kvalitetskultur 

6. Har ni märkt någon förändring i attityd gällande kvalitet hos de individer och 

organisationer som ni har kontakt med i Kina? 

1. Om ja - kan du beskriva förändringen? 

2. Vad tror du kommer att vara den starkaste drivkraften bakom 

förändringen? 

3. Skiljer det sig från andra marknader? 

 

7. Hur upplever ni att kinesiska bolag arbetar med kvalitetsområden som exempelvis 

kundorientering, att basera sina beslut på fakta, att arbeta med förbättringsarbete, 

engagerade ledare och medarbetarnas delaktighet? 

a. Inom vilka kvalitetsområden anser du att kinesiska bolag har störst fokus? 

b. Skiljer sig detta från andra marknader? 

 

8. Vilka kvalitetskrav ställer era kinesiska kontakter på er idag? Fundera exempelvis i 

termer av processorientering, avvikelsehantering, förbättringsarbete, certifieringar. 
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a. Från vilken typ av kontakter kommer kraven i första hand (exempelvis 

myndigheter, privata mindre bolag eller stora globala bolag? 

b. Skiljer sig detta från andra marknader? 

c. Förväntar du dig att dessa kvalitetskrav kommer att förändras till år 2025?  

i. På vilket sätt?  

ii. Vad är orsaken?  

iii. Hur bemöter ni det? 

 

9. Vilka möjligheter ser du i och med denna kvalitetsutveckling? 

 

10. Vilka hot ser du i och med denna kvalitetsutveckling? 

 

11. Hur tror du att dessa förändringar kommer att påverka ert företag? 

 

12. Hur tror du att dessa förändringar kommer att påverka svenska företag som är 

verksamma i Kina överlag? 

 

13. Vad anser du att svenska bolag behöver göra för att bemöta den kinesiska 

kvalitetsutvecklingen? 

 

14. Har du något du vill tillägga som du tror kan vara värdefullt för vår studie? 

 

Tack så mycket för din medverkan! 
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Bilaga 5 - Kodning av transkriberade intervjuer 
Huvudgrupp för 

kodning 

Uttryck tolkade ur intervjuer Tema/ gruppering 

Produktkvalitet 

 

Tuffa prisförhandlingar Kinesiska 

inköpsvillkor 
Kräver leveransprecision 

Beställer på detaljerad specifikation 

Ställer inte krav på hur produkt framställs (etik, 

arbetsmiljö, kvalitet) 

 

 

Resultatfokus på 

slutprodukt 

Har minst lika hårda kvalitetskrav som i västvärlden 

Ställer höga krav på det som påverkar slutprodukt men 

inte på det som sker runt om 

Ökade kvalitetskrav från den kinesiska kunden, både 

privat och företag. 

Pågående förändring 

 

Myndigheter ställer högre krav på minskad 

miljöpåverkan och energiförbrukning 

Det är svajig kvalitet Bristande trovärdighet 

  

Makrokultur 

 

 

Hierarkiskt och toppstyrt  

Maktdistans Fråga inte varför, gör som läraren säger 

Behöver bevisa sig uppåt i hierarkin 

Låg stolthet hos den kinesiska arbetaren 

Drillade i att lösa saker på egen hand  

Individualism mot 

Kollektivism 

Inte tränade i att samarbeta 

Pressar priser utan hänsyn till relation eller produkt när 

de ska köpa 

Utbredd korruption 

Förfalskning är vanligt 

Slåss för sin existens Maskulinitet/ 

Livskvantitet mot 

Femininitet/ 

Livskvalitet 

Jobbar hårt och mycket 

Stark drivkraft att tjäna pengar 

Kapitalistiskt 

Hög personalomsättning 

En ägare som tar stora beslut 

Vill inte tappa ansiktet 
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Otroligt mycket lagar och regler Osäkerhets-

undvikande 
Staten är tydlig med processer och krav 

Nya regler och krav hela tiden 

Staten kontrollerar privata bolag 

Snabb implementering av myndighetsbeslut 

Otroligt mycket lagar och regler 

Staten är tydlig med processer och krav 

Nya regler och krav hela tiden 

Man köper kunskap och kompetens för att höja 

kvalitetsnivån 

Jobbar hårt och mycket 

Det är detaljerade kravspecifikationer som de är strikta 

på att uppnå 

Hårt arbete är högre värderat än fritid, semester och tid 

med familj.  

Det är bara fokus på pris och leveranstid Kort- eller lång 

tidsorientering 

 

 

 

 

Man ser inte värdet i eller är rädd om saker 

Bli först vän, sen kan man göra affärer 

Viktigt med relationer för att få sälja till kineser 

Man är osynlig som medarbetare på golvet 

Provar en människa (expert) som åker ut direkt om inte 

hen inte motsvarar förväntningarna 

Statlig inverkan Egna kinesiska normer och certifieringar  

MIC2025 Man speglar de internationella kraven och standarderna 

i egna tolkningar 

Starkt stöd till kinesiska bolag 

Satsar på stora marknader där det finns pengar att tjäna 

Satsningar på utbildning i skolor 

Satsning på att få internationellt kunskapserkännande 

Satsning på att få internationellt kvalitetserkännande 

Statens mål är att bli en betydande spelare på den 

globala arenan  

Kvalitetskultur Det är tvunget att bli bättre på kvalitet  
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De lär sig genom att de producerar på uppdrag av 

västerländska företag med höga kvalitetskrav 

 

 

Tvingande förändring 
De lär sig genom att de producerar för västerländska 

företag med global marknad 

Förbättringsarbetet är ofta initierat av västerländska 

kunder och beställare 

Blivit duktigare på funktionalitet och kvalitet Pågående förändring 

 Man har ökad förståelse för globala kunders krav 

Skillnad i systematiskt förbättringsarbete mellan bolag 

med västerländskt inflytande och rent kinesiska bolag 

Det lilla extra saknas 

Man jobbar aktivt för att höja kvalitetsmål 

Man är väldigt lyhörd för att ta till sig teknologi, 

kunskap etc 

Man går mot automation för att slippa kvalitetsproblem Genväg/ pågående 

förändring 

De lär sig genom att kopiera Genväg 

Man köper kunskap och kompetens för att höja 

kvalitetsnivån 

Snabba att förändra vid behov men det blir inte alltid 

rätt eller bra 

Kinesiska konkurrenter kopierar och säljer billigt men 

kunden betalar för våra produkter och tjänster 

Man mäter för att minimera omarbetningar och 

reparationer 

Kvalitetskontroll 

Det är viktigt med faktabaserade test och mätdata 

Man måste ha folk på plats för att följa upp och stämma 

av för en bibehållen kvalitet 

Bristande 

kvalitetskontroll 

 Ojämn kvalitet 

Kvaliteten på det som levererades var inte det som 

efterfrågats men leverantören ansåg att det var rätt 

eftersom de hade gjort något 

Bristande kundfokus 

Man saknar ett systematiskt förbättringsarbete Ingen lärande 

organisation 
Man vill inte tappa ansiktet 

Man har bekymmer med medarbetares delaktighet Ingen lärande 

organisationen/ saknar 

engagerat ledarskap 
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Springer man på problem så mörkar man tills det är 

försent och det måste fram 

Bristande 

kvalitetsstyrning/ 

Ingen lärande 

organisation 

Man gör om samma misstag gång på gång Saknar 

erfarenhetsåterföring/ 

Saknar systematiskt 

förbättringsarbete/ 

Ingen lärande 

organisation 

Saknar kvalitetstänk i kulturen Bristande systemtänk 

Snabba på att förändra vid behov men blir inte alltid rätt 

eller bra 

Driftiga i att hitta lösningar, fort men fel 

Inte tränade att tänka i följdeffekter 

Om det inte påverkar slutprodukten så är kvalitet mindre 

viktigt 

Man är osynlig som medarbetare på golvet Saknar medarbetarens 

delaktighet/  

saknar engagerat 

ledarskap 

Låg stolthet hos den kinesiska arbetaren 

Det finns mycket engagerade ledare i privata bolag 

Kinas utmaningar Samma attityd hos gemene man som på 80-talet Förändringströghet 

Utbredd förfalsknings- och kopieringskultur Historiskt 

samhällsklimat 
Kort historia- visste inte vad kunder var innan 1980 

Utbredd korruption 

Låg utbildningsnivå hos arbetare 

De har långt kvar när det gäller arbetsmiljö och lagar 

Ett människoliv har inte så högt värde vilket av 

avspeglas i säkerhet och arbetsmiljö 

Man har inte ett tryggt socialt skyddsnät 

Det pågår en kraftig lönerusning  Ökad välfärd och 

frihet 
Hög personalomsättning 

Man har en ”slit-och släng” mentalitet i hela samhället 

De är misstänksamma mot kinesisk kvalitet och förlitar 

sig mer på västerländsk 

 

 

Kinesisk kvalitet är historiskt dålig 
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De inhemska standardkraven är lägre än de mot 

omvärlden 

 

Låg kinesisk kvalitet 

Man har inte alltid tillgång till råvara inom landet  Naturtillgångar 

Man lär sig inte att tänka i orsak- och konsekvens  Kinesisk makrokultur 

Man tar inte hjälp av varandras kunskap 

Man ifrågasätter inte auktoriteter 

Kinas 

förutsättningar/ 

möjligheter 

De har modern produktionsteknik  

 

 

Stark ekonomi 

Man har ekonomi för att köpa supermoderna 

anläggningar 

Man har ekonomi för att köpa den råvara som behövs 

Växande medelklass med god ekonomi får mer kunskap 

om omvärlden och ställer högre krav. 

Man har en god ekonomi och kan köpa in 

expertkunskap 

Snabba beslutsvägar på alla nivåer Kraftig 

samhällsförändring 
De kinesiska aktörerna har stärkt sina positioner 

Man producerar Hi-Tech utrustning till globala 

marknaden vilket ger stort avtryck i produktkunskap och 

kvalitetssäkrande åtgärder 

De har blivit mycket mer professionella för varje år som 

går 

De växer kolossalt både som personer och land 

Det är tydliga direktiv uppifrån om att man ska växa och 

komma ut och se sig om 

Man är snabb med att införa nya regler och krav då 

behov uppstår (på senare tid många miljökrav) 

De är otroligt driftiga och lösningsfokuserade  

Lösningsfokus Kopieringseffekten är då de insett att inte uppfinna 

hjulet två gånger 

Man outsourcar jobben till låglöneländer 

Man är bäst i världen på att kopiera 

Extremt sugna på att lära sig 

Man har förmåga att ta stora beslut väldigt snabbt

  

Snabbrörligt 

Konkurrensfördelar 

för svenska bolag 

En ökad marknad till följd av växande medelklassen Nisch 

 Små marknader är inte konkurrensutsatta på kvalitet 
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Marknader med råvara från Sverige är inte intressant om 

inte motsvarande råvara finns i Kina - transporter 

fördyrar 

Myndighetskraven ökar och svenska företag lever redan 

upp till dessa men inte kineserna 

Försprång 

 

Ökade fokus på miljö, energi och hållbarhet - svenska 

företag lever redan upp till dessa men inte kineserna 

Kinesiska kunder bedömer västerländsk produktkvalitet 

som jämnare och högre än kinesisk 

Kina har en bit kvar innan de är ikapp gällande kvalitet 

Svenska företag gör mer rätt från början - har ett 

systematiskt tänk 

Politiska aspekter, exvis i form av handelskrig 

Hot svenska bolag Kopiering Genväg 

Kinesiska bolag har stark sponsring från staten Handelshinder 

 Staten gör om internationella krav och certifieringar till 

kinesiska 

Politiska aspekter, exvis i form av handelskrig 

Uppköp av teknologi och råvarutillgångar Hämta in försprång 

 Uppköp av expertis och specialkompetens 

Snabbare i förändring och beslut än i Sverige 

Finansiella medel att snabbt göra de förändringar som 

behövs 

Inom vissa branscher är de redan i samma kvalitetsnivå 

Kinesiska bolag tar större och större marknadsandelar 
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Bilaga 6 - Jämförelse mellan makrokulturer i Kina, Japan och Sverige 

enligt Hofstedes dimensioner  
 (Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011) 

 

 

  



74 
 

Bilaga 7 - Resultat enkät (kommentarer) 
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