
Vår fabrik i Kina





Bakgrund



Verka lokalt eller flytta 
produktionen?

• Som anhängare till tanken att det är bättre att verka 
lokalt stretade vi länge emot omvärldsutvecklingen 
med sin förflyttning av tillverkning till lågprisländer.

• En alltför tuff priskonkurrens från producenter som 
redan flyttat ställde oss inför valet att lägga ner 
Adventure-sortimentet (våra bärbara 
enstångstältkåtor) eller flytta även vi.

• Vi valde att ta klivet över Östersjön och lägga ut 
tillverkningen av enstångstältkåtorna till ett estniskt 
textilföretag.



Nästa steg – legotillverkning i Kina

• År 2004 började vi 
även titta på Kina. Vi 
fick kontakt med en 
ansedd legotillverkare 
och lade ut 
produktionen av vissa 
Adventure-modeller.

• MEN – det visade sig 
vara mycket svårt att 
skaffa sig kontroll över 
slutresultatet.



Hjälp, vissa av våra europeiska vävar 
håller inte längre måttet!

• Vi har fått erfara att vissa, tidigare förstklassiga, 
europeiska material inte längre motsvarar våra 
högt ställda krav.

• Att söka material till våra toppkvalitetstält i Europa 
innebär att vi har ett förhållandevis litet urval av 
tillverkare att vända oss till.



Egen tillverkningsenhet i Kina???



Med egen fabrik i Kina skulle vi kunna 
göra sådant, som vi bara kan drömma om 

här hemma:

• samarbeta med högteknologiska, asiatiska väv-
och materialproducenter

• bedriva ett högklassigt kvalitets- och 
utvecklingsarbete med testutrustning och personal, 
som förstår vikten av att ha kontroll över hela 
produktionsprocessen –
allt för att kunna erbjuda våra kunder produkter av 
världsklass!



Från tanke till 
handling



Tentipi Kina
Sommaren 2007 
registrerade vi bolaget 
Qingdao Tentipi Outdoor
Products Co., Ltd och
– hyrde några mindre lokaler i 

kuststaden Qingdao
– anställde verkställande 

direktör och andra viktiga 
tjänstemän

– anställde ett antal duktiga 
sömmerskor, tillskärare och 
annan produktionspersonal



Flytt ett år senare

• Vi behövde större lokaler.
• Vi hade etablerat oss i ”fel”

del av staden; det var svårt 
att rekrytera sömmerskor.
Med nya, väl tilltagna 
lokaler skaffade vi oss god 
plats för framtida 
expansion.



Bra produkter kräver 
kunnande och kontroll

• Kontroll över hela 
produktionsprocessen är A och 
O för oss som tillverkare av 
toppkvalitetsprodukter.

• Med vår självägda, kinesiska 
fabrik har vi åstadkommit en 
kvalitetsövervakning, som 
visat sig vara helt omöjlig att 
uppnå vid legotillverkning.

På fabrikstaket
vädertestar vi 
olika vävar.



Egen fabrik – kunnande, engagemang, 
kvalitetstänkande

Med egen fabrik kan vi:
• föra över Tentipis

företagskultur med sitt 
kvalitetstänkande och även 
andra värderingar, som är 
viktiga för oss

• knyta till oss engagerade 
medarbetare, som vi känner 
personligen och som kan våra 
produkter utan och innan

• ha kontroll över 
personalomsättningen –
faktorer som är avgörande för 
kvalitet och kontinuitet



Testinstitut och egna tester – för att försäkra 
oss om att materialen uppfyller våra krav

• Flest tester sker i 
samband med utveckling 
av ett nytt tältmaterial.

• Redan godkända material 
genomgår vissa tester vid 
ny batch av materialet.

• Alla färdigsydda tältkåtor 
reses och inspekteras, 
innan de lämnar fabriken.
En del tester gör vi själva 
medan andra görs hos 
olika certifierade 
testinstitut i Qingdao.



Problem som härrör från 
underleverantörers varierande 

materialkvalitet …

… är något som alla tillverkare måste 
hantera – och klarar av i varierande 

utsträckning.



Unikt regntestrum
• För att minimera 

materialproblem så långt 
det bara är möjligt har vi 
bl.a. upprättat ett 
regntestrum, som vi nog 
vågar påstå är unikt.

• Med vårt regntest minskar 
vi avsevärt de problem 
som är knutna till 
nederbörd.
Vi är mycket stolta över 
detta test!



Regntestet

• är ett mycket viktigt fullskaletest
• avslöjar felaktigheter, som inte hittas när enbart 

materialet testas
• sker i ett specialkonstruerat rum

Vart femte tält duschas med ett skyfall av 1000 
liter vatten för att se om något problem visar sig. 
Vid problem testas hela serien tills felaktigheten 
åtgärdats.



Tentipis ansvar i Kina



Hur har personalen det?

• Vi tillhandahåller sovsalar för de arbetare som inte vill/kan 
satsa pengar på eget boende (mycket vanligt i Kina; många 
söker sig till städerna från avlägsna byar).

• De medarbetare som inte bor i våra sovsalar hämtas på
morgonen och körs vid dagens slut till sina bostäder.

• På fabriken har vi också anställt en kokerska, som ser till att 
personalen varje dag serveras tre måltider mat.



Arbetstider/löner

• Normala arbetstiden: åtta timmar om dagen, fem 
dagar i veckan. 
(Många är missnöjda med denna ordning –
personal till och med slutar för att de får för lite 
arbetstimmar = hur kan vi gå sömmerskorna till 
mötes utan att passera oetiska eller olagliga 
gränser?)

• Lönerna: i frontlinjen jämfört med liknande arbeten 
i den stadsdel där fabriken ligger.
De medarbetare som stannar kvar hos oss och är 
skickliga och har en bra attityd belönas med en 
ännu bättre lön.



Vi är starkt besjälade av att göra gott där vi 
verkar. I vår kinesiska verksamhet 

konkretiseras detta på en rad olika sätt:

Tentipis ansvar
i Kina

Personalbehandling Lokala entreprenörer Affärsetik

Humanitärt bistånd



Personalbehandling
• Vi betraktar alltid 

människor som lika 
mycket värda. (Detta 
väcker både förundran och 
respekt, eftersom 
personvärdet i Kina ofta är 
kopplat till den status eller 
lönenivå man har.) 

• Vi försöker hela tiden att 
förbättra förhållandena för 
våra anställda med de 
möjligheter som finns för 
handen.



Lokala entreprenörer

Vi söker i största möjliga 
utsträckning samarbete 
med små, lokala 
entreprenörer snarare än 
med stora företag.



Affärsetik

För oss är det en hederssak att alltid hålla 
givna löften, i Kina såväl som i Europa. (I Kina 
är det mycket vanligt att ingångna avtal bara 
hålls så länge de gynnar den egna sidan.)



Humanitärt bistånd

• Eftersom vi bedriver 
verksamhet i Kina, vill vi 
också på något sätt 
bidra till utvecklingen i 
landet.

• Vi har valt att stödja SOS 
Barnbyar och bistår en 
barnby i staden 
Nanchang.
Foto: Alexander Gabriel



Vi påverkar

• Vår hållning skapar entusiasm och stolthet 
hos vår personal.

• Personalen lyfter fram dessa etiska värden i 
sin kommunikation med myndigheter och 
leverantörer.
Vi märker på reaktionen hos våra kontakter 
att det smittar av sig, vilket är exakt vad vi 
önskar ska ske!



Fabriksgården



Produktionen



Resultatet av flitiga fingrar



Gatumiljön


