
                                                         
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Etablering av svensk verksamhet utomlands. 
En jämförelse mellan etablerat svensk verksamhet i Sverige och utomlands, och 

dess effekt på företaget. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
      
     Kandidatuppsats, Vårttermin 2006 
     Författare:  
     Basma Jamal Marqus   810612-0663 
     Lene Sengul                    820608-0361
   
      Handledare:  
      Hans Richter

SÖDERTÖRNSHÖGSKOLA 
Företagsekonomi, Påbyggnadskurs 



 

Abstract 
 

Title: Establishment of Swedish enterprises in Estonia 

A comparison between established Swedish enterprises in Sweden and in Estonia, its effects 

on the company. 

Background: Globalization has caused an increased competition, which has increased the 

demands on Swedish companies. Companies require constant development to be able to retain 

their competitiveness. Furthermore companies can defend their position by moving operations 

abroad or by developing their domestic markets. The EU-enlargement has brought an 

increased communication between European countries; it has caused increased interest in the 

Eastern European countries. Many Swedish companies chose to move to Estonia because of 

the geographic proximity, for the access to new markets and the ambition in companies to 

reduce expenses. 

Purpose: To study differences between Swedish companies producing in Sweden and in 

Estonia. From the differences examine how productivity varies depending on the location of 

operations of the companies. 

Method: The examination is based on interviews with representatives from five companies. 

We have interviewed managers of companies having activities in each country, so that we 

were able to perform a comparison between the productivity of the companies located in 

Sweden and Estonia. 

Theory: Performance indicators and the Total Process Management tool are introduced in the 

thesis, describing factors that lead to better productivity. Ricardo’s model of Comparative 

Advantages was used. This model helped us to study the differences between Sweden and 

Estonia by comparing the comparative advantages each country is offering. 

Results: In the examination it was confirmed that the companies are moving their activities 

not only based on comparative advantages between countries, but also on the companies’ 

trade. The companies in our examination had moved because of reduction in expenses and to 

become closer to customers. The examined companies having activity in Sweden had been 

affected by low demand and by competition from Asia. It was also confirmed that a company 

was able to make production more effective by automation. These companies had also been 

affected by high expenses, for example personal related costs, electricity- and energy 

expenses. Whereas other activities had been privileged by low salaries expenses which the 

Estonian labour market can offer.  



 

Sammanfattning  
 

Titel: Etablering av svensk verksamhet i Estland 
En jämförelse mellan etablerad svensk verksamhet i Sverige och Estland, och effekter på 

företagens produktivitet. 

Bakgrund: Globalisering har medfört ökad konkurrens, vilket har ställt högre krav på 

svenska företag. Företagen måste ständigt utvecklas för att kunna behålla sin konkurrenskraft, 

och företagen kan bemöta den hårda konkurrensen genom en utflyttning av verksamheten till 

utlandet eller utveckling på hemmaplan. EU-utvidgningen har medfört förbättrad 

kommunikation mellan företag och medborgare i medlemsländerna, vilket i sin tur har 

bidragit till det ökade intresset för de Östeuropeiska länderna. Många svenska företag väljer 

att flytta till Estland på grund av den geografiska närheten, tillgång till nya marknader och 

strävan efter kostnadsreducering.  

Problem: Är etablering i låglöneländer ett lyckat alternativ för svenska småföretag? 

Syfte: Att studera skillnader mellan svenska företag som producerar i Sverige och i Estland. 

Utifrån dessa skillnader undersöka hur produktiviteten varierar beroende på var företaget 

bedriver sin verksamhet.  

Metod: Undersökningen baserades på intervjuer av fem företag. För att kunna utföra en 

jämförelse mellan verksamheterna har vi intervjuat företag som bedriver verksamhet i 

respektive land.  

Teori: I uppsatsen presenteras Prestationsfaktorer och Total Process Management, vilka 

beskriver olika faktorer som leder till bättre produktivitet. Även Ricardo Modellen om 

komparativa fördelar används för att kunna studera skillnader på komparativa fördelar mellan 

Sverige och Estland.   

Resultat: I undersökningen visade det sig att motivet till utflyttning inte enbart beror på 

komparativa fördelar mellan länder, utan hänsyn tas också till företagets bransch. Företagen i 

vår undersökning flyttade pg a. kostnadsreducering och kundnärhet, och det har lett till olika 

effekter,. De undersökta företagen som bedriver verksamhet i Sverige har påverkats dels av 

låg efterfrågan och dels av den asiatiska konkurrensen. Det framkom också att ett företag 

kunde effektivisera produktionen genom automatisering. Dessa företag har också påverkats av 

höga kostnader, t ex personal-, el- och energikostnader. Medan verksamheterna i Estland har 

gynnats av låg personalkostnad.  
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1. Inledning 
 
I detta kapitel presenteras först bakgrund och problemdiskussion som beskriver utveckling av 

verksamhets etablering utomlands, och de faktorer som motiverar svensk verksamhet att 

flytta. Utifrån bakgrunden och problemet beskrivs syfte och avgränsning som tydliggör vårt 

motiv till det valda ämnet. Därefter och sistnämnda presentation blir om Estland, där ger vi 

en övergripande bild om Estland.  

 

 

1.1 Bakgrund 
Globalisering har varit en viktig komponent för svensk ekonomisk tillväxt, och en stor 

möjlighet för svenska företag att utnyttja de vinster som globaliseringen erbjuder.1 

”Den svenska ekonomins globalisering har funnits sedan Vikingarnas handelsfärder och 

Ostindiska kompaniets resor till Kina.” Men de senaste 20 åren har globalisering utvecklats, 

vilket har lett till att svenska företag konkurrerar internationellt.2  

Redan på 1950 talet började de företag som är mest beroende av arbetskraft och med låga 

förädlingsvärden att flytta ut.3 Under 1960 och 1970 talen har även flertalet svenska 

textilföretag flyttat bland annat till Portugal och andra länder med låga arbetskraftskostnader. 

Men under de senaste åren har utflyttningen ökat då det har blivit enklare och mindre 

kostsamt att flytta kapital, varor och tjänster mellan olika länder.4  

Under 1990 talet utvecklades Central- och Östeuropa med välutbildad och lågbetald 

arbetskraft, och blev en ny möjlighet för svenska företag som planerade en utflyttning. Under 

den tiden var svenska företag tveksamma till utflyttning och flyttade bara mindre del av 

verksamheten. Det var först under den stora EU-utvidgningen 2004 som många svenska 

företag började flytta ut.5  

Många svenska företag väljer Östeuropa på grund av den geografiska närheten, tillgång till 

nya marknader och strävan efter kostnadsreducering.6  

I en av Västsvenska industri- och handelskammaren rapport beskrivs en rad olika motiv för 

varför svenska företag väljer utlandsetablering. De viktigaste motiven var tillgång till en 

                                                 
1 Fölster, Stefan, (2004), Rapport från Svenskt Näringsliv: Utflyttningen konsekvenser, S.3-4  
2 www.frejasfond.se, (2005), Ekonomins globalisering, S.1 (2006-03-14) 
3 Affärsdata, kommentar: Global utmaning - Tänkvärt och läsvärt om Sveriges framtid (2006-02-24) 
4 Fölster, Stefan, (2004), Rapport från Svenskt Näringsliv: utflyttningen konsekvenser, S.5 
5 Christian Berggren, (2005), Alternativ till outsourcing, S. 7 
6 www.itps.se, (2001), Rapport från ITPS: Östeuropa mot marknadsekonomi, nya möjligheter för svensk handel. 
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större marknad och därmed bättre möjligheter att utnyttja stordriftsfördelar i produktionen. 

För en bättre lönsamhet är det också viktigt för företag att etablera sig på snabbväxande 

marknader. De andra viktiga motiven var högre kvalitet och större utbud på arbetskraft, lägre 

arbetskraftskostnader, att undvika handelshinder, transportkostnader och bättre tillgång till 

råvaror.7 

SEB har i en artikel jämfört Östeuropa med Indien och Kina och nämnt olika faktorer som gör 

Östeuropa mer attraktivt för investeringar och outsourcing. Dessa faktorer är närheten, språk, 

kulturen och att i Europa finns en gemensam historia samt en gemensam framtid inom EU. 

När det gäller kostnadsfördelar är de samma i Östeuropa som i Indien.  

SEB hade för tio år sedan bara ett representationskontor i Moskva, men idag har de mer än två 

miljoner kunder, fler än 300 kontor och runt 6000 anställda i Östeuropa.8 

Västsvenska Industri- och Handelskammaren har i en undersökning telefonintervjuat ledande 

företrädare för 100 av de största västsvenska industriföretagen. Syftet med undersökningen 

var att ta reda på vilket land som föredras av företagen vid en eventuell utflyttning. De flesta i 

undersökningen valde Östeuropa och det första alternativet var Polen följt av Baltikum. På 

andra plats kom Asien, där Kina var det mest intressanta landet för etablering.9 

 

 
 

Figur 1. Frekvens omnämnda regioner, intressanta för alternativ etablering eller för att 

söka nya underleverantörer eller partners på ny marknad. 

Källa: Västsvenska Industri- och Handelskammaren 2005 

 

Västsvenska Industri- och Handelskammaren har i samma undersökning studerat hur svenska 

företag tänker om framtiden och resultatet visar att:  

                                                 
7 www.newsdesk.se, Västsvenska företag planerar att flytta ut verksamhet (2006-03-12) 
8 www.seb.se , Experter gav ljus bild av Östeuropa (2006-03-12) 
9www.handelskammaren.net, (2005), Rapport från handelskammaren, Kampen om kompetensen III: Flyttar våra 
företag?  S.14 
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• ”30 av 98 företag diskuterar eller utreder en alternativ lokalisering av hela eller delar 

av sin verksamhet.” 

• ”37 av 98 företag planerar för eller verkställer utflyttning av någon verksamhet.”  

• ”Sammantaget innebär det att 67 av 98 företag på något sätt funderar på eller 

verkställer utflyttning av någon verksamhet.” 

• ”3 av 98 företag planerar för eller verkställer inflyttning av verksamhet till 

Västsverige regionen.” 

• ”18 av 98 företag planerar för västsvensk expansion.” 

• ”Antalet varslade i de undersökta företagen var vid undersökningstillfället 

uppskattningsvis 10 gånger högre än antalet expansionsrekryteringar, vilket är 

anmärkningsvärt eftersom undersökningen gjorts under en konjunkturuppgång.” 

• ”9 av 10 företag fokuserar på kostnadsjakt genom att exempelvis flytta ut 

arbetsuppgifter till underleverantörer, automatisera tidigare manuellt utförda 

arbetsuppgifter eller köpa en allt större andel av sina komponenter från 

lågkostnadsländer”.10 

 

Svenskt Näringsliv har också i en SIFO undersökning fått fram ett resultat om de väsentliga 

anledningarna till utflyttning, genom att slumpvis ringa till 1000 personer med olika bakgrund 

i olika åldrar. Svaren på frågorna visas i diagrammet nedan:11 

 

 
Figur 2. Orsaker för utflyttning av svenska företag till utlandet  

Källa: Svenskt Näringsliv 2004 

                                                 
10 www.handelskammaren.net, (2005), Rapport från handelskammaren, Kampen om kompetensen III: Flyttar 
våra företag? S. 3 
11 www.svensktnaringsliv.se (2004), Rapport från svenskt näringsliv, Den stora utmaningen, S.4  
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Som framgår av figuren tycker de flesta att det främsta motivet för utflyttning av verksamhet 

är att reducera produktionskostnaderna, eftersom arbetskraften är billigare utanför Sverige. 

Skatterna i Sverige var det andra motivet till utflyttning, då de anses vara högre i Sverige än i 

omvärlden.    

 

 

1.2 Problemdiskussion 
Varje företag existerar till viss del för att tillfredställa kundens behov och strävar efter att 

uppnå sitt mål med önskad lönsamhet.12 Globaliseringen och den ökade 

kommunikationsmöjligheten mellan länderna har skapat en helt ny marknad som har fört med 

sig både möjligheter, men även hot för svenska företag. Företag som producerar i Sverige och 

med dålig lönsamhet kan nu se andra alternativ för att växa, vara konkurrenskraftiga och 

därmed uppnå bättre lönsamhet, genom att flytta sin verksamhet utomlands. 

I dagsläget funderar många svenska företag på att flytta verksamheten och främst till de nya 

EU: medlemsländerna i öst som utmärks av låga arbetskraftskostnader, hög kvalitet och hög 

kompetens.13 

Enligt undersökningen som gjordes av det statliga bolaget Almi då de vill skapa ett 

anpassnings program för småföretag, togs olika faktorer upp som påverkar företagets 

produktivitet vilket utgör ett problem för de flesta företag; och jämförelsen gjordes med andra 

länder såsom Lettland, Slovakien, Polen, Indien och Kina. 

”Almis konsulter tror att mellan 5-20 % av de svenska småföretagen kommer att läggas ner 

inom fem år på grund av åldersskäl och att man inte finner någon köpare till företagen.” 

Konkurrensen från företag i låglöneländer utgör också ett hot för de svenska småföretagen. 

”Då var femte svenskbaserat tillverkningsföretag upplever daglig konkurrens från företag som 

är etablerade i låglöneländer.”14 

Under Almis genomgång av möjligheterna för bättre lönsamhet visade sig att Sverige är bättre 

än lågkostnadsländer inom vissa verksamhetskritiska områden, t.ex. produktiviteten hos en 

svenskanställd är högre än hos en anställd i lågkostnadsländer. Men Sverige anses också 

sämre inom många områden t.ex. energipriser.15   

                                                 
12 Svend Hollensen, Global Marketing, the role of global in the firm: a holistic approach, S. 12 
13 www.posten.se, (2005), Hejdå, Sverige (2006-03-15) 
14 www.almi.se, Dålig lönsamhet för svenska företag att flytta till låglöneländer. (2006-03-15) 
15 Ibid.  
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Lönekostnader är just en av de många faktorer som företaget skulle gynnas av vid utflyttning 

speciellt gäller det företag som är arbetskraftsberoende.  

Enligt Almi skulle företag med höga drifts- och transportkostnader gynnas av utflyttning då 

elpriserna är höga i Sverige jämfört med t.ex. Lettland, Polen och Kina. Företagsskatterna och 

momsen anses också vara relativt höga i Sverige jämfört med dessa länder.16  

Västsvenska Industri och handelskammaren har gjort en undersökning av Västsveriges 100 

största industriföretag inom tio viktigaste branscher, och i varje bransch lyfts upp de olika 

problem som utgör ett motiv för företag att flytta utomlands.17  

Enligt handelskammaren drabbas vissa företag inom verkstadsindustrin av stora förluster på 

grund av det osäkra konjunkturläget och den låga dollarkursen. För en del verkstadsföretag 

som är beroende av låga räntor och råvarupriser, anses den svenska marknaden vara osäker.18  

Inom logistik och transport har konkurrensen hårdnat på grund av polska och ryska 

konkurrenter som erbjuder lägre priser. Det är även en kamp om marknadsandelar, 

tillgänglighet och service.19  

Inom IT, Telecom & hightech utsätts företag för prispress. Numera är det också möjligt att i 

låglöneländer hitta mycket kvalificerad arbetskraft, vilket är ett krav inom denna bransch. Stor 

prispress och konkurrensen från EU-länderna utgör de främsta problemen för livsmedels- och 

dryckesvaruindustrin, vilket är en stor bransch som sysselsätter cirka 13 000 personer i 

Västsverige.20   

Inom Plast och Kemi branschen är problemet de höga kostnaderna för produktionen. Av 

totalkostnaderna utgör råvarukostnader större andel än lönekostnader för företag inom denna 

bransch. Därför skulle en utflyttning gynna företagen då den sänker de väsentliga 

kostnaderna. Inom möbelbranschen ses en utflyttning som en självklarhet, då lönekostnaderna 

utgör 80 % av produktionskostnaderna. Många möbelföretag köps upp eller läggs ned på 

grund av den starka konkurrensen.  

Inom bioteknik och medicinbransch är det problem med de höga produktionskostnaderna i 

Sverige, därför flyttar företagen ut den högvolymproduktionen och prispressade produkter.21    

Nuförtiden är Bygg och fastighetsbranschen i ett turbulent läge och påverkas av både politiska 

beslut och industrikonjunkturer. I branschen råder en stor osäkerhet om vem som kommer att 

                                                 
16 www.almi.se, Dålig lönsamhet för svenska företag att flytta till låglöneländer. (2006-03-15) 
17 www.handelskammaren.se, (2005), Nyhetsbrev: bransch för bransch- flyttar företagen? (2006-03-20) 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
21 Ibid.  
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få bygguppdragen, om det blir svenska eller utländska byggföretag, då konkurrensen är stark 

om byggprojekten mellan länderna på Europamarknaden.22 

Om alternativet istället skulle vara att växa genom utrikeshandel, skulle svenska småföretag 

inte heller gynnas så markant, då tullhanteringen skulle kosta företagen mer än 2,5 miljarder 

kronor per år. Detta gäller inte tullavgifter och skatt utan endast själva administrationen som 

personal- och materialkostnader i samband med internationell handel. Om andra 

administrativa delar som (transport, försäkring, m.m.) tas med i beräkningarna stiger den 

totala kostnaden för handelsproceduren till mer än 36 miljarder kronor, enligt beräkningar 

baserade på svensk import och export under 2001. För småföretagen skulle detta innebära att 

så höga kostnader i förhållande till intäkterna medföra förlust för företaget. Därför undviker 

många företag att expandera utomlands och vänder sig till andra alternativ. 23 

SEB genomförde en undersökning för småföretagen. Syftet var att undersöka hur 

småföretagen inom den privata sektorn i Sverige sköter sina utlandsaffärer beträffande inköp, 

försäljning och tillverkning idag och hur man förväntas sköta detta i framtiden. 

Undersökningen visade att de svenska småföretagen internationaliserar sig alltmer, och att de 

är nöjda med sina utlandserfarenheter. Det har också visat sig att anledningen till utflyttning 

beror endast inte på att minska de lönekostnader eller kostnadsminskning för råmaterial. De 

flesta företagen vill ta vara på nya affärsmöjligheter utomlands eller att nå nya och växande 

marknader. För de undersökta företagen skulle en utflyttning innebära en högre tillväxt och 

ökad konkurrenskraft.24  

Almi däremot har kommit fram till ett annat resultat, vilket visar att tre av fyra svenska 

småföretag väljer att stanna framför att flytta utomlands. Företagen föredrar att förbättra 

verksamheten på hemmaplan. Vissa av företagen anser att en utflyttning skulle leda till 

kommunikationsproblem mellan de olika delarna i företaget, som därmed kan leda till en 

kostnadsökning och att produktionseffektiviteten skulle minska. 25 

 

 

1.2.1 Problemformulering  

Vår problemformulering lyder enligt följande:  

                                                 
22 www.handelskammaren.se, (2005), nyhetsbrev: bransch för bransch- flyttar företagen? (2006-03-20) 
23 www.Chamber.se, (2004), Rapport från Stockholms handelskammare: Hinder vid handel, S.2  
24 www.seb.se, (2005), Svenska småföretag alltmer globala.  
25 www.almi.se, (2006), Analys får småföretag att stanna i Sverige. 
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Är etablering i låglöneländer ett vällyckat alternativ för svenska småföretag i 

verkstadsbranschen?  

 

 

1.4 Syftet  
Att studera skillnader i produktiviteten mellan svenska företag som producerar i Sverige och i 

Estland. Utifrån dessa skillnader undersöka hur produktiviteten varierar beroende på var 

företaget bedriver sin verksamhet.  

 

 

1.5 Avgränsning  
Vår uppsats inriktar sig på en jämförelse mellan svenska företag som bedriver sin verksamhet 

i Sverige och Estland. Många undersökningar och diskussioner om etablering har gjorts i 

vilka framgår att de främsta faktorer, som driver företag till utflyttning är de som ingår i 

produktiviteten t.ex. kostnader, kvalitet och arbetskraft.  Därför undersöker vi inte utifrån 

lönsamhet utan fokuserar på produktivitetsfaktorer. Vi kommer inte att undersöka olika 

branscher och inte företag av olika storlek. Vi avgränsar oss på fem småföretag inom 

verkstadsbranschen. Vi kommer inte heller att undersöka de företag vars verksamhet bedrivs i 

olika länder, utan fokuserar bara på företag som bedriver sin verksamhet i Estland. 

 

 
1.6 Estland 
Estland är ett land med en yta på 45 227 km2. Antalet invånare är 1,35 miljoner (år 2003), av 

dessa är (68 procent) ester, (26 procent) ryssar, övriga (4 procent) är ukrainare, vitryssar, 

finländare och statslösa. Huvudstaden heter Tallinn och har cirka 400 000 invånare. Det 

officiella språket är estniska. Estland är en republik, nuvarande president heter Arnold Ruutel. 

Valutan heter Eesti kroon (SEK 0, 6= EEK) och medellönen är 4321 SEK/mån.24 

 

                          Karta över Estland25 

                                                 
24 Rapport från Exportrådet (2004): Markandsintroduktion Estland, S.6  
25 Exportrådet, Sökord: Om Estland- Kartor (06-04-24) 
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1.6.1 Geografi  

Estland ligger i norra Europa och gränsar till Östersjön, finska Viken, Lettland och Ryssland.  

Till ytan är Estland i ungefär samma storlek som Danmark. Avståndet mellan Estlands 

huvudstad Tallinn och Stockholm är cirka 405 km.26 
 

1.6.2 Historia  

Estland tillhörde Sverige mellan 1561–1720 och därefter Ryssland. Estland var självständigt 

under 1918–1940, men förlorade sin självständighet när landet ockuperades av Sovjetunionen 

1940. I samband med upplösningen av Sovjetunionen förklarades Estland självständig den 20 

augusti 1991.27 

 

1.6.3 Befolkning 

Av den totala befolkningen är 68 % ester och de resterande är huvudsakligen rysktalande 

(ryska medborgare eller statslösa).28 Esterna är idag färre än före andra världskriget och detta 

på grund av krig, ockupationer, deportationer och annan terror som kostat många esters liv. 

Låg giftermålsfrekvens, hög giftasålder, tradition med små familjer och fria aborter har 

                                                 
26 Estlands ambassad i Stockholm, sökord: Fakta om Estland (2006-04-26)  
27 Junior Nationalencyklopedin, sökord: Estland (2006-04-24) 
28 Rapport från Exportrådet (2004): Markandsintroduktion Estland, S.8  
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bidragit till att Estland har haft de lägsta kända födelsetalen i världen.29 Estland hade år 2004 

en befolkning på 1, 351miljoner och med en yta på 45 227 km2 var befolkningstätheten 30 

invånare per km2, vilket är den lägsta i Europa. I huvudstaden Tallinn bor cirka 396 400 

invånare vilket motsvarar 29,3 procent av den totala befolkningen.30 

 

1.6.4 Språk  

Estniska och ryska är de dominerande språken i Estland. Det estniska språket har sedan 1989 

varit det officiella språket i landet.31 Det estniska språket är ett finsk- ugriskt språk besläktat 

med finska och ungerska. Många ester behärskar finska och ett fåtal även svenska.32 

 

1.6.5 Utbildning 

Sedan självständigheten 1991 har undervisningen i ryska minskat, medan undervisningen i 

främmande språk ökat, främst engelska. Skolplikt råder och barn börjar i skolan vid 

sjuårsåldern. Landet har en väl utbyggd högskoleutbildning.33 Självständigheten har bidragit 

till att läroplanerna har anpassats till nya krav. Genom utbytesprogram för studenter har 

universitet och högskolor täta ulandskontakter med t.ex. Sverige.34 

 

1.6.6 EU- medlemskap  

Landet har till en följd av självständigheten genomgått en drastisk förändring från att vara ett 

slutet samhälle till ett öppet och demokratiskt land med marknadsekonomi. Hösten 2003 

röstade en majoritet (67 procent) för ett medlemskap i EU och våren 2004 gick Estland med i 

EU. Medlemskapet i EU har bidragit till ett större utländskt investeringsintresse. 

Sverige har starkt bidragit till att förbereda Estland för både NATO och EU-medlemskapet.  

Den 29 mars 2004 gick Estland med i NATO och innan dess blev landet medlem i WTO, 

vilket har varit ett viktigt mål för utrikespolitiken.35 

 

                                                 
29 Nationalencyklopedin, sökord: Estland- Sociala förhållanden (06-04-27) 
30 Estlands ambassad i Stockholm, sökord: Fakta om Estland (06-04-26) 
31 Nationalencyklopedin, sökord: Estland- språk (06-04-27) 
32 Rapport från Exportrådet (2004): Markandsintroduktion Estland, S.8  
33 Nationalencyklopedin, sökord: Estland- utbildning (06-04-24) 
34 Rapport från Exportrådet (2004): Markandsintroduktion Estland,S.11 
35 Rapport från Exportrådet (2004): Markandsintroduktion Estland, S.10-11 och 13 
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1.6.7 Ekonomi  

”Index of Economic Freedom, en sammanställning av världens friaste ekonomier 

sammanställd av den konservativa amerikanska stiftelsen The Heritage Foundation och The 

Wall Street Journal, rankade Estland som nummer sex år 2004. Faktorer som togs med i 

bedömningen är handel, skattetryck, utländska investeringar, löner, bank- och finansmarknad 

samt förekomsten av en svart marknad”.36 

Den ekonomiska politiken har bland annat omfattat faktorer såsom en strikt valuta- och 

penningpolitik, en balanserad budget, frihandel, privatisering av tidigare statliga bolag och 

borttagande av statliga subventioner. Under 1991- 1993 drabbades Estland av en ekonomisk 

kris, men på senare år har ekonomin stabiliserats med stigande industriproduktion, 

investeringar och utrikeshandel. Estland hade i mitten av 1990-talet och fram till 1998 en 

stark tillväxt, under 1999 blev tillväxten negativ men under de senaste åren har tillväxten åter 

varit positiv och det verkar hålla i sig. Avmattningen av tillväxten 1998 som förde med sig 

ekonomiska svårigheter för en del estniska företag och banker kom som en följd av den 

ekonomiska krisen i Ryssland. Den ryska marknadens innebörd för estnisk handel har minskat 

på grund av osäkerheten på den ryska marknaden. Estland har numera starka kopplingar till 

den internationella ekonomin, vilket innebär att konjunktursvängningar i världen även 

påverkar den estniska marknaden, men det har hittills visat sig att Estland har haft en stabil 

ekonomisk utveckling trots världsekonomins nedgång under början av detta sekel. Den 

estniska ekonomiska politikens målsättning är att landet ska anpassas i förhållande till 

Västeuropa, att ägandet även i fortsättningen skall vara i privata händer och att det 

företagsvänliga klimatet som landet har byggt upp genom åren skall upprätthållas. 

 

1.6.7.1 Fördelar med den estniska marknaden 

Estland har många fördelar vid eventuell etablering bland annat de låga 

produktionskostnaderna, den högutbildade befolkningen och det fördelaktiga geografiska 

läget som erbjuder isfria hamnar som lockar svenska företag till den estniska marknaden.37 

 

1.6.7.2 Investeringar  

Under 2003 investerades 6,95 mdr SEK i Estland. Det som främst lockar utländska 

investerare är att Estland fortfarande är ett låg kostnadsland, att skattesystemet är mycket 

gynnsamt för företagare och att det råder politisk stabilitet i landet. De största investerarna i 

                                                 
36 Rapport från Exportrådet (2004): Markandsintroduktion Estland, S.14 
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Estland är svenska och finska. Sverige står för ca 40 procent av de utländska 

direktinvesteringarna.38 

 

1.6.8 Sveriges relation till Estland 

Estland är en av Sveriges viktigaste handelspartner i Central- och Östeuropa. I Sverige 

importeras det mer än det exporteras till Estland. Den svenska importen från Estland sker 

främst från svenskägda företag och de viktigaste produkterna importeras inom 

verkstadsindustrin. Cirka 90 procent av bankerna i Estland har svensk anknytning, och de har 

i sin tur lockat ett stort antal investerare med anledning av att riskerna på marknaden har 

minimerats. Det finns över 600 företag med svensk anknytning på den estniska marknaden.39 

 

 

1.6 Disposition 
Kapitel 1: I det inledande kapitlet presenteras bakgrund, syfte, avgränsning och beskrivning 

av Estland. 

Kapitel 2: I det andra kapitlet presenteras de metoder som använts vid urval, datainsamling 

och analys av undersökningen. 

Kapitel 3: I denna del beskrivs de teoretiska utgångspunkterna och den teoretiska referensram 

som legat till grund för undersökningens analys och resultat. 

Kapitel 4: I det fjärde kapitlet presenteras empirin som omfattar företagets presentation och 

de intervjuer som har gjorts för undersökningen. 

Kapitel 5: I detta kapitel analyseras empirin utifrån vår teoretiska referensram. 

Kapitel 6: I kapitlet beskrivs resultatet som besvarar våra syften. 

Kapitel 7: I det avslutande kapitlet presenteras diskussionen som besvarar vår frågeställning, 

men även kritik av arbete och förslag till framtida forskning. 

 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                         
37 Rapport från Exportrådet (2004): Markandsintroduktion Estland, S. 14 
38 Rapport från Exportrådet (2004): Markandsintroduktion Estland, S.16 
39 Rapport från Exportrådet (2004): Markandsintroduktion Estland, S.16 
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2. Metod 
 

I detta kapitel ges en beskrivning av hur vi gått till väga samt vilken metod vi använt oss av 

under vår underökning. Vi definierar även i detta kapitel vilka företag vi valt att kontakta 

samt varför vi valt dessa företag.  

 

 

2.1 Undersökningsansats   
Syftet med denna undersökning är att få reda på hur utlandsutflyttning påverkar ett företags 

produktivitet. Därför kommer vi i vår undersökning jämföra svenska produktionsföretag som 

bedriver sin verksamhet i Sverige med företag som har produktion i Estland. Det är både svårt 

och onödigt att undersöka en hel population, det är mer praktiskt att genomföra en 

urvalsundersökning. Det är viktigt att det utvalda urvalet representerar hela populationen.26 Vi 

har i vår undersökning valt att enbart använda oss av en kvalitativ metod. Våra primärdata har 

vi samlat in genom personliga –och telefonintervjuer.  

 

 

2.2 Urval  
Det är viktigt för vår undersökning att vi får med rätt enheter i vårt urval. Om vi får med fel 

enheter i vårt urval kan det leda till att hela undersökningen blir värdelös. De enheter som vi 

har tagit med i vår undersökning bör uppfylla en del kriterier. Därför måste urvalet göras 

systematiskt och kriterierna skall vara teoretiskt och strategiskt definierade.27 I vårt urval 

fokuserar vi endast på små svenska produktionsföretag. Vårt urval skall bestå av två företag 

som bedriver sin produktionsverksamhet i Estland och tre företag som bedrivs i Sverige. Vi 

ska undersöka dessa två grupper av företag på grund av deras avvikande omständigheter. Vi 

vill utifrån dessa två gruppers perspektiv kunna göra en jämförelse och därigenom dra 

relevanta slutsatser.  

 

 

                                                 
26 Johannesen och Tufte, (2003), Introduktion till samhällsvetenskaplig metod., S. 132-134 
27 Holme, Idar Magne, (1997), Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder, S. 101  
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2.3 Val av företag  
Valet av företag har gått till på följande sätt. Till att börja med gjorde vi en sökning på 

exportrådets hemsida efter svenska företag som har flyttat sin produktionsverksamhet till 

Estland, och då fick vi fram ett ofantligt antal företag att välja mellan. Vi sökte efter små 

producerande företag inom verkstadsbranschen, vi hade svårigheter att hitta dessa företag 

eftersom det inte fanns en tydlig lista över de små företagen inom den önskade branschen. På 

grund av det tog vi kontakt med exportrådet som rekommenderade ett par företag som vi 

därefter tog kontakt med. Vi letade även på affärsdata och sökte på företagens SNI-kod för att 

få tag på företag som bedrev sin produktionsverksamhet i Sverige. 

 

 

2.4 Val av metod  
 

2.4.1 Kvalitativdata  

I en undersökning kan man använda sig av den kvalitativa och den kvantitativa metoden. I vår 

uppsats har vi använt oss av den kvalitativa metoden. Kvalitativdata kallas för mjukdata, 

eftersom de direkt inte kan omskrivas till siffror. Kvalitativdata består av kortare eller längre 

texter som måste bearbetas och tolkas. 28 Det som kännetecknar kvalitativa data är att data 

samlas in genom att intervjuaren ställer öppna frågor, detta medför att respondenten får en 

möjlighet att formulera svaren själv. De data som samlas in under intervjun ska antecknas 

eller spelas in i en bandspelare av intervjuarna.29   

 

 

2.5 Validitet  
Det är viktigt att de uppgifter vi samlar in från respektive respondent ska vara relevanta för 

den problemställning vi arbetar med.30 De data och metod vi använder skall vara korrekta och 

exakta. Validitet innebär att data ska stämma överens med vad vi avser att undersöka och att 

de ska avspegla vekligheten.31 

 

 

                                                 
28 Johannesen och Tufte, (2003), Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, S. 69 
29 Johannesen och Tufte, (2003), Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, S. 70 
30 Halvorsen knut, (1992), Samhällsvetenskaplig metod, S. 41 
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2.6 Reliabilitet  
Reliabilitet är ett mått på hur pålitliga de data vi använder oss av i vår undersökning är. För att 

testa reliabilitet kan man upprepa undersökningen på samma urval. Ett tecken på att de data 

man använt sig av har hög reliabilitet är om det visar sig att resultatet blir ungefärligen samma 

eller att man får samma resultat.32 

 

 

2.7 Insamling av data  
 

2.7.1 Primärdata 

Primärdata är information som inte varit insamlad eller publicerad tidigare. Det finns flera 

datasamlingsmetoder, den vanligaste tekniken att samla information inom företagsekonomi är 

via intervjuer. Det finns olika former av intervjuer, personlig intervju, telefonintervjuer och 

postenkäter. 33 För att få mer detaljerat och nödvändigt material valde vi att arbeta med 

personliga intervjuer, e-postintervjuer och telefonintervjuer. Intervjuer där samtliga 

respondenter får identiska frågor och i exakt samma ordning är av hög standardisering. 

Graden av strukturering varierar med hänsyn till de svarsutrymmen som respondenten får. 

Frågor med fasta svarsalternativ är helt strukturerade, medan öppna frågor är mindre 

strukturerade.34 För att möjliggöra en jämförelse mellan företagen har våra intervjuer en hög 

grad av standardisering. Och för att respondenterna skall få en möjlighet att formulera svaren 

själv har vi valt att ställa öppna frågor till respektive respondent.  

Våra primärdata består av intervjuer med VD: n för samtliga företag. Inför våra intervjuer 

utformade vi ett frågeformulär som var baserat på våra teorier. För att intervjutillfället ska 

utnyttjas maximalt har vi ett par dagar innan själva intervjun sänt intervjufrågorna per e-post 

till respondenterna.  I samband med att respondenten fått god tid på sig att finna svaren 

kommer kvaliteten på informationen att öka. För att inte styra respondentens svar i någon 

form försökte vi att ställa så öppna frågor som möjligt.  

 

                                                                                                                                                         
31 Denscombe Martyn,( 2000), forskningshandboken,  S. 283 
32 Johannessen och Tufte, (2003), Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, S. 28 
33 Arbnor och Bjerke, (1994), Företagsekonomisk metodlära, S. 242-243 
34 Patel och Davidson, (2003), Forskningsmetodikens grunder, S. 72  
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2.7.2 För- och nackdelar med intervjuansats 

Vid insamlingen av primärdata har vi använt oss av personliga intervjuer, e-postintervjuer och 

telefonintervjuer. Fördelen med sådana intervjuer är att respondenterna får en möjlighet att 

förklara sina synpunkter djupgående, respondenten kan också få otydliga frågeformuleringar 

förtydligade. En planerad intervju garanterar en relativt hög svars frekvens vilket underlättar 

kommande bearbetning av svaren. Vissa respondenter har en tendens att kunna prata utförligt 

om sina idéer med intervjuaren om han lyssnar och noterar och inte är kritisk.35 Nackdelen 

med intervjuer är att intervjuareffekt kan förekomma, vilket innebär att intervjuaren påverkar 

respondenten, han kan få respondenten att svara så som han vill. Det kan även vara 

skrämmande för vissa respondenter att veta att det de säger under intervjun ska antecknas 

eller spelas in för att sedan även analyseras. Analysen av data som insamlas via intervjuer kan 

vara tidskrävande och tillförlitligheten kan vara låg då det är bara ett fåtal specifika individer 

som intervjuas.36   

 

2.7.3 Sekundärdata  

Sekundär data är data som har blivit publicerad av en utgivare. Det finns olika typer av 

sekundärdata. 37 Vi har sökt efter lämpliga litteraturer och artiklar, vi har även använt oss av 

Internet, tidskrifter samt företagens hemsidor. Litteraturen har huvudsakligen sökts via 

Södertörns Högskolas bibliotekskatalog. För att även finna lämpliga artiklar till det valda 

ämnesområdet har vi under uppsatsens bearbetning läst Dagens industri. För att få ett bredare 

perspektiv till ämnesområdet har vi läst tidigare undersökningar av bland annat Nutek, 

Exportrådet och Svenskt Näringsliv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Denscombe Martyn,( 2000), forskningshandboken, S. 161-162 
36Denscombe Martyn,( 2000), Forskningshandboken, S. 163 
37 Halvorsen Knut, (1992), Samhällsvetenskaplig metod , S. 72 
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3. Teori 
 

3.1 Inledning  
I detta avsnitt presenteras först produktivitetsbegreppet som kärnpunkt för vår uppsats, och 

en vägledning för läsaren att förstå de följande teorier som behandlar produktivitet. Vi 

använder två teorier och ett koncept som anses vara relevanta för uppsatsens problem, och 

som ligger till grund för vår undersökning. I teoretisk referensram beskrivs de olika 

variablerna som finns i teorin och hur de använts i våra intervjufrågor, och därmed för att 

besvara uppsatsens syften.    

 

 

3.2 Produktivitet 
 
3.2.1 Produktivitetsbegreppet 
Med produktivitet menas hur väl ett företag utnyttjar tillgängliga resurser, såsom kapital, 

arbete och naturresurser.38 Produktivitet definieras som kvoten mellan input och output d v s 

förhållandet mellan det som produceras av varor och tjänster, och den resursinsats som har 

gått åt för att producera de nämnda varorna och tjänster i företagets transformationsprocess. 

Produktivitet har en stark koppling till resursutnyttjande och resurstillgänglighet, men det har 

också ett samband med att skapa kundvärde. Ett företag är produktivt om det har både högt 

resursutnyttjande och kan skapa kundvärde.39  

 

                                                 
38 Rapport, Arbetsorganisation och produktivitet, S.309 
39 Tangen Stefan, (2003), vad menas egentligen med begreppet produktivitet, S.6 
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Figur 3. Produktivitet och lönsamhet  

Källa. Tangen (2003) 

Många företag tenderar att förväxla produktivitet och produktionsmått, då många 

missuppfattar att produktiviteten ökar ju mer som produceras. De misstag som ett företag 

skulle göra är att jämföra skillnaden mellan två olika tidpunkter eller två konkurrenter. 

Företaget skulle också göra ett misstag för att förbättra produktivitet, när det exempelvis 

fokuserar endast på input d v s minska mängden av resurser som förbrukas.40 För att förbättra 

produktivitet kan man:41 

• Öka output mer än input. 

• Öka output utan ökning i input. 

• Reducera output med större reduktion av input. 

• Upprätthålla output med reducerad input. 

• Öka output och reducera input. 

 

 

3.2.2 Total och Partiell produktivitet    

Ett företag kan använda sig av olika typer av produktivitetsmått, företaget har olika output 

t.ex. (Produkt A, Produkt B) och kan matas med olika input, t.ex. arbete, material, energi och 

kapital.  

                                                 
40 Tangen Stefan, (2003), vad menas egentligen med begreppet produktivitet, S.6 
41 Eddie R Sjöborg, (1984), Total produktivitet, S. 16 
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Det mest praktiska måttet för mätning av produktivitet är totalproduktivitet, vilket definieras 

som total output dividerat med total input,42 eller att output relateras till olika typer av input.43 

Total produktivitets mått bedöms ge en fullständig bild av företagets prestation och förhindrar 

suboptimering.44 Mellan total produktivitet och lönsamhet finns en stark koppling, som 

innebär en ständigt höjd total produktivitet, men också minimering av risken för att gå i 

konkurs.45 Den totala produktiviteten består av: 46  

Totalproduktivitet= Intern produktivitet * Extern produktivitet    

Och där är Intern produktivitet = att göra saker på rätt sätt. 

Medan Extern produktivitet = att göra de rätta sakerna. 

Eftersom totalproduktivitet består av både intern och extern produktivitet, skulle endast en 

satsning på den interna vara riskabelt för företaget, exempelvis att inte ta hänsyn till 

marknadens krav när man gör en kostnadsreducering. Företaget skulle också drabbas av 

eventuella risker om det bara fokuserar på den externa produktiviteten, t.ex. att med stora 

kostnader satsa på nya produkter som inte kan säljas på marknaden.47  

De nackdelarna som förknippas med totalproduktivitetsmåttet är att det är svårt att förstå, att 

olika input har olika enheter som måst hanteras, och att varje input ska anpassas till de 

gemensamma enheterna. Eftersom måttet är så omfattande, blir det också svårt att bestämma 

de förändringar som påverkar produktivitet.48    

    
Med partiell produktivitet menas att output endast relateras till en viss typ av input.49 Den 

delar upp den totala produktiviteten på olika resursfaktorer och genom vilket man får fram en 

analys av orsakerna till den totala produktivitetens utveckling. De resursfaktorer man studerar 

kan vara arbetskraft (direkt), kapitalkostnader, energi, varuförbrukning och organisation 

(indirekt).50 Fördelar med partiell produktivitet är att det är lättbegripligt, lättare att samla in 

all data som behövs och lättare att fokusera på färre områden som anses extra viktiga. Medan 

den största nackdelen med det partiella måttet är att det fokuserar endast på en 

produktionsfaktor, som kan medföra att effekten av en ökning av det partiella måttet 

överskattas. Risken med måttet är att man kan ersätta en minskning av en typ av input med 

                                                 
42 D-uppsats, (2005), Produktivitet som mätinstrument, S.19  
43 Tangen Stefan, (2003), vad menas egentligen med begreppet produktivitet, S.6 
44 Tangen Stefan, (2003), Hur kan man mäta produktivitet, S.8 
45 Eddie R Sjöborg, (1984), Total produktivitet, S. 17 
46 Eddie R Sjöborg, (1984), Total produktivitet, S. 18 
47 Ibid.  
48 Tangen Stefan, (2003), Hur kan man mäta produktivitet, S.8 
49 Tangen Stefan, (2003), vad menas egentligen med begreppet produktivitet, S.6 
50 Eddie R Sjöborg, (1984), Total produktivitet, S.50 
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större ökning av en annan input, som i praktiken kan leda till försämring av den totala 

produktiviteten.51  

Den vanligaste formen av partiell produktivitet är arbetsproduktivitet, där 

produktivitetsbegreppet koncentreras endast till arbetskraftens output per arbetstimme eller 

antal anställda.52  Många företag anser att man genom mer arbete för samma lön skulle kunna 

höja produktiviteten. Men att endast fokusera på reducering av personalkostnader som kan bli 

mindre än ökningen i material och kapitalkostnader, skulle inte höja arbetsproduktivitet. 

Eftersom arbete är en liten del av den totala kostnaden för en produkt, bör företaget inte 

endast koncentrera sig på arbetsfaktorer, även om den utgör ett sätt att öka personalens 

drivkraft.  

 

Utifrån total produktivitet är det av vikt att alla resurser som ingår i produktionen, exempelvis 

material, energi, kapital och personalkostnad, ska ingå också vid värdering av 

produktivitetsutveckling.53   

 

 

3.2.3 Faktorer som påverkar produktivitet (Prestationsmått) 

Inom varje företag finns ett antal prestationsmått som används för styrning, utvärdering, 

planering och förbättring. Ett företag kan ha ett antal mått men fokuserar endast på några få 

och andra kan ha mått som kommit till av en slump. Medan andra företag kan vara noga med 

att välja de mått som ska användas. Innan företaget börjar utforma prestationsmått måste man 

veta vilka mått som finns och dess svagheter och styrkor. Enligt figur 4 skulle de olika 

prestationernas faktorer leda till bättre produktivitet, De faktorerna är kostnad, snabbhet, 

kvalitet, flexibilitet och pålitlighet.  

För att få en heltäckande bild av verksamheten förlitar sig verkstadsföretagen endast på en 

kombination av produktivitetsmått och lönsamhetsmått. Numera är företagen utsatta för 

hårdare konkurrens och har en mer kundorienterad produktion än förr, därför måste de gamla 

måtten kombineras med nya prestationsmått som kan hantera dagens krav på korta ledtider.54   

                                                 
51 Tangen Stefan, (2003), Hur kan man mäta produktivitet, S.8 
52 Tangen Stefan, (2003), vad menas egentligen med begreppet produktivitet, S.6 
53 Eddie R Sjöborg, (1984), Total produktivitet, S.17 
54 Tangen Stefan, (2003), Hur kan man mäta produktivitet, S.8 
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Figur 4. Olika prestationsfaktorer leder till bättre produktivitet 

Källa: Slack Nigel (2001) 

 
 

3.2.3.1 De Fem Prestationsfaktorerna                                   

 

Kvalitet: Med kvalitet menas ”att göra saker rätt” och kvalitet varierar beroende på företagets 

verksamhet. I ett sjukhus erbjuds kvalitet i form av att ständigt hålla patienten informerad 

eller att erbjuda vård i rena lokaler. Medan i en livsmedelsbutik kan man erbjuda varor med 

god kvalitet som är pålitliga och attraktiva. Kvalitet påverkar inte endast externa faktorer, dvs. 

kundens nöjdhet, men också interna faktorer. Exempelvis om en fabrik skickar fel varor till en 
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butik, innebär det att företaget förlorar tid vilket innebär ökade kostnader för att reda ut 

problemet, därför leder god kvalitet till ett stabilt och effektivt företag.55    

 

Snabbhet: I det här sammanhanget innebär snabbhet hur lång tid en kund måste vänta för att 

få sin produkt levererad. I ett sjukhus behöver inte patienten vänta länge för att få vård. 

Utöver den externa effekten genom att erbjuda snabb service och produkter för kunden, är 

snabbhet också en viktig faktor i den interna processen i företaget. Det gäller att snabbt ta 

beslut, snabb förflyttning av material och information inom olika processer. I en process 

förflyttas en produkt mellan olika linjer innan den är fullständig, därför ska snabbhet råda 

mellan de processlinjer som leder till effektivare produktion.56       

 

Pålitlighet: Med pålitlighet menas att en produkt eller service t ex levereras på den tid som 

försäljare har lovat sin kund. Eventuellt kan en kund endast bedöma pålitligheten när 

produkten eller servicen är levererad. Kunden kanske inte reagerar negativt av den första 

försenade produkten eller service, men om det upprepar sig flera gånger kan det leda till att 

han vänder sig till ett annat företag.57 Pålitliga processer minskar störningar och underlättar 

planeringsarbetet.58   

 

Flexibilitet:59 Med den här faktorn menar Slack att kunna ändra en process på något sätt. Att 

kunna ändra på vad, hur och när en process görs. Krav på flexibilitet uppstår när omvärlden 

förändras, som gör att processerna i företaget också måste förändras. Annars kan det leda till 

att produktivitet sjunker. Flexibilitet ger oss en förmåga att behålla en viss produktivitetsnivå i 

en förändrad omvärld.60 Som att konsumenternas krav gör att vissa processer måste ändras 

och detta genom att förbättra fyra typer av kundbehov: 

• Produkt/Service flexibilitet: Lansering av en ny produkt eller service, t.ex. att införa en 

ny teknik som gör de olika operationerna i verksamheten effektivare. 

• Mix flexibilitet: Att företaget skulle kunna förbättra en rad olika produkter eller 

service. Att företaget ska producera mer än en produkt. 

• Volym flexibilitet: Att i verksamheten kunna ändra nivå på output eller aktiviteter, 

dvs. att ha olika kvantiteter eller ändra volym på produkter eller service. 

                                                 
55 Nigel Slack, (2001), Operations Management, S. 45-46 
56 Nigel Slack, (2001), Operations Management, S. 47-48 
57 Nigel Slack, (2001), Operations Management, S. 50 
58 Tangen Stefan, (2003), Hur kan man mäta produktivitet, S. 7 
59 Nigel Slack, (2001), Operations Management, S. 51-54 
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• Leverans flexibilitet: Att ha olika leveranstider och förmåga till att ändra tajmning av 

service leveransen. Detta innebär att förse varan eller service till kunden tidigare hellre 

än försenade leverans.  

För att kunna erbjuda en snabb service bör den interna processen vara flexibel. Att vara 

flexibel leder också till tidsbesparingar. Flexibilitet bevarar pålitlighet d v s att den interna 

flexibiliteten kan hålla en process i samma takt när en oväntad händelse stör den normala 

processen. Exempelvis är ett sjukhus flexibelt om det har förmåga att minimera störning 

genom t.ex. möjligheten till reserverad operationssal eller att kunna snabbt skaffa mediciner 

när det är ett akutfall.   

 

Kostnader:61För de företag som konkurrerar direkt med priset blir kostnader en viktig 

påverkande faktor. En sänkning av kostnader för att producera produkter eller service medför 

lägre priser till företagets kunder under hård konkurrens. Vissa företag försöker även hålla 

sina kostnader låga av andra skäl än att konkurrera med priset. Kostnadssänkning har varit det 

mest fokuserade målet i många företag. I ett företag kan kostnaderna bestå av: 

• Arbetskraftkostnader. 

• Facilitet, teknologi och utrustnings kostnader, att köpa, sköta och byta ut 

företagets hårdvara. 

• Materialkostnader, att köpa material som ingår i produktionen, m.m. 

 

En kostnad är både en intern och en extern effekt som påverkar prissättning externt genom typ 

av produkt och konkurrenssituation, och medför interna effekter genom att ha en tillverkning 

som är kostnadseffektiv.    

 

 

3.3 Total process management- TPM 
 

3.3.1 Historisk  

TPM är ett koncept som används för att uppnå en framgångsrik produktion och fokusering på 

produktionsverktyg som bidrar till ökad produktivitet.62 Under 1950 talet innefattade 

                                                                                                                                                         
60 www.verkstaderna.se, (2000), Tidning, Produktivitet som motor i förbättringsarbete, (2006-04-28). 
61 Nigel Slack, (2001), Operations Management, S. 55 
62 www.jmac.se, Tjänster: Total Productive Maintenance, (2006-04-28). 
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konceptet endast underhåll och reparation av maskinutrustning. Men på 1970 talet ansåg man 

att även produktionspersonalen som tar hand om maskiner och är involverade i 

underhållsarbetet, bör ingå i konceptet. Därefter på 1980 talet ansåg många att ledningen och 

alla medarbetares engagemang utgör också en viktig faktor. Dessa tankar har tagits upp i 

bland annat England, USA och av Japanska företag. Det japanska företaget JMA (Japan 

Management Association) hade först utvecklat tankar kring Total Produktiv Underhåll, vilket 

visade sig att fokus endast låg på existerande produktionsteknologi och kontinuerliga 

förbättringar. Men under 1990 talet innefattade konceptet idéer från TQM (Total Quality 

Management), att man ska ta hänsyn till kvalitetsfrågor s.k. ”Kvalitetsunderhåll” och att TPM 

inte endast ska användas i produktionen utan också på andra delar i företaget.63 

Utvecklingen av TPM kan också beskrivas på enklare sätt enligt följande:64 

• Reparation  1950 

• Underhåll  1960 

• Förebyggande underhåll 1970 

• Produktivt Underhåll 1980 

• Totalt Produktivt Underhåll 1990 

• Total Produktiv Utveckling 2000  

 

Tanken med Total Produktiv Utveckling växte fram under 2000, då kravet på högre 

produktivitet ökades, som innebär utnyttjande av maskinutrustning och råmaterial på ett 

optimalt sätt. För att skapa hög konkurrenskraft krävs att man ligger på bättre nivå än sina 

konkurrenter, och detta skulle uppnås genom att utföra ständiga förbättringar i form av 

permanenta produktionsgrupper, flödesgrupper och s.k. förbättringsgrupper. Enligt forskare 

skulle en anställd trivas och motiveras på sitt arbete genom trygghet, en god lön och en bra 

arbetsmiljö. Världen är i ständig utveckling, då den avancerade teknologin och lättanvända IT 

kräver att företaget tar snabba beslut. Därför är det viktigt att olika förbättringsgrupper 

existerar i företaget, som leder till resursutnyttjande och konkurrenskraftig produktion, att 

förutsättningar för en kompetensutveckling och engagemang bland anställda uppnås genom 

de olika formerna av förbättringsgrupper.65 

                                                 
63 Ljungberg Örjan, (2000), TPM- vägen till ständiga förbättringar, S. 15-16 
64 Ljungberg Örjan, (2000), TPM- vägen till ständiga förbättringar, S. 16 
65 Ljungberg Örjan, (2000), TPM- vägen till ständiga förbättringar, S. 17-18 
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3.3.3 Vad är TPM?  

TPM eller Total Process Management är en metod och en betydande förändringsprocess som 

används för att förbättra företagets produktivitet, genom att höja den totala utrustnings 

effektivitet. De utrustningarna kan vara i form av maskinen, förädlande processer eller 

personal, att utveckla företagets kultur. I ett företag kan låg kompetens eller föråldrande 

organisationsformer påverka utnyttjande av produktionsutrustning. En viss 

produktionsutrustning skulle fungera mycket bättre i företaget, men företaget kan ibland 

använda utrustningen fel eller är helt glömda i företaget. Detta skulle påverka produktionen 

genom långa ledtider och leveransförseningar till kunder. Som i sin tur leder till missnöjda 

kunder och en dålig ekonomi.66      

Enligt Ljungberg är TPM konceptet byggt utifrån sunt förnuft och erfarenheter från många 

företag i Japan, USA och Europa. I de flesta svenska företag översätts TPM förkortningen till 

Total Process Underhåll och definieras på olika sätt.67   

 

Jmac Scandinavia som är ett konsultföretag med djup kompetens inom produktion, logistik 

och produktutveckling, erbjuder beprövad metodik som används av olika företag i världen.  

Jmac har definierat innebörden av TPM i fem punkter enligt följande:68 

• Individuell förbättring: ”Identifiera och eliminera slöseri på arbetsplatsen. Målet är 

att uppnå en effektivitet på mer än 85 %. Nyckelorden är systematiska aktiviteter.” 

• Självgående underhåll: ”Träna operatörer att själva sköta underhållet på maskiner. 

Operatörer skall kontrollera maskin efter fel och även kunna reparera enklare 

problem och förebygga driftstopp.” 

• Planerat underhåll: ”Eliminera antalet problem genom att införa t.ex. kontroll av 

reservdelar, smörjning och olja. Därmed sänks underhållskostnaderna och behovet av 

underhållspersonal minskar.” 

• Reglerat system för utvecklingsstyrning: ”Minimera livscykel- kostnader för 

produkter och anläggningarna.”    

 

 Enligt ljungberg bygger TPM på tre följande hörnstenar: 

                                                 
66 Ljungberg Örjan, (2000), TPM- vägen till ständiga förbättringar, S.19-20 
67 Ljungberg Örjan, (2000), TPM- vägen till ständiga förbättringar, S. 20  
68 www.jmac.se, Tjänster: Total Productive Maintenance, (2006-04-28). 
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1. Uppföljningar av driftstörningar – Hjärnan: I denna hörnsten ska man se företaget 

utifrån verkligheten, att man tar fram brister, begränsningar och möjligheter. Därefter 

görs mätningar av produktionsutrustningen totala effektivitet.69 

2. Operatörsunderhållet – Hjärtat: Med denna hörnsten menar att man tar hänsyn till 

sitt arbete och produktionsutrustningen i företaget. Att personalens arbete inte ska bara 

omfatta att köra och lagra ut, utan också att sköta om maskiner, som annars kan leda 

till störningar och defekter i tillverkning.70  

 

3. Förbättringsgrupper – Musklerna: När man har konstaterat eventuella problem och 

störningar i produktionsprocessen, blir nästa steg att se hur man går till väga för att 

återskapa en relation mellan maskinoperatörer och deras utrustning. Att komma med 

förslag och idéer genom förslagsverksamhet och kvalitetsgrupper, men även av det 

effektivare verktyget ”förbättringsgrupper”. Förbättringsgrupper styrs av företaget och 

ingår i förändringsprocesser som byggs upp för utförande av TPM. Generellt sett 

använder företagen olika typer av verksamhetsgrupper som är annorlunda beroende på 

gruppsammansättning, deltagare, mål och tidsperspektiv.71 Projektgrupper är den 

vanligaste formen bland många företag och betraktas som kortsiktig, då den upplöses 

när ett visst problem är löst. De deltagarna som arbetar inom projektgrupper består av 

mellanchefer och experter som kräver snabba och rationella lösningar för problemet. 

Det är en stor skillnad mellan projektgrupper och de förbättringsgrupper som TPM 

bygger på. Förbättringsgrupper beskrivs som kontinuerliga produktionsbaserade och är 

långsiktiga, dvs. att ha ansvar för en process, t.ex. tillverkningsprocess, och man antar 

ständiga förbättringar av processer. I fallet med projektgrupper är det kortsiktigt och 

att lösa endast ett visst problem. Inom förbättringsgrupper finns inga specifika 

deltagare, utan all personal deltar i förbättringsprocessen och känner fullt ansvar för att 

nå företagets mål. ”Det handlar inte längre om att vara lönarbetare utan om att vara 

processägare.” Genom personalens engagemang i förbättringsprocesser lyfts 

verksamheten till oförutsedda nivåer.72                   

  

                                                 
69 Ljungberg Örjan, (2000), TPM- vägen till ständiga förbättringar, S. 20 
70 Ljungberg Örjan, (2000), TPM- vägen till ständiga förbättringar, S. 22 
71 Ljungberg Örjan, (2000), TPM- vägen till ständiga förbättringar, S. 24-25 
72 Ljungberg Örjan, (2000), TPM- vägen till ständiga förbättringar, S. 26 
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3.3.2 Målet med TPM 

Nuförtiden är företagen medvetna om skapande av nya synsätt för att förbättra verksamheten 

och bemöta den teknologiska utvecklingen. Företaget inser nu betydelsen av att alla 

medarbetare är engagerade och att det byråkratiska produktionssystemet ska ersättas av en 

självlärande organisation.   

Enligt Ljungberg är företagets mål, förbättring av följande faktorer: 

• Kvalitet: ”För att möta eller överträffa kundens förväntningar.” 

• Leveranser: ”För att vara snabb och säker till marknaden samt att minska bundet 

kapital i varor.” 

• Ekonomi. ”För att tydliggöra en långsiktig lönsamhet och skapa en resurssnål 

tillväxt.” 

• Produktivitet: ”Genom att fokusera på de förädlande processerna och effektivare än 

konkurrenterna producera bättre kvalitet.” 

• Mänsklighet: ”För att skapa trygga och säkra arbeten där människor kan utveckla 

sin fulla potential.” 

• Miljö: ”För att skapa tillverkande processer och produkter som står i samklang med 

det globala ekologiska systemet och inte slösar med begränsade naturresurser.”      

 

 

 

3.4 Ricardo modellen   

Ricardo modellen utvecklades under 1900- talet som tillsammans med Adam Smiths teorier 

utformade grunden för internationell handel. Det är en singelfaktormodell och baseras på 

antagande om att handel mellan länder beror endast på olika länders arbetsproduktivitet. 

Modellens viktigaste kärnpunkt är begreppet komparativa fördelar som bygger på skillnader i 

alternativkostnader.73 Med skillnader i alternativkostnader menas att landet producerar och 

exporterar de varor som har låg alternativkostnad, och importerar de varor som har hög 

alternativkostnad.74 Enligt Lundberg uppstår handel på grund av internationella skillnader i 

relativa tillverkningskostnader eller komparativa kostnader d v s komparativa fördelar. De 

                                                 
73 www.wikipedia.org, sökord: Ricardianska modellen, (2006-04-29). 
74 D-uppsats, (2005), Klassiska och nya handelsteorier, S.7  
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komparativa kostnaderna beskriver att utifrån produktionsteknik och effektivitet i ett land 

bestäms handelsmönster och produktionsstruktur.75    

Enligt Ricardo kan två länder erhålla handelsvinster genom att specialisera sig på de varor där 

de har komparativa fördelar som leder till att produktionen ökar.76 Ett exempel på 

komparativa fördelar beskrivs i Tabell 1 och enligt följande: Två länder producerar två varor, 

vin och ångmaskin, då England är effektiv på att producera ångmaskiner men inte producera 

vin, blir det billigare att producera ångmaskiner. Medan för Portugal gäller det motsatta 

effekten, då de är effektiva på vinproduktion och ineffektiva på ångmaskinsproduktion, är det 

billigare att producera vin. Genom frihandel kan nu varje land specialisera sig på den vara 

som visar högre produktivitet än den andra. Och det gäller att varje land exporterar den vara 

man är bäst på att producera, och importera den vara som landet är minst effektiv på att 

producera.77 

 

Tabell 1: Exempel på två länders produktivitet för två olika varor.78  

Även om ett land skulle vara effektivt i alla former av produktion, kan landet erhålla 

handelsvinster genom handel.79 Att landet är i behov av produktionsfaktorer som finns i andra 

länder och skillnader mellan olika faktortillgångar mellan länder leder till att handel uppstår.80 

Lundberg har även beskrivit Ricardo modellen genom att handel uppstår även om ett land är 

effektivare i produktion av både varorna. Detta har lundberg förklarat med ett exempel i den 

följande tabellen: 

                                                 
75 Lundberg Lars, (1995), Handel och industristruktur, S. 37  
76 www.wikipedia.org, sökord: Ricardianska modellen, (2006-04-29). 
77 Stockeld Staffan, Kompendium: Mer om makroekonomi, S.16  
78 Ibid. 
79 www.itps.se. (2005-2006), Rapport, Att definiera och mäta flytt av produktion, S. 11 
80 D-uppsats, (2005), Klassiska och nya handelsteorier, S.7 

Vara/Land Portugal England 

1 enhet Ångmaskin 

1 enhet Vin 

2 Timmar 

1 Timme 

1 Timme 

2 Timmar 
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Tabell 2: Exempel på två länders produktivitet inom två olika sektorer.81  

I tabellen visas att land B är effektivare i att producera båda varorna och att en 

industriarbetare i land B kan producera tre gånger så mycket som en industriarbetare i land A, 

dvs. 6/2 = 3. Medan en jordbruksarbetare producerar ”bara” en och en halv gång mera i land 

B än land A, dvs. 3/2 = 1,5. Man kan säga att för land A tar längre tid att producera inom båda 

sektor, men det tar mindre tid i jordbruksektor. Detta resulterar i att Land B har komparativa 

fördelar i produktion av industrivaror, medan Land A har komparativa fördelar i 

jordbruksvaror.82    

Ricardo modellen har fått kritik för att vara missvisande på vissa punkter. Att komparativa 

fördelar inte längre är relevanta på grund av världens utveckling, och att 

produktionsfaktorerna är mer rörliga jämfört med tidigare. Den ständiga utvecklingen och 

globaliseringen gör att det inte räcker med att specialisera sig, utan numera gäller det att röra 

sig fritt mellan länder och att flytta produktion till låglöneländer i jakten på 

kostnadsminskningar och därmed erhålla ökad avkastning. Detta skapar möjligheter för nya 

arbetstillfällen för de länder som erbjuder billig arbetskraft, vinsterna som förändringarna 

skapar fördelas inte utan endast de länder som erbjuder kostnadseffektiv arbetskraft vinner på 

det.83                

 

 

 

 

 

 

                                                 
81 Lundberg Lars, (1995), Handel och industristruktur, S. 41 
82 Ibid. 
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3.5 Teoretisk referensram 
I den här delen ska vi motivera val av teorier, och redogöra för hur ovanstående teorier 

används för att besvara uppsatsens syfte. 

Syftet är att studera skillnader mellan svenska verksamheter som producerar i Estland och i 

Sverige. Utifrån dessa skillnader undersöker vi hur produktivitet varierar beroende på var 

verksamheten bedrivs.  

Teorin inleds med en beskrivning av produktiviteten och vilka former av produktivitetsmått 

som företaget kan använda sig av. Anledning till den inledande produktivitetsbeskrivningen är 

att de faktorer som ingår i produktiviteten delvis har tagits upp i bakgrunden, men också i 

problemdiskussionen, då de utgör grunden för verksamhet och dess etablering. Meningen med 

att beskriva produktiviteten är också att stegvis komma till de olika prestationsfaktorerna och 

även en inledning till de andra teorierna.  

Vi har från teorierna tagit de väsentliga variablerna och formulerat dessa till konkreta frågor. 

(Se bilaga 2) 

Prestationsfaktorsmodellen består av fem variabler som kan påverka och leda till bättre 

produktivitet (figur 4), dessa är kostnader, snabbhet, pålitlighet, kvalitet och flexibilitet. Vi 

vill undersöka hur dessa variabler påverkar företagens produktivitet och definiera skillnader 

mellan verksamheter i Sverige och i Estland. För att kunna jämföra kostnader mellan företag 

som bedriver sin verksamhet i Sverige respektive Estland har vi i frågorna 1 och 2 frågat om 

löner, skatter och anställdas övriga ersättningar.  

Vi har i frågorna 4 och 10 tagit upp de anställdas utbildningsnivå och frågorna 11 och 14 

handlar om övertid och geografiskt avstånd mellan verksamhet och utvecklingsområde. 

Tanken med att ställa frågor om utbildningsnivå och kompetens var att se hur kvalitén som 

erbjuds till kunderna varierar beroende på verksamhetens lokalisering.  Frågorna om 

leveransförseningar, leveranssäkerhet, avstånd och relation till leverantörer baseras på 

variablerna snabbhet och pålitlighet. Fråga 15 till 20 behandlar dessa variabler. 

Nästa teori är inte någon teori i sig utan ett koncept som kallas för Total Process Management. 

Användningen av detta koncept kommer till för att se om de olika resurserna i verksamheten 

utnyttjas maximalt och om de påverkar produktionens effektivitet. Eftersom konceptet  

används mest i de stora företagen, och vår undersökning är baserat på små företag, kommer vi 

                                                                                                                                                         
83 www.itps.se. (2005-2006), Rapport, Att definiera och mäta flytt av produktion, S. 11 
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endast ta upp vissa variabler såsom förbättringsgrupper. Det gäller även hur de anställdas 

kultur för både länder skiljer sig åt när det gäller arbetsmiljö, t ex föredrar man att arbeta 

individuellt eller i grupper. Detta behandlas från fråga 5 till 9.  

 

De flesta av våra intervjufrågor är baserade på Ricardomodellen. Ricardomodellen handlar 

om komparativa fördelar mellan olika länder. Syftet med vår undersökning är att få kunskap 

om de komparativa fördelar för respektive land samt hur dessa påverkar produktiviteten. Vår 

undersökning går ut på att jämföra svaren från tre företag som bedriver sin verksamhet i 

Sverige med svaren från två företag som bedriver verksamhet i Estland. Genom att jämföra 

svaren kommer vi att kunna redogöra för Estlands komparativa fördelar gentemot Sverige och 

om det leder till produktivare verksamhetsutveckling eller inte.  Om det visar sig att Estlands 

komparativa fördelar gentemot Sverige leder till produktivare verksamhetsutveckling då är en 

utflyttning av produktionsverksamheten från Sverige till Estland ett lönsamt alternativ. Men 

om det däremot visar sig att Estlands komparativa fördelar gentemot Sverige inte leder till 

produktivare verksamhetsutveckling då är en utflyttning av verksamheten från Sverige till 

Estland onödig. 

I intervjuguiden finns det också frågor som handlar om hur utflyttningen har påverkat 

verksamheten samt vilka råd företagen har till företag som går i utflyttningstankar. 
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4. Empiri 
 

I detta kapital redogör vi för vårt empiriska material som består av fem 

företagspresentationer och intervjuer för respektive företag. De första intervjuerna 

genomfördes på två svenska företag som bedriver sin verksamhet i Estland och tre som 

bedriver den i Sverige. Tonvikten ligger på effekterna som de undersökta företagen upplevt på 

grund av verksamhetens lokalisering.  

 

 

4.1 Intervjuer  

Intervjun genomfördes med fem företag genom besök, telefon och e-postintervju. Företagen 

är Safety Glass AB, SKEAB Elektronik, Ullfrotte AB, Medeto och Glaskomponent AB. 

Personliga intervjuer genomfördes endast för två företag då huvudkontoret ligger i Stockholm 

medan de övriga tre företagen intervjuades via e-post och telefon på grund av geografiska 

avstånd. Syften med intervjun är att få djupare och omfattande kunskaper som är nödvändiga 

för att genomföra en jämförelse.     

 

 

4.1.1 Forserum Safety Glass AB 84 

 

4.1.1.1 Företagspresentation 

Forserum Safety Glass AB producerar och förädlar planglas till s.k. säkerhetsglas, glaset skärs 

ner i de storlekar som kunderna vill ha, kanterna slipas och glaset härdas. Företagets kunder 

finns främst inom möbelindustrin, köks- och badrumsinredning, men även inom tillverknings- 

samt byggnads- och anläggningsindustrin. Produktionsanläggningen finns i Jönköping och 

                                                 
84 Se bilaga 2 
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företaget har 32 anställda. År 2005 ökade omsättningen med 5 miljoner SEK jämfört med 

2004 och den totala omsättningen för 2005 var 70 miljoner SEK.85 

 

 

 

4.1.1.2 Intervju 

En e-postintervju har genomförts den 24 april 2006 med Arne Johansson, VD för Forserum 

Safety Glass AB. 

 

Enligt Johansson är månadslönen för en anställd mellan 18 000–20 000 SEK, för en tekniker 

ca: 25 000 SEK och en chef mellan 30 000- 35 000 SEK i månadslön. Bolagskatten är 28 

procent och arbetsgivaravgiften är ca: 70 % inklusive semesterersättning. 

 

Företaget får inte alltid tag på personal med rätt kompetens, därför utbildar företaget sin 

personal själva. Företaget har ett antal förbättringsgrupper som jobbar med effektivitet och 

samarbete och även för att lösa eventuella problem som kan uppstå i arbetsmiljön. Företaget 

genomför dessa förbättringar kontinuerligt i den mån det är ekonomiskt försvarbart. 

 

Forserum har inte prövat olika ledarstilar och vet därför inte vilken som passar bäst i 

företaget, däremot försöker företaget att gå före med gott exempel och låta folk ta eget ansvar.  

 

De anställda arbetar i grupper på vissa maskinområden och i övrigt individuellt. Företaget 

arbetar också i projekt med utveckling och förbättringsarbeten. Då budgeterat resultat 

överträffas, utdelar företaget bonus i form av vinstdelning till de anställda. För att öka 

kunskapen och flexibiliteten hos de anställda genomför företaget jobrotation. De anställda i 

företaget ställer upp och arbetar övertid när det finns behov för det och företaget har inte 

märkt någon stor påverkan på produktiviteten. Föräldrapenningen är 10 procent av en 

månadslön medan sjukpenningen betalas de första 14 dagarna av sjukperioden. 

 

Forserums huvudkontor, tillverkning, utveckling och forskning är lokaliserat inom samma ort. 

Enligt Johansson leder detta till att företaget får en effektiv och flexibel produktion.  

                                                 
85 Johansson Arne, Intervju, 24 april, 2006 
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Företaget styr kontrollen över verksamheten genom deras affärssystem som omfattar 

rapportering från produktion, försäljning, inköp, löner etc. 

 

Företaget har cirka 200 leverantörer som är utspridda i Sverige, Europa och Asien. 

Johansson tycker att det är svårt att gardera sig mot leveransförseningar om man inte i god tid 

får information om det. Lösningen kan i så fall vara att ha lager på vissa strategiska material. 

När Forserum köper från t.ex. Kina är det bra om företaget har viss marginal. Därför måste 

företaget ta hänsyn till avståndet när de lägger sina leveranstider. Forserum har skriftliga avtal 

med de stora leverantörerna för att fastställa priser, betalningsvillkor etc. och försäkrar sig för 

leveranssäkerhet genom ett avtal. Forserum köper sitt råmaterial av leverantörer både från 

Europa och Kina beroende på priser och kvalité. 

 

Under de senaste två åren har produktionen ökat och antalet anställda reducerats från 37 till 

32, vilket innebär att företaget har blivit effektivare och har därför inte behövt höja priserna, 

menar Johansson. Företagets priser ligger ungefär på samma nivå som svenska och europeiska 

företag, däremot är företagets priser 20-50 procent högre än t.ex. kinesiska företag. När vi 

frågade om vad företaget anser påverkar produktiviteten mest då fick vi veta att det är 

automatisering och robotisering, d v s att maskinerna gör mer av arbetet. 

 

Genom att ha tillverkningen i Sverige har företaget tappat långa serier till import från Kina, 

däremot har företaget ökat antalet kunder som behöver snabba leveranser. 

 

Under de senaste två åren har omsättningen ökat samtidigt som lönsamheten har pressats av 

konkurrensen från framförallt Asien. Företagets konkurrenskraft påverkas av Sveriges regler, 

praxis och politiska restriktioner,  t.ex.  kan en elprishöjning i Sverige leda till att företaget 

inte kan behålla sin konkurrenskraft.  

Därför tycker Johansson att produktionslönsamheten inte har uppfyllt företagets 

förväntningar. 

 

Johansson beskriver elprishöjningar och prishöjningar i Europa på råmaterial som hot för 

fortsatt verksamhet i Sverige. Företaget satsar på automatisering för att i fortsättningen kunna 

behålla produktionsverksamheten i Sverige. Företaget undersöker alla möjligheter som kan 

bidra till ökad produktivitet och att köpa varor i Kina anser Johansson leder till ökad 
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produktivitet. Avslutningsvis rekommenderar Johansson företagen som tänker flytta att 

försöka kombinera en produktion i Sverige med att köpa vissa delar från lågkostnadsländer. 

 

 

4.1.2 SKEAB Elektronik 86  

 
4.1.2.1 Företagspresentation  

SKEAB Elektronik är verksamt inom elektronikbranschen. Företaget tillverkar främst 

kretskort och apparater. Företaget bedriver sin produktionsverksamhet i Sollentuna, 

Stockholms län. Företagets kundkrets består av svenska industriföretag. Omsättningen för år 

2005 var 24 miljoner SEK. I företaget finns det 17 anställda.87   

 

4.1.2.2 Intervju 

Intervjun med Henrik Anulf, VD SKEAB, ägde rum den 24 april 2006 på företagets 

huvudkontor i Sollentuna.  

 

På den första frågan fick vi inte ett fullständigt svar, då Anulf inte ville nämna hur mycket en 

chef får i månadslön. Han berättar däremot att en anställd får 19 500 SEK och en tekniker 

25 000 SEK i månadslön. Bolagskatten är 28 procent och arbetsgivaravgiften är 32 %. 

 

Enligt Anulf har företaget inga problem med att anskaffa kompetent personal och att företaget 

utbildar sina anställda själva i den mån det behövs för att utveckla deras kunskaper. Samtidigt 

betonade han att erfarenhet inom branschen värderas högt. 

 

Anulf berättar att företaget har en form av förbättringsgrupp för att kunna utföra 

kvalitetsarbete och uppnå önskad kvalitet. Det är viktigt att en gång i månaden tala 

individuellt med varje anställd för att ta reda på hur de anställda trivs i sitt arbete. Syftet med 

de individuella mötena är att hindra problem som kan uppstå i arbetsmiljön. Företaget 

fungerar som en familj då alla känner varandra. Generellt vill de anställda arbeta individuellt 

och ansvara över maskinerna. En anställd tar då ett större ansvar och kan inte heller skylla 

                                                 
86 Se bilaga 2 
87 Anulf Henrik, intervju, 24 april, 2006  
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ifrån sig. Eftersom företaget tillverkar flera olika produkter är det produktivare att arbeta 

individuellt och göra hela processen själv.  

 

Anulf nämner att företaget motiverar anställda genom att dela ut bonus till anställda som har 

varit effektiva och bidragit med goda insatser. Utvecklingssamtal förekommer också i 

företaget för att öka anställdas kunskaper och möjligheter att berätta om den egna 

utvecklingen och om vad som är bra och dåligt i företaget, samt om vad som kan göras bättre. 

De anställda kan också få en möjlighet att diskutera sin position i företaget, att få råd om vad 

de kan göra bättre i framtiden och få en möjlighet att gå på utbildning. Personsamtalen är 

också till för att hindra konflikter, samt för att få information om verksamhetens olika 

områden. Anulf poängterar att företagets anställda ställer upp och arbetar övertid när det finns 

behov till det, men de anställda vill hellre slippa det, vilket kan leda till att produktiviteten 

påverkas negativt. 

Enlig Anulf blir förbättringar av produktionsprocessen enklare då all verksamhet är lokaliserat 

till ett och samma område. Det blir enklare att kontrollera över verksamhens olika områden då 

de är lokaliserade inom samma ort.  

 

Företaget har totalt 40 leverantörer och hälften av de är stora leverantörer. Företaget köper 

inte direkt från leverantör utan förhandlar med en representant, det är flexiblare och smidigare 

att gå via representanter än att leta upp leverantörer på egen hand, fast det är också dyrare. 

Därför har företaget ingen direkt kontakt med leverantör i exempelvis Asien däremot har 

företaget en bra kontakt med representanterna. Representanterna finns bland annat i Kista och 

Täby, medan leverantörer befinner sig i Asien. För att försäkra sig om hög leveranssäkerhet 

brukar företaget undersöka befintliga leverantörer.   

 

Anulf berättar att företaget för ett år sedan reducerade arbetskraften, men att de numera 

anställer folk, detta för att det i år finns mer att göra i företaget. Det som påverkar priset mest 

på företagets produkter är materialkostnader, priser från leverantörer, interna kostnader, 

konkurrenter och valuta differenser. 

 

På frågan om var prisnivån ligger jämfört med konkurrenter, svarade Anulf att den ligger i 

samma nivå i jämförelse med små företag. Det finns däremot en skillnad om man jämför 

företagets prisnivåer med stora företag, SKEAB säljer små serier billigare och stora serier 

dyrare än de stora företagen.  
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Anulf poängterar att det finns många faktorer som påverkar produktiviteten men att den 

väsentligaste faktorn är lönekostnader. 

Fördelen med att bedriva all verksamhet i Sverige är att vara nära kunden. Enligt Anulf är det 

svårt att behålla dessa kunder om en eventuell utflytning äger rum. Det är viktigt med 

kundens närhet när man producerar en ny produkt så att kunden kan prova och godkänna 

produkten  

 

Enligt Anulf har den ekonomiska utvecklingen och produktionslönsamheten varit väldig god 

de senaste åren, men att det i år har gått lite nedåt på grund av att efterfrågan har varit låg. 

Men Anulf anser att det är en temporär svacka och därför tror han på en snar ökning.  

 

Anulf berättar att företaget inte påverkas mycket av Sveriges regler, praxis och politiska 

restriktioner eftersom det drabbar konkurrenterna lika mycket. Men om man jämför globalt 

blir skillnaderna i energi och uppvärmningskostnader relativt höga i Sverige jämfört med 

lågkostnadsländer, därför fruktar företaget en ökning av det slaget. 

 

SKEAB föredrar en utveckling på hemmaplan framför en utflyttning. Företaget kan istället 

tänka sig köpa effektivare utrustning och även hantera större serier. Arnulfs råd till företag 

som går i utflyttningstankar är att inte vara för snabba och inte tänka kortsiktigt. Han betonar 

också att de avgörande faktorerna är företagsstorlek och hur konkurrensen ser ut. 

 

 

4.1.3 Ullfrotte AB 88 

 

4.1.4.1 Företagspresentation 

Ullfrotte AB är verksamt inom textilindustrin. Bolaget tillverkar och marknadsför varma 

underkläder, förstärkningsplagg och sockor. Produktionen äger rum i Ullfrotte AB i 

Östersund. Merparten av den totala försäljningen sker till kunder utanför Sverige. 

Omsättningen under 2005 var 35,8 miljoner SEK. År 2005 var antalet anställda 31 personer.89         

 

4.1.3.2 Intervju  

                                                 
88  Se bilaga 2 
89 Sjögren Adam, intervju, 2 maj 2006  
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E-postintervjun har genomförts den 2 maj 2006 med Adam Sjögren, VD för Ullfrotte. 

 

Enligt Sjögren är genomsnittslönen för en anställd, 18-20.000 kr/månad, en tekniker 20-22. 

000 kr/månad, och för en chef 25-35.000 kr/månad. Bolagskatten är 28 procent och 

arbetsgivaravgiften cirka 35 procent. 

 

På frågan om de anställdas utbildningsnivå uppfylls företagets förväntningar när det gäller 

kompetenskrav svarar Sjögren att det beror på vem företaget anställer. Han säger att de som 

arbetar med produktion måste företaget utbilda själva på grund av att det är svårt att få tag på 

utbildade sömmerskor. Enligt Sjögren är det däremot lättare att få tag på administrativ 

personal som t.ex. en högskoleekonom. 

 

Företaget har en form av projektgrupp/förbättringsgrupp som förstärker och underlättar 

samarbetet mellan anställda. Enligt Sjögren arbetar Ullfrotte kontinuerligt med arbetsmiljö 

förbättrande åtgärder, exempelvis inom en arbetsmiljö- och skyddskommitté för att lösa 

eventuella arbetsmiljöproblem. 

 

Den ledarstil som fungerar bäst i Ullfrotte är att vara tydlig med företagets mål och att det är 

möjligt att diskutera fram olika lösningar. De anställda arbetar individuellt inom de flesta 

produktionsområden och arbetar även i grupper för att driva vissa projekt. För att motivera 

och öka anställdas kunskaper använder företaget ett vinstdelningssystem och ett jobrotation 

system. Sjögren berättar att företagets anställda sällan behöver arbeta övertid, även när det 

sker är de anställda positiva och medvetna om att det är för företagets bästa. Detta påverkar 

inte heller produktiviteten nämnvärt. Då vi frågade Sjögren hur stor de anställdas ersättning 

för t.ex. föräldrapenning och sjukpenning är, svarade han att företaget bara betalar de 14 

första dagarna av sjukperioden. 

 

Ullfrotte har sitt huvudkontor, tillverkning, utveckling och forskning i Östersund. Enligt 

Sjögren leder närheten mellan tillverkning och utveckling till att företaget blir flexibla och 

kan snabbt testa nya idéer. Företaget kontrollerar verksamhetens olika områden genom ett 

affärssystem som heter GARP, där all försäljning, redovisning och övrig information samlas. 

 

Ullfrotte har sammanlagt cirka 300 leverantörer och en del levererar råvaror och transporter 

dagligen. Företaget har även en god kontakt med sina viktiga och strategiska leverantörer och 
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får i god tid besked om eventuella förseningar. Han betonar däremot att företaget inte kan 

vara helt garderade och har därför på de flesta kritiska varorna ett lager för att vara säkra på 

att de inte tar slut. Företagets leverantörer finns framför allt i Europa och detta medför längre 

tider än om leverantören hade funnits närmare företaget. Ullfrotte har skriftliga avtal med 

vissa leverantörer för att försäkra sig om leveranssäkerhet med avseende på kvalitet och 

kvantitet. Och valet av leverantörer görs utifrån en bedömning av priser, kvalité, 

leveranssäkerhet etc. 

 

Det finns ett samband mellan företagets kostnader och produkters prissättning, Ullfrottes 

priser ligger ungefär på samma nivå som konkurrenterna. Sjögren anser att den faktor som 

påverkar produktiviteten mest är att företaget gör rätt saker. 

 

På frågan om hur antalet kunder och marknadsandelar har varierat genom att ha tillverkning i 

Sverige, svarar Sjögren att det är svårt att säga på grund av att företaget alltid haft sin 

tillverkning i Sverige. Han berättar att företaget fokuserar framförallt på kvalité och funktion 

och då är priset mindre viktigt. Den ekonomiska utvecklingen har de senaste två åren varit 

ganska stabil med en svag ökning 

 

När det gäller Sveriges regler säger Sjögren att det finns många lagar och regler som måste 

följas, allt från skattelagstiftning till arbetsskydd, miljö etc. Han betonar också att företaget får 

lära sig att följa alla ändringar som görs. 

 

Sjögren berättar att Ullfrottes största kostnader ligger på råvaror och maskiner och att de inte 

sänks av en utflyttning, därför föredrar företaget en omstrukturering och utveckling på 

hemmaplan. Avslutningsvis rekommenderar Sjögren företag som går i utflyttningstankar att 

arbeta mer med automatisering och bättre produktionslogistik. 

 

 

4.1.4 Medeto 90 

 

4.1.4.1 Företagspresentation  

                                                 
90 Se bilaga 1 
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Medeto utför kontraktstillverkning av medicinsk utrustning. Tillverkningen består endast av 

montage. Företagets kundkrets består av medicinskt utrustningsföretag i Sverige och Europa, 

såsom Siemens Medical Solutions. Produktionen äger rum i Tartu, Estland. Omsättningen år 

2005 var 41,5 miljoner SEK. Företaget har tjugofyra anställda i Estland exklusive VD:n som 

sitter i  huvudkontoret i Täby.91 

 

4.1.4.2 Intervju 

Intervjun med Anders Sjögren, VD Medeto, ägde rum den 2 maj 2006 på företagets 

huvudkontor i Täby.  

 

Företaget flyttade sin verksamhet till Estland för cirka fyra år sedan d v s före EU-inträdet. 

Enligt Sjögren har EU-medlemskapet bidragit till att den komplicerade 

tullpappershanteringen har försvunnit, vilket har lett till reducerade administrations kostnader. 

Det har också blivit enklare och billigare att transportera gods mellan Estland och Sverige.  

 

Det största motivet till utflyttningen var att reducera företagets kostnader, främst 

lönekostnaderna. Företaget valde att flytta sin verksamhet till Estland dels på grund av att 

företaget hade kontakter med sitt systerbolag i Estland, samt på grund av närheten mellan 

huvudkontoret och verksamheten d v s det relativt korta geografisk avståndet mellan Estland 

och Sverige.  

 

Enligt Sjögren är genomsnittslönen för en anställd cirka 3 800 SEK, för en tekniker 6 500 

SEK och för en chef 11 000 SEK. Han berättar också att bolagskatten är noll men att 

utdelning beskattas med 23-24 % och att arbetsgivareavgiften är 32 %.  

Företaget har inte någon form av projektgrupper eller förbättringsgrupper, istället har sju 

personer inklusive VD möten emellanåt för att diskutera frågor inom inköp, kvalité, 

produktion etc.  

 

Företagets anställda har reducerats till följd av utflyttningen på grund av att företaget inte 

tillverkar vissa material längre utan de köps från systerbolaget i Estland. 

 

                                                 
91 Sjögren Anders, intervju, 2 maj 2006  
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Sjögren berättar att kompetensen är lägre hos en estnisk anställd än hos en svensk och att det 

har påverkat kvalitén negativt. I verksamheten råder någon slags hierarki både i styrningen 

och mellan anställda. En estnisk anställd vill få order medan en svensk är mer självständig 

och tänker mer själv. Han betonar samtidigt att dessa skillnader inte har försvårat samarbetet 

mellan ledningen och anställda. Ledningen och de anställda har fått mötas halvvägs och att de 

estniska anställda har lärt sig ta mer ansvar.  

 

Det finns en arbetsmiljöansvarig som granskar företaget och försöker att lösa eventuella 

arbetsmiljöproblem när det uppstår.  

 

Ledarstilen har inte ändrats utan den är densamma. Han berättar att det är svårt att hitta 

kompetent personal i Estland, eftersom de flesta är lågutbildade och saknar erfarenhet. Därför 

utbildar Medeto ständigt sina anställda för att de ska utvecklas och bli mer självgående och 

våga ta initiativ. Utbildningen av anställda är också fokuserad på språkkunskaper t.ex. 

engelska, som är viktiga för personal som jobbar på ledningsnivå. De estniskanställda föredrar 

att jobba individuellt mer än i grupper och för Medeto innebär det att de kan utföra arbetet 

ensamma och oberoende av någon grupp. För att motivera sina anställda använder företaget 

ett bonussystem. Generellt reagerar en estnisk anställd positivt gentemot övertid, han ser det 

som en möjlighet att tjäna extra pengar. Produktiviteten påverkas inte mycket av övertid, och 

negativa effekter uppstår endast om det fortlöpor en längre tid. 

 

Enligt Sjögren är de anställdas ersättning för t.ex. föräldrapenning sämre i Estland än i 

Sverige. En anställd får vara ledig men får ersättning bara i början av ledighetstiden. En fördel 

för både företaget och de anställda är att en gravid eller en nybliven mamma kan arbeta 

hemifrån.  

 

Verksamheten kontrolleras genom att Sjögren personligen regelbundet 2-3 dagar varannan 

vecka besöker verksamheten, och under besöket ordnar han också möten med ledningen. 

 

Det geografiska avståndet mellan verksamheten och huvudkontoret gör att de anställda blir 

mindre effektiva. Projekt som tar en längre tid och är i behov av chefens närvaro, slutförs 

först när han är tillbaka. Enligt Sjögren har företaget inte heller någon forskning och 

utveckling. 
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Medetos leverantörer är cirka 50 stycken, 5 stora som utgör 80 % av värdet och 45 små. 

Leverantörerna är jämt fördelade mellan Sverige, Estland och Tyskland och i Estland är 

antalet leverantörer väldigt få och de estländska leverantörerna hanterar bara ritningsbundna 

material.  

Det kan hända att företaget drabbas av leveransförseningar, men eftersom företaget har en bra 

kontakt med sina leverantörer meddelas företaget i god tid då förseningar förekommer. 

Utflyttningen av verksamheten har inte påverkat det geografiska avståndet till leverantörerna. 

Företaget besöker sina leverantörer regelbundet och har med samtliga leverantörer en 

telefonkontakt. Företaget försäkrar sig för leveranssäkerhet genom avtal och att de ständigt 

undersöker sina leverantörer. Sjögren har också nämnt att företagets underleverantörer inte är 

effektiva vilket har lett till längre ledtider. 

 

Företaget sänkte priset på sina produkter eftersom utflyttningen har medfört 

kostnadsreducering. Nuförtiden producerar företaget mindre och tjänar mer. Prismässigt 

ligger företaget i god nivå jämfört med sina konkurrenter men generellt är priserna högre 

jämfört med kinesiska konkurrenter och lägre än svenska konkurrenter.     

 

Den faktor som påverkar produktiviteten mest i verksamheten är lönekostnaden och att den på 

grund av utflyttningen reducerats mest. Sedan utflyttningen har den ekonomiska utvecklingen 

varit mycket positiv och antalet kunder har ökat i samband med utflyttningen i framförallt 

Sverige. 

 

Företaget har inte belastats med oförutsedda kostnader och resekostnaderna har inte varit så 

stora för det kostar inte mer än att flyga inrikes. Enligt Sjögren är resor och den utbildning 

som erbjuds till etniskanställda bara små summor som inte påverkar kostnaderna markant.  

 

Sjögren poängterar återigen att lönekostnader och stöd från systerbolag var främsta motiv till 

utflyttningen. Produktionsutflyttningen har varit mycket lönsamt och att det verkligen har 

uppfyllt företagets förväntningar. Företaget har inga planer på att flytta tillbaka till Sverige 

eller något annat land, men en expansion till Kina och Sverige är möjligt. Expansion till Kina 

skulle medföra billigare arbetskraft och ökade markandsandelar medan i Sverige skulle 

företaget komma närmare kunder som kräver ständiga kontakter.   

 



42 

Avslutningsvis rekommenderar Sjögren företag som vill flytta sin verksamhet att undersöka 

om det finns kompetens d v s kvalificerade arbetskraft i det valda landet. Sjögren anser att det 

är bättre med ett stort land och med en stor marknad exempelvis de övriga länderna i 

Baltikum. 

 

 

4.1.5 Glaskomponent AB 92 

 

4.1.5.1 Företagspresentation 

Glaskomponent AB tillverkar och utvecklar glasprodukter inom industri- och 

laboratorieverksamhet, företaget är legotillverkare. Utveckling och tillverkning av små serier 

produceras i Sverige, medan större serier produceras i dotterbolaget som är lokaliserat i 

Estland. Företaget har tretton anställda och av dessa arbetar sju i Sverige och de resterande i 

Estland. Företaget har kunder inom laboratoriemedicinteknikbranschen. År 2005 var 

omsättningen ca: 6 miljoner SEK.93 

 

4.1.5.2 Intervju  

En telefonintervju har genomförts den 10 maj 2006 med Micke Larsson, VD för  

Glasskomponent. 

 

Det var år 1998 som Glaskomponent flyttade en del av sin verksamhet till Estland. Det 

främsta motivet till utflyttningen var för att en av företagets viktigaste kunder begärde det. 

Enligt Larsson har transporter mellan länderna blivit enklare och smidigare sedan EU-

inträdet. 

Genomsnittslönen för en anställd i Estland är 3 500 SEK medan i Sverige 15 000 SEK efter 

skatt. I Estland är bolagskatten noll och arbetsgivaravgiften cirka 32 %. 

 

Antalet anställda varierar ständigt både i Sverige och i Estland på grund av konjunkturen.  

Larsson nämner inte någon skillnad i de anställdas kompetens, eftersom företaget utbildar sina 

anställda själva både i Sverige och i Estland. Han har däremot märkt en kulturell skillnad 

                                                 
92 Se bilaga 1 
93 Larsson Micke, intervju, 10 maj, 2006 
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beträffande anställdas traditioner, en estniskanställd kan inte tänka självständigt. Larsson har 

också märkt att det finns en skillnad på hur de anställda föredrar att arbeta. De 

estniskanställda föredrar att arbeta i grupper medan de svenskanställda arbetar mer 

individuellt.  

För att motivera och öka de anställdas kunskaper erbjuds de anställda en utbildning i Sverige. 

Företaget står för kostnader såsom mat och dryck under hela vistelsen. De anställda reagerar 

olika gentemot övertid, enlig Larsson är det olika från person till person och beroende på hur 

situationen ser ut. 

 

Glaskomponent har varken någon form av projektgrupp eller förbättringsgrupper. Företaget 

har inga svårigheter med att lösa eventuella problem och använder sig av samma rutiner och 

ledarstil i Estland som i Sverige. Larsson betonar också att det är viktigt med en 

svenskanställd som vakar över verksamheten i Estland och att kundorder sköts från Sverige. 

 

På frågan om hur produktionen påverkas av ett geografiskt avstånd mellan verksamhet och 

huvudkontor, svarar Larsson att det är jobbigt att ständigt resa fram och tillbaka mellan 

huvudkontoret i Sverige och verksamheten i Estland. 

 

Glaskomponent har cirka 30 leverantörer. Företaget har inte många leverantörer att välja 

mellan och de köper sitt råmaterial av leverantörer från USA, Tyskland, Frankrike och 

England. Utflyttningen till Estland har därför inte påverkat avståndet till leverantörerna. 

Företaget har en lång och trogen kontakt med sina leverantörer och vissa av leverantörerna 

har företaget haft kontakt med i över 20 år. Företagets trogna relation till sina leverantörer 

medför att de inte behöver undersöka leverantörer. Larsson medger att företaget ibland 

drabbas av leveransförseningar och att de garderar sig genom att ha ett lager för frekventa 

produkter och samtidigt uppdatera sina prognoser. 

 

Glaskomponent är legotillverkare och producerar i takt med kundens order. För att reducera 

kostnaderna samordnar företaget sina leveranser och tar in eller ut arbetskraft beroende på 

antalet projekt. Larsson anser att den faktor som påverkar produktiviteten mest i 

verksamheten är personalkostnader och enligt honom har dessa kostnader reducerats mest 

tack vare utflyttningen. 
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Antalet kunder och marknadsandelar har varierat genom åren, Larsson säger att de har både 

ökat och minskat i samband med utflyttningen. Sedan utflyttningen har den ekonomiska 

utvecklingen och produktionslönsamheten inte förändrats, trots att företaget har kunnat ta 

större serier i samband med utflyttningen.  

 

Glaskomponent har påverkats både positivt och negativt av Estlands politiska restriktioner. 

Företaget har belastats av oförutsedda kostnader, han menar att resorna till och från Estland 

har varit fler än vad företaget hade tänkt sig. 

 

Företaget kan tänka sig flytta till Kina på grund av en större marknad och tillgång till billigare 

arbetskraft. Larsson anser att det är viktigt att företaget har en anställd från Sverige som kan 

vara i det land dit verksamheten ska flyttas. Avslutningsvis rekommenderar Larsson andra 

företag som går i utflyttningstankar att flytta till ett land där det finns gott om arbetare och 

kunder. Enligt Larsson uppfyller Estland inte alla kriterier men det gör däremot Kina. 

 

 

5. Analys 
I detta avsnitt analyseras undersökningen från empirin med den teoretiska referensramen. 

 

5.1 Produktivitet och Total Process Management 
Inom ett företag skulle ett utnyttjande av alla resurser leda till produktiv verksamhet. Enligt 

Sjöborg är det viktigt att företaget tar hänsyn till den totala produktiviteten, som bedöms ge en 

fullständig bild av företagets prestation och förhindrar suboptimering. Numera upplever 

företag hård konkurrens speciellt från lågkostnadsländer, som har påverkat svenska företagets 

utnyttjande av olika produktivitetsfaktorer. Vissa företag har inte utnyttjat 

produktivitetsfaktorer i samma grad och satsningar har bara fokuserat på en del faktorer. 

Att endast inrikta sig på en produktivitetsfaktor t.ex. reducering av personalkostnader, skulle 

inte höja produktiviteten eftersom personalkostnader är en liten del av den totala kostnaden 

för en produkt.  I de företag som deltog i undersökningen har satsningar gjorts endast på vissa 

områden beroende på hur företaget ser ut, t ex Medeto som är ett arbetskraftintensivt företag, 

har fokuserat på reducering av personalkostnader.    
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5.1.1 Svenska verksamheter i Estland 

För de företag i vår undersökning som bedriver verksamheten i Estland gällde dels att 

reducera lönekostnader och dels att komma nära kunden. Dessa satsningar har kunnat 

förverkligas i de undersökta företagen men på bekostnad av andra faktorer. De undersökta 

företagens kontroll av verksamheten är inte så effektiv. Glaskomponents verksamhet 

kontrolleras endast av en svensk anställd som befinner sig i Estland och de resor som görs av 

VD anses vara besvärliga. I Medeto brukar kontrollen hanteras genom VD: ns besök 2-3 

gånger varannan vecka, som innebär resekostnader för företaget och kortvarig närvaro av den 

ansvarige. 

I ett företag kan låg kompetens eller föråldrade organisationsformer påverka utnyttjandet av 

produktionsutrustning. I ett företag är det nödvändigt med förbättringsgrupper som ansvarar 

för anställda och deras arbetsmiljö, särskilt för de verksamheter som befinner sig utomlands. 

Medeto och Glaskomponent har haft svårigheter med att deras estniska anställda inte kan 

utföra arbetsuppgifter självständigt, utan de måste ständigt bli tillsagda. Detta är en 

missräkning för Medeto, då företaget är i behov av anställda som är självgående och vågar ta 

egna initiativ.  

Undersökningen visade också att Medetos anställda föredrar att jobba individuellt istället för i 

grupper, medan i Glaskomponent föredrar de estniska anställda att jobba mer i grupper. Det 

har visat sig i vår undersökning att estniska anställda inte skiljer sig mycket från svenska 

anställda i uppfattningar om arbetsmiljö och arbetssätt. Meningen med en förbättringsgrupp är 

att de anställda inte ska betraktas som lönarbetare utan mer som ”processägare”. Genom deras 

engagemang i förbättringsprocesser lyfts verksamheten till oförutsedda nivåer. I 

undersökningen har de två företagen inte satsat på några förbättringsgrupper, utan fokuserat 

endast på en minskning av lönekostnader och kundnärhet. Trots detta har den ekonomiska 

utvecklingen och produktionslönsamheten varit positiv för Medeto. För Glaskomponent har 

produktionslönsamheten inte påverkats nämnvärt av utflyttningen, trots att 

kostnadsreducering har förekommit och att företaget numera är nära sina kunder. 
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5.1.2 Svenska verksamheter i Sverige 

För de företag i vår undersökning som befinner sig i Sverige har satsningar varit ganska 

omfattande och företagen har en sorts jämvikt på de flesta produktivitetsfaktorerna. De 

undersökta företagen har kunnat bevara sin produktivitet genom att satsa på olika faktorer 

såsom olika förbättringsgrupper, som ständigt har existerat och utvecklats i företagen.  

Inom SKEAB var dessa förbättringsgrupper skett i form av kvalitetsarbete för att uppnå en 

hög kvalitet. Arbetsmiljöförbättrande åtgärder förekommer också i de undersökta företagen, i 

form av individuella möten eller en arbetsmiljö- och skyddskommitté. 

I ett företag skulle den totala produktiviteten uppnås genom utnyttjande av alla resurser som 

ingår i produktivitetsbegreppet, exempelvis material, energi, kapital och personalkostnader. 

De undersökta företagen har olika uppfattningar om resursutnyttjande. I undersökningen 

prioriteras dels en reducering av lönekostnad, eller automatisering och robotisering som ett 

sätt för att minska antalet anställda och som leder till minskande kostnader. Och dels genom 

att göra rätt saker som bedöms påverka produktiviteten positivt. Forserum Glass AB har 

genom reducering av antalet anställda, blivit effektivare och inte behövt höja sina priser. 

Under året har den ekonomiska utvecklingen och produktionslönsamheten inte varit så hög 

för två av de undersökta företagen. För SKEAB har det varit låg efterfrågan, medan för 

Forserum har lönsamheten pressats av den asiatiska konkurrensen. För Ullfrotte har den 

ekonomiska utvecklingen varit stabil med en svag ökning. 

De undersökta företagens utvecklig påverkas också av konjunkturella faktorer och 

konkurrensfaktorer. Den låga efterfrågan som har drabbat SKEAB har möjligen uppkommit 

pga. av lågkonjunktur. Konkurrenternas priser påverkar företagets utveckling, vilket har 

framkommit i vår undersökning då företagen känner sig hotade av den asiatiska konkurrensen. 

 

5.2 Komparativa fördelar utifrån Ricardo modellen 
Enligt undersökningen har Estlands medlemskap i EU underlättat handel för de svenska 

företagen. För våra undersökta företag har den komplicerade tullpappershanteringen och 

administrationskostnader försvunnit. Numera är det smidigare och billigare att transportera 

gods mellan Sverige och Estland. När tullar försvinner mellan länder blir det lättare för 

företagen att utnyttja de komparativa fördelarna. Genom att antingen exportera och importera 

eller att flytta produktionen till det land där resursutnyttjandet är högst. I undersökningen har 
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det visat sig att de komparativa fördelar som har påverkat de undersökta företagen mest, är 

låga kostnader i Estland, främst gäller det låga arbetskraftkostnader. Detta har kunnat påvisas 

genom de stora skillnaderna på löner mellan Sverige och Estland. För Medeto har även de 

låga kostnaderna lett till ökande lönsamhet och att de kunde sänka priserna. Enligt 

undersökningen skulle ett svenskt företag kunna rekrytera tre anställda i Estland för en 

anställds lön i Sverige. 

Undersökningen har också påvisat att produktiviteten inte är lika hög i Estland som i Sverige, 

försämringar i kvalitén har inträffat i bl a Medeto på grund av lågutbildad personal. För 

SKEAB som är mycket beroende av högkompetent personal, är det ganska lätt att hitta denna 

kompetens i Sverige.  

De svenskanställdas arbetssätt i Sverige anses också ge en fördel för de svenska företagen. 

Enligt undersökningen beskrivs de svenska anställda som mer självständiga och vågar ta egna 

initiativ. 

Den geografiska närheten, gemensam kultur och EU medlemskap är också en fördel, som 

underlättade utflyttningen ännu mer. Svenska företag i vår undersökning har av olika 

anledningar kunnat flytta till Estland, däremot skulle det inte vara lika lätt att flytta till Kina. I 

så fall måste företaget göra större förundersökningar och satsningar än man gör under 

utflyttning till Estland.  

Bolagskatten som är noll procent i Estland utgör också en komparativ fördel som bidrar med 

hög lönsamhet för svenska företag. 

 

 

5.3 Prestationsfaktorer som påverkar produktivitet.  
De fem faktorerna kvalitet, snabbhet, flexibilitet, kostnad och pålitlighet, bör existera i ett 

företag för att kunna uppnå en bättre produktivitet.  

 

5.3.1 Kvalitet  

Kvalitet är en nödvändighet för att kunna vara med och konkurrera på marknaden. Kvaliteten 

påverkar den interna processen genom att de verktyg som ingår i produktionen bör vara av 

hög kvalitet. De verktygen kan vara i from av kompetent och högutbildad arbetskraft samt 

effektiva maskiner. De flesta företagen i vår undersökning har av olika anledningar problem 
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med att skaffa kompetent personal. För de företagen som har verksamheten i Sverige, har det 

både varit lätt men också svårt att hitta kompetenta medarbetare. Detta för att tillgång till 

olika typer av arbetskraft varierar från bransch till bransch. Exempelvis är det lättare att få tag 

på elektriker än sömmerskor.    

 

Glaskomponent som är verksamma både i Sverige och i Estland, har inte märkt någon 

skillnad beträffande det anställdas kompetens. Medeto som är verksamma i Estland har haft 

problem med att anskaffa kompetent personal eftersom de flesta är lågutbildade och saknar 

erfarenhet, och detta har lett till negativa effekter på kvalitén. För att motverka dessa negativa 

effekter utbildar företaget sina anställda främst för att få bättre språkkunskaper i engelska, 

som anses vara nödvändigt i företaget.  

 

För att motivera och öka de anställdas kunskaper hade majoriteten av företagen ett 

vinstdelningssystem. Glaskomponent var det enda företaget i undersökningen som inte hade 

ett vinstdelningssystem. Företaget motiverar och samtidigt ökar sina anställda kunskaper 

genom att erbjuda dem utbildning i Sverige. Två av de företag som drivs i Sverige genomför 

jobb-rotation för att öka kunskapen och flexibiliteten hos sina anställda. SKEAB erbjuder sina 

anställda en möjlighet till utbildning för att öka deras kunskaper. 

 

5.3.2 Snabbhet och pålitlighet 

I företaget och i den interna processen är det av vikt att det råder snabbhet och pålitlighet när 

det gäller leveranshantering. Kostnadsmässigt och för effektivare produktion är det viktigt för 

företaget att vara nära sina leverantörer, eller att förhandla med relativt konkurrenskraftiga 

och pålitliga leverantörer. 

  

För de undersökta företagen som är verksamma i Estland har avståndet till leverantörer inte 

ändrats sedan utflyttningen. Däremot har längre ledtider påträffats i Medeto därför att deras 

underleverantörer inte har varit så effektiva. I Glaskomponent har inga skillnader märkts, då 

deras leverantörer befinner sig i Tyskland, USA och Frankrike.  

För företagen som är verksamma i Sverige är det bara SKEAB som köper sina varor från 

representanter som anses vara relativt dyra. Å andra sidan anses det också vara flexiblare och 

smidigare än att förhandla direkt med själva leverantören. För Ullfrotte bedöms avståndet till 

leverantörer vara ett problem för företaget som föredrar leverantörsnärhet.   
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Generellt upplever de undersökta företagen en viss svårighet med att vara nära sina 

leverantörer, därför att samtliga företag inte köper från en specifik leverantör, utan köper av 

flera olika leverantörer som befinner sig i olika länder. 

 

Leveransförseningar hanteras genom att ha lager på vissa strategiska material, eller en god 

kontakt med leverantören så att företaget meddelas i tid om eventuella förseningar. För 

Forserum är det av vikt att ha en viss marginal när leverantören befinner sig i Kina.    

 

Närheten till kunder underlättar produktleveransen och medför en god kontakt med företagets 

kunder. SKEAB är beroende av kundnärhet, därför skulle en utflyttning leda till förödande 

konsekvenser, eftersom kunderna finns i Sverige. Glaskomponent har flyttat en del av 

verksamheten för att också vara nära en av sina kunder.   

    

5.3.3 Flexibilitet  

Den interna processen måste vara flexibel och pålitlig för att kunna erbjuda snabb och 

efterfrågad service och produkt. Det är viktigt att de anställda kan anpassa sig till olika 

situationer och hindra störningar som kan uppstå under processens gång. En flexibel anställd 

ska kunna arbeta individuellt och i grupp samt ställa upp och arbeta övertid när det behövs.  

De anställda på samtliga företag ställer upp och arbetar övertid då det finns behov till det. Två 

av de företag som drivs i Sverige har inte märkt att produktiviteten har påverkats nämnvärt, 

men det har SKEAB gjort. SKEAB: s ekonomiska utvecklingen och produktionslönsamheten 

har varit väldig god de senaste åren, men att det i år har gått lite nedåt på grund av att 

efterfrågan har varit låg.  Medetos produktivitet påverkas negativt enbart då övertiden pågår 

en länge tid. 

 

5.3.4 Snabbhet  

Det är viktigt för företaget att i den interna processen kunna ta snabba beslut, och att 

förflyttningen av material och information inom olika processer sker snabbt. När snabbhet 

råder mellan olika processlinjer kan företaget enklare hindra processrubbningar och därför 

bidra till effektivare produktion. Företagen som drivs i Sverige tycker att produktionen blir 
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effektivare och flexiblare när all verksamhet är lokaliserad inom samma ort. Medetos 

anställda blir mindre effektiva på grund av det geografiska avståndet eftersom projekt slutförs 

först när VD är på plats. Glaskomponents VD tycker att det är jobbigt att ständigt resa till 

Estland, och att de råkat ut för oförutsedda kostnader i form av mycket resande som har kostat 

företaget en del. Forserum och Ullfrotte styr kontrollen över verksamheten genom 

affärssystem som omfattar redovisning, försäljning, inköp och övrig information om företagen 

 

5.3.5 Kostnader  

Målet för många företag är att sänka sina kostnader. Företag kan använda sig av olika åtgärder 

för att uppnå sina mål och därigenom genomgå en kostnadsreducering. En utlandsutflyttning 

till lågkostnadsländer kan till exempel medföra en kostnadsreducering i form av minskade 

arbetskraftkostnader.  

 

En sänkning av arbetskraftskostnaderna som leder till reducerade tillverkningskostnader 

påverkar prissättning externt. De svenska företagen som drivs i Sverige har relativt högre 

arbetskraftskostnader jämfört med dem som bedrivs i Estland, och ligger prismässigt ungefär 

på samma nivå som sina konkurrenter inom Europa. Utflyttningen innebar en 

kostnadsreducering för Medeto och medförde därför en sänkning av priset, som numera är 

lägre jämfört med svenska konkurrenter men högre än kinesiska konkurrenter. En utflyttning 

av Ullfrottes verksamhet skulle däremot inte påverka kostnaderna lika mycket, på grund av att 

företagets kostnader ligger på råvaror och maskiner och inte på arbetskraftskostnader.  

Glaskomponent som bedriver en verksamhet i respektive land varierar antalet anställda i 

verksamheterna beroende på antal projekt, för att därmed reducera företagets kostnader.  

 

Sjukpenning och föräldrapenning belastar företagen på olika sätt eftersom villkoren skiljer sig 

åt mellan länderna. I Sverige är föräldrapenningen cirka 10 procent av månadslönen och 

sjukpenningen betalas de första 14 dagarna av sjukperioden. I Estland får en anställd vara 

föräldraledig men får endast ersättning i början av ledigheten. Medeto låter därför de anställda 

som är gravida eller nyblivna mammor arbeta hemifrån vilket gynnar både företaget och de 

anställda. 

 

Effektiv utrustning bidrar också till en intern kostnadseffektiv tillverkning. Företag som satsar 

på effektivare utrustning kan reducera kostnaderna och även sänka priserna. De undersökta 
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företagen som drivs i Sverige väljer därför en utveckling på hemmaplan framför en 

utflyttning. Forserum har reducerat antalet anställda och samtidig ökat produktionen vilket har 

bidragit till att företaget inte har behövt öka priserna. 

 

Att köpa billigt material leder till kostnadssänkning och eventuellt billigare priser. Majoriteten 

i vår undersökning nämner att deras priser är högre än kinesiska konkurrenter, och att det 

beror på att Kina har billigare arbetskraft och billigare materialkostnader. Båda företagen som 

drivs i Estland anser att en utflyttning till eller expansion i Kina skulle medföra billigare 

arbetskraft och tillgång till större marknad. Två företag som drivs i Sverige betraktar 

elpriserna i Sverige som höga jämfört med lågkostnadsländer. Forserum bedömer 

elprishöjningar och prishöjningar i Europa på råmaterial som ett hot för fortsatt verksamhet i 

Sverige. 

 

Enligt undersökningen har även den höga bolagskatten varit ett problem för svenska 

verksamheter i Sverige. Medan för verksamheter i Estland är bolagskatten 0. Istället beskattas 

utdelningen med 23-24 % och arbetsgivareavgiften ligger ungefär på samma nivå som i 

Sverige.   
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6. Resultat 
Syftet med den här uppsatsen är att studera skillnader mellan svenska företag som producerar 

i Sverige och i Estland. Utifrån dessa skillnader undersöka hur produktiviteten varierar 

beroende på var företaget bedriver sin verksamhet.  

 

De undersökta företagen i Estland har flyttat av följande anledningar: 

• Reducera arbetskraftkostnader 

• En kund begärde det.  

 

I undersökningen visade det sig att produktionslönsamheten har varit positiv för företaget som 

flyttade för att reducera arbetskraftskostnaderna. För det andra företaget som flyttade på grund 

av kundens begäran har effekterna varken varit positiva eller negativa. För två av företagen 

som har verksamhet i Sverige har produktionslönsamheten inte varit positiv.  

Lönsamheten har dels påverkats av låg efterfrågan och dels av den asiatiska konkurrensen. 

 

De undersökta företagen vars verksamhet bedrivs i Sverige föredrar av olika anledningar en 

utveckling på hemmaplan framför en utflyttning. SKEAB är beroende av kundnärhet, 

Forserum har genom automatisering blivit effektivare och Ullfrottes verksamhetskostnader 

ligger främst på råvaror och maskiner.  

De undersökta företagen genomför åtgärder som bäst stämmer överens med företagens 

förutsättningar. I vår undersökning har det visat sig att det är arbetskraftintensiva företag som 

inte är beroende av kundnärhet som gynnas mest av en utflyttning, för det är i det fallet som 

kostnaderna reducerats som mest och har bidragit till en ökad lönsamhet. 

I vår undersökning har det också visat sig att de verksamheter där det mesta  

av kostnaderna ligger på något annat än arbetskraft och verksamheter som är effektiva på 

hemmaplan har ingen anledning att flytta till lågkostnadsländer, enbart för att reducera 

kostnaderna. 

 

Enligt undersökningen har företagen i Kina tillgång till billigare material och 

arbetskraftskostnader som medför en ytterliggare prispress. Av den orsaken och att Kina 
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erbjuder en stor marknad kan företagen i vår undersökning som drivs i Estland tänka sig flytta 

eller expandera sin verksamhet till Kina. De undersökta företagen som drivs i Sverige är 

negativa till utflyttning och har inga planer på att flytta överhuvudtaget.  

Det vi har kommit fram till utifrån vår undersökning är att de företag som en gång genomgått 

en utflyttning är mer positiva till en ytterliggare utflyttning. Detta kan antagligen bero på att 

företagen i vår undersökning är missnöjda med de förmåner som Estland har att erbjuda, eller 

att företagen är mer vana vid att ta risker som kan påverka produktiviteten antingen positivt 

eller negativt. 

 

Vi hade tidigare inga kunskaper om hur mycket bolagskatten skiljde sig mellan Sverige och 

Estland. Vi har genom vår undersökning fått reda på att bolagskatten är 0 i Estland och att 

endast utdelning beskattas med 23-24 %. 

Slutsatsen blir att företag som drivs i Estland gynnas av skattefriheten, då den medför en 

kostnadsreducering och påverkar produktiviteten positivt. 

 

Enligt vår undersökning blir produktionen effektivare och flexiblare då all verksamhet är 

lokaliserad i Sverige. Det vi har kommit fram till utifrån vår undersökning är att 

produktiviteten påverkas negativt, då avståndet mellan huvudkontoret och verksamheten är 

stort. Detta för att tidsföljden mellan olika processlinjer ökar, och kontrollen över 

verksamheten försvåras och medför högre risk för processrubbningar. 

 

De undersökta företagen som är verksamma i Estland har inga former av förbättringsgrupper. 

Enligt de undersökta företagen är de estniska medarbetarna lågutbildade och kan inte tänka 

självständigt och kan inte heller ta egna initiativ, vilket anses vara en nackdel. För samtliga 

verksamheter i de undersökta företagen i Sverige förekommer olika former av 

förbättringsgrupper och de svenska anställda är självständiga och  

målmedvetna. 

I vår undersökning har det visat sig att tillgång till anställda med rätt kompetens varierar i 

båda länderna beroende på vilken bransch företaget är verksamt i. Utifrån vårt resultat visade 

det sig att de svenska anställda är mer effektiva och bidrar till bättre kvalitet på företaget. 

 

De undersökta företagen har sina leverantörer utspridda i olika länder, vilket innebär att 

företagen kan ligga nära endast en viss leverantör, därför hanteras eventuella 

leveransförseningar genom att ha lager på vissa material. Enligt analysen har ett företag som 
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har verksamheten i Estland drabbats av längre ledtider på grund av ineffektiva 

underleverantörer. Det har även visat sig i vår undersökning att ett företag som är verksamt i  

Sverige förhandlar med representanter som anses vara flexiblare och smidigare, men också 

dyrare än själva leverantören. 

 

De undersökta företagen har inte satsat eller tänkt på en utflyttning för att komma närmare 

leverantörer. Man kan säga att företagen i vår undersökning underskattar leverantörsnärhet, 

som egentligen är en viktig faktor. Möjligen skulle närheten medföra billigare leverantörer, 

men också effektivare produktion till följd av kortare ledtider. 

 

I undersökningen har det påvisats att anställdas flexibilitet skiljer sig i viss omfattning 

beträffande övertiden, då de svenska och estniska anställda har olika uppfattning om 

arbetstider. Analysen visar att endast ett företag som bedriver verksamhet i Sverige har 

påverkats negativt på grund av anställdas flexibilitet. I vår undersökning har det visat sig att 

de svenska anställda föredrar fritid framför övertid, medan en estnisk anställd som lever i en 

svår ekonomisk situation, betraktar övertid som ett sätt att förbättra ekonomin. 

 

I vår undersökning har det sammanfattningsvis visat sig att produktiviteten varierar mellan de 

olika företagen oavsett var verksamheten bedrivs. De olika faktorer som leder till bättre 

produktivitet förekommer i de verksamheter som bedrivs i Sverige, t ex förbättringsgrupper, 

kompetent personal och all verksamhet som är lokaliserad inom samma område. Trots detta är 

dessa faktorer inte tillräckligt lönande för vissa företag som däremot föredrar en utflyttning.  
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Tabell 3: Sammanställning av Resultat – En jämförelse mellan fem företag utifrån 

produktivitetsfaktorer.  

 

 

 

 

 

 

 

 Produktivitets 
faktorer 
 

Kvalitet 

Forserum SKEAB Ullfrotte  Medeto Glaskomponent 

Svårt med rätt 
kompetens 
Förbättringsgrupper 
Jobb-rotation 
Vinstutdelnings 
system 

Tillgång till rätt 
kompetens 
Förbättringsgrupper
Vinstutdelnings 
system   

Svårt med rätt 
kompetens  
Projektgrupper & 
Förbättringsgrupper
Vinstutdelnings 
system 

Svårt med rätt 
kompetens 
Försämrat kvalitén 
Inga 
förbättringsgrupper  
Vinstutdelnings 
system 

Ej skillnad på 
kompetensen 
Inga 
förbättringsgrupper 
Inga Vinstutdelnings 
system 

Snabbhet/ 

Lev.närhet 

Sverige, Europa 
& Asien. 
Lager på 
Strategiska 
material. 
Skriftliga avtal 

Representanter: 
Kista, Täby. 
Undersökning av 
befintliga 
leverantörer 
Närheten till sina 
kunder 
Flexibla & smidiga 
representanter

Europa.  
Lager på de 
kritiska varorna. 
Skriftliga avtal.  

Sverige, Estland, 
Tyskand. 
Ingen lager 
Skriftliga avtal 
Ineffektiva 
underleverantörer 

      Längre 
ledtider         

USA, Tyskland, 
Frankrike & 
England. 
Lager för frekventa 
produkter 
Lång & trogen 
relation med 
leverantörer 

Flexibla anställda  
Övertid: inga 
effekter på 
produktivitet  
All verksamhet 
inom samma ort: 
Effektiv produktion 

Flexibilitet 
 

Ej flexibla anställda  
Övertid: negativa 
effekter på 
produktivitet. 
All verksamhet inom 
samma ort: Enklare 
förbättringar av 
produktionsprocesser 

Flexibla anställda 
Övertid: inga 
effekter på 
produktivitet  
All verksamhet 
inom samma ort: 
flexibla, testa nya 
idéer 

Ej flexibla 
anställda 
Övertid: positiva 
effekter på 
produktivitet   
All verksamhet ej 
inom samma ort: 
mindre effektiva  

Ej flexibla 
anställda  
Övertid: ej 
skillnad 
All verksamhet ej 
inom samma ort: 
besvärliga resor 
 

Kostnad  

Lön: 18-20 000 SEK 
Reducering av 
antalet anställda. 
Automatisering & 
robotisering 
Elpriser & 
råmaterial 
Bolagskatt: 28 %  

Lön: 19 500 SEK 
Ökning av antalet 
anställda. 
Hög energi & 
uppvärmnings-
kostnader 
Bolagskatt: 28 % 

Lön: 18 -20 000 
SEK 
Bolagskatt: 28 % 

Lön: 3 800 SEK 
Reducering av 
antalet anställda 
Resekostnader  
Bolagskatten: 0 
Utdelnings 
beskattas: 23 % - 24 
%. 

Lön: 3 500 SEK 
Resekostnader  
Bolagskatten: 0 
Utdelnings 
beskattas: 23 % - 
24 %. 
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8. Diskussion  
 
Vår frågeställning var ”Är etablering i låglöneländer ett lönsamt alternativ för svenska 

småföretag”? 

Utflyttningen av svenska verksamheter från Sverige är en pågående diskussion, och antalet 

svenska företag som flyttat har ökat den senaste tiden. Internationalisering och EU- 

utvidgningen har underlättat utvecklingsfasen för svenska företag, men har också ställt höga 

krav på företag. Företagen måste utföra kontinuerliga förbättringar för att kunna behålla sin 

konkurrenskraft. Vissa företag har numera tillgång till flera alternativ för att uppnå det 

önskade målet. En förutsättning för en produktionsutveckling är att företaget tar hänsyn till 

sin bransch och produktionsstorlek. Utifrån vår undersökning har företagets bransch varit en 

avgörande faktor för att kunna genomföra en produktionsutveckling. De undersökta företagen 

som är verksamma inom olika branscher har åtskilda uppfattningar om utflyttning och dess 

konsekvenser. 

Lyckligtvis hade företagen i vår undersökning olika motiv till utflyttningen, vilket medförde 

att vi fick bättre kunskaper om hur valet till utflyttningen påverkar företagets resultat.  

Det arbetskraftsintensiva företaget som flyttade för att reducera lönekostnader, har lyckats 

bättre än det företag som flyttade på grund av kundnärhet. Vi kom fram till att det företag som 

flyttade på grund av kundnärhet inte blev produktivare trots att lönekostnader hade minskat.  

Däremot har ett företag som drivs i Sverige och är verksam inom samma bransch blivit 

effektivare genom automatisering.  

Företagen som drivs i Sverige och är beroende av kundnärhet och högkompetent personal, 

skulle uppleva svårigheter med utflyttningen, även om det hade inneburit kostnadsreducering.  

 

 

8.1 Råd till svenska företag som tänker flytta utomlands. 
I vår intervju har vi fått fram ett antal rekommendationer till svenska företag om vilka faktorer 

företaget skall ta hänsyn till vid en eventuell produktionsutveckling och dessa är:   

 

• Att försöka kombinera en produktion i Sverige med att köpa vissa delar från 

lågkostnadsländer. 

• Att inte vara för snabba, inte tänka kortsiktigt, ta hänsyn till företagets storlek och hur 

konkurrensen ser ut innan man beslutar sig för en utflyttning. 

• Att arbeta mer med automatisering och bättre produktionslogistik i Sverige. 
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• Att undersöka om det finns kompetens d v s kvalificerad arbetskraft i det valda landet.  

• Att flytta till ett land där det finns gott om arbetskraft och kunder. Estland uppfyller 

inte dessa kriterier men det gör däremot Kina. 

 
 
8.2 Kritik av eget arbete  
 

Syftet med undersökningen var att jämföra sex företag inom tre olika branscher inom 

verkstadsindustrin, för att ta reda på hur en utflyttning påverkar ett företag beroende på dess 

bransch. Men vi kunde inte fullfölja undersökningen på grund av ett oväntat bortfall. 

Företaget som inte ställde upp var verksamt inom textilbranschen vilket ledde till att vi inte 

kunde utföra en jämförelse mellan företagen inom denna bransch.   

 

Det hade varit bättre ifall urvalet av de undersökta företagen hade varit större, för då hade 

undersökningen blivit mer informationsrik även vid eventuella bortfall. Vi anser att våra 

intervjuer har varit informationsrika trots att vi har drabbats av ett bortfall. Vi hade ont om tid 

och kunde inte ersätta respondenten som drog sig ur i sista minuten. Vi anser att det är av stor 

vikt att vara insatt i ämnet då intervjufrågorna skrivs, för då minimeras risken för att förlora 

relevant information.  

 

Undersökningen genomfördes genom personliga, telefon- och e-post- intervjuer. Personliga 

intervjuer innebär en direkt kommunikation med respondenten, vilket gav oss en möjlighet att 

förklara de frågor som var svårförstådda för respondenten, och fick samtidigt mera 

fullständiga svar. Däremot var våra telefon- och e-post- intervjuer inte lika informationsrika 

och ibland fick vi inte svar på vissa frågor. Utifrån våra erfarenheter är det viktigt att 

undersökningen baseras mestadels på personliga intervjuer.  

 

  

8.3 Förslag till framtida forskning  
Vi har under studiens gång funnit att det skulle vara av intresse att studera företag som har 

flyttat från Estland till ett annat EU land eller till Asien. Då det även har framkommit att vissa 

företag hade planer på att flytta Asien, är det intressant att undersöka hur stor skillnaden blir 

jämfört med Estland och hur mycket produktiviteten påverkas av utflyttningen? 
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Kina anses billigare och har tillgång till större marknad än Estland. Skulle svenska företag 

föredra en utflyttning till Kina framför andra lågkostnadsländer, trots det stora geografiska 

avståndet och den kulturella skillnaden?  
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Bilaga 1: Svenska verksamheter som bedrivs i Estland 
 
Frågor angående val av Estland 

1. Varför valde ni att flytta till Östeuropa och då just Estland? 

2. När har utflyttningen ägt rum, var det före EU medlemskap eller efter?  

3. Om fallet är före EU-medlemskap, skulle ni kunna beskriva hur detta har påverkat er 

verksamhet? 

  
Faktorer som påverkar produktivitet 

1. Vad är genomsnittslönen för en anställd (maskinansvarig), en tekniker och en chef?    

2. Hur hög är bolagskatten och arbetsgivareavgiften i Estland? 

3. Har antalet anställda ökat eller minskat sedan utflyttningen? 

4. Har de anställdas utbildningsnivå uppfyllt företagets förväntningar när det gäller 

kompetens krav? 

5. Har företaget någon form av projektgrupp eller förbättringsgrupper som förstärker och 

underlättar samarbetet mellan de anställda? 

6. Hur påverkar den kulturella skillnaden arbetsmiljön och samarbetet mellan ledningen 

och de anställda? 

7. På vilket sätt brukar ni lösa eventuella problem när det gäller anställdas arbetsmiljö? 

8. Vilken ledarstil fungerar bäst hos er i Estland?, beskriv den gärna… 

9. Föredrar de anställda att arbeta individuellt eller i grupp? 

10. Vilka metoder använder företaget för att motivera och öka de anställdas kunskaper? 
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11. Hur reagerar en estnisk anställd gentemot övertid, påverkas produktivitet av eventuell 

övertid? 

12. Hur stor är de anställdas ersättning för t.ex. föräldrapenning, sjukpenning i Estland? 

13. Hur hanteras kontroll över verksamhetens olika områden, då verksamheten befinner 

sig långt från huvudkontoret?   

14. Hur påverkas produktionen om det finns ett geografiskt avstånd mellan verksamhet 

och huvudkontor, t.ex. på utveckling och forskningsområdet? 

15. Hur många leverantörer har företaget? 

16. Hur flexibla och lättkomliga är företagets leverantörer, drabbas företaget av 

leveransförseningar, om svaret är ja, hur hanterar ni sådana situationer? 

17. Hur har utflyttningen påverkat företagets avstånd till leverantörer, ligger företaget 

genom utflyttning närmare sin leverantör? 

18. Hur hanterar företaget relationen med leverantörer, finns ett nära samarbete med 

leverantörer? 

19. Hur försäkrar sig företaget för leveranssäkerheten när det gäller kvalitet och kvantitet, 

är det exempelvis genom ett avtal? 

20. Varifrån köper företaget sitt råmaterial och varför just den leverantören? 

21. Hur påverkas företagets kostnader produktpriser, t.ex. har en arbetskraft reducering 

genomfört? 

22. På vilket nivå ligger era priser jämfört med konkurrenter? 

23. Vilka faktorer anser ni påverkar produktiviteten mest i verksamheten? 

24. Vilka kostnader har minskat mest på grund av utflyttningen? 

 

Allmänna frågor   
25. Har antalet kunder och marknadsandelar ökat i samband med utflyttningen? 

26. Hur har den ekonomiska utvecklingen varit sedan ni flyttat? 

27. Har företaget belastats av oförutsedda kostnader exempelvis ökat resande efter 

utflyttningen? 

28. Har företaget påverkats av olika regler och praxis t.ex. eventuella politiska 

restriktioner i Estland? 

29. Vilket var det främsta motivet till utflyttningen? 

30. Har produktionsutflyttning varit lönsamt och uppfyllt era förväntningar? 
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31. Skulle företaget kunna tänka sig flytta tillbaka till Sverige eller något annat land, om 

svaret är ja, till vilket land och varför? 

32. Vad skulle ni rekommendera andra företag som går i utflyttnings tankar? 

 

 

Bilaga 2: Svenska verksamheter som bedrivs i Sverige 
 
Faktorer som påverkar produktivitet 

1. Vad är genomsnittslönen för en anställd (maskinansvarig), en tekniker och en chef?   

2. Hur hög är bolagskatten och arbetsavgivaravgiften i Sverige?  

3. Har anställdas utbildningsnivå uppfyllt företagets förväntningar när det gäller 

kompetens krav? 

4. Har företaget någon form av projektgrupper eller förbättringsgrupper som förstärker 

och underlättar samarbetet mellan anställda? 

5. På vilket sätt brukar ni lösa eventuella problem när det gäller anställdas arbetsmiljö? 

6. Vilken ledarstil fungerar bäst i företaget?, beskriv den gärna… 

7. Föredrar de anställda att jobba individuellt eller i grupp? 

8. Vilka metoder använder företaget för att motivera och öka de anställdas kunskaper? 

9. Hur stor är de anställdas ersättning för t.ex. föräldrapenning, sjukpenning? 

10. Har företaget sitt huvudkontor, tillverkning, utveckling och forsknings på samma 

område i landet?  

11. Hur påverkas produktionen av dessa omständigheter? 

12. Hur hanteras kontrollen över verksamhetens olika områden?  

13. Hur många leverantörer har företaget? 

14. Hur flexibla och lättkomliga är företagets leverantörer, drabbas företaget av 

leveransförseningar, om svaret är ja, hur hanterar ni sådana situationer? 

15. Hur stort är avståndet från leverantör till verksamheten och hur påverkar det 

produktionen?  

16. Hur hanterar företaget relationen med leverantörer, finns det ett nära samarbete med 

dem?  

17. Hur försäkrar sig företaget för leveranssäkerheten när det gäller kvalitet och 

kvantitet, är det exempelvis genom ett avtal?  

18. Varifrån köper företaget sitt råmaterial och varför just den leverantören? 
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19. Hur påverkas företagets kostnader produktpriser, t.ex. har en arbetskraft reducering 

genomfört? 

20. På vilket nivå ligger era priser jämfört med konkurrenter? 

21. Vilka faktorer anser ni påverkar produktiviteten mest i verksamheten? 

 

Allmänna frågor   

22. Hur har antalet kunder och marknadsandelar varierat genom att ha tillverkning i 

Sverige?  

23. Hur har den ekonomiska utvecklingen varit de senaste två åren? 

24. Hur påverkas företaget av Sveriges regler, praxis och politiska restriktioner, t.ex. 

Kostnader som en miljöbalk kan medföra? 

25. Har produktionslönsamhet uppfyllt era förväntningar?  

26. Om företaget vill utveckla och öka marknadsandelar, skulle en omstrukturering                                 

     och utveckling på hemmaplan föredras framför en utflyttning? 

27. Eller skulle företaget kunna tänka sig flytta utomlands, om svaret är ja, till       

        vilket land och varför? 

28. Vad skulle ni rekommendera andra företag som går i utflyttnings tankar? 

 


