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Abstract 

Purpose – The purpose of this study is to investigate success factors and challenges 

with competitive manufacturing in Sweden. To achieve the purpose, it has been divided 

into the following two research questions: 

1. Which are the success factors for competitive manufacturing in Sweden? 

2. Which are the challenges for competitive manufacturing in Sweden? 

Method – Case studies has been performed to achieve the purpose of the study and to 

answer the two questions. Literature studies has been performed to create the study's 

theoretical framework and to create a base of knowledge within the examined field. 

Several interviews have been analyzed to collect the empirical data. The collected 

empirical data has then been analyzed against the collected theory. 

Findings – The findings of this study is based on an analysis of collected empirical data 

and performed literature studies. 14 success factors and 24 challenges related to 

competitive manufacturing has been identified. By answering the study’s first research 

question the result shows that manufacturing companies in Sweden have an advanced 

automation, a good ability to be flexible, high competence and a proximity between 

manufacturing and development units. These success factors considered to be related 

for competitive manufacturing in Sweden. Sweden has a high wage level which has 

been proved to be a challenge to competitive manufacturing in Sweden also in this 

study. 

Implications – This study has proved that there is a lack of knowledge about how to 

classify factors. With the Swedish wages that generally are high there definitely a need 

for manufacturing companies in the country furthermore automate and make their 

operations more efficient. Low cost countries such as China and India are developing 

the quality of their education which means that Sweden must develop its quality of 

education continuously. 

Limitations – The three companies of the study are operating in different sectors, this 

may mean that a factor only is identified in one of the sectors but is not general for all 

sectors. The lack of research in Sweden within the study’s field means that the literature 

study has been based on success factors and challenges for competitive manufacturing 

in high cost environments rather than Sweden in specific. Using this current literature 

is possible since Sweden is classified as a high cost environment. The study is almost 

entire based on scientific articles which also is a result of a lack of research within the 

field. 

Keywords – Manufacturing companies, success factors, challenges, competitive 

manufacturing, high cost environment, low cost environment. 
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Sammanfattning 

Syfte – Syftet med denna studie är att undersöka framgångsfaktorer och utmaningar för 

konkurrenskraftig produktion i Sverige. För att uppnå syftet har följande två fråge-

ställningar formulerats: 

1. Vilka är framgångsfaktorerna för konkurrenskraftig produktion i Sverige? 

2. Vilka är utmaningarna för konkurrenskraftig produktion i Sverige? 

Metod – För att uppnå studiens syfte och besvara de två frågeställningarna har en 

multipel fallstudie genomförts på tre fallföretag. Litteraturstudier har genomförts för att 

skapa studiens teoretiska ramverk vilket bidrog med en kunskapsgrund inom det 

undersökta området. För att samla in empiri till studien har ett flertal intervjuer 

analyserats. Den insamlade empirin har därefter analyserats mot den insamlade teorin. 

Resultat – Resultatet från denna studie bygger på en analys av den insamlade empirin 

samt de genomförda litteraturstudierna. Resultatet har identifierat 14 framgångsfaktorer 

och 24 utmaningar som är relaterade till konkurrenskraftig produktion i Sverige. Genom 

besvarandet av studiens första frågeställning visade resultatet bland annat att 

producerande företag verksamma i Sverige har en högteknologisk automation, en god 

förmåga att vara flexibla, hög kompetens samt närhet mellan produktions- och 

utvecklingsenhet. Dessa framgångsfaktorer anses vara relaterade till konkurrenskraftig 

produktion i Sverige. Generellt har Sverige en hög lönenivå vilket även i denna studie 

visade sig vara en utmaning för konkurrenskraftig produktion i landet. 

Implikationer – Denna studie har visat på att det finns brist på forskning kring studiens 

område. I och med att Sverige generellt sett har en hög lönenivå finns det definitivt ett 

behov av att producerande företag verksamma i landet ytterligare automatiserar och 

effektiviserar sin verksamhet för att minska mängden manuellt arbete. 

Lågkostnadsländer så som Kina och Indien höjer sin utbildningsnivå vilket betyder att 

Sverige måste fortsätta höja sin utbildningsnivå kontinuerligt. 

Begränsningar – Studiens tre fallföretag är verksamma i tre olika branscher vilket kan 

leda till att vissa faktorer endast förekommer i en specifik bransch och är därmed inte 

generella för andra branscher. Brist på tidigare forskning i Sverige kring studiens 

område har lett till att litteraturstudien har baserats på framgångsfaktorer och 

utmaningar för konkurrenskraftig produktion i högkostnadsländer. Denna metod har 

varit möjlig i och med att Sverige klassas som ett högkostnadsland. Studien har i princip 

endast baserats på vetenskapliga artiklar och även detta är ett resultat av brist på tidigare 

forskning inom studiens område. 

Nyckelord – Producerande företag, framgångsfaktorer, utmaningar, konkurrenskraftig 

produktion, högkostnadsland, lågkostnadsland. 
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1. Introduktion 

Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp 

kring. Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs 

studiens omfång och avgränsningar. Kapitlet avslutas med studiens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Den globalisering som sker i världen innebär att producerande företag verksamma i 

Sverige idag står inför en hårdnade internationell konkurrens (Hilletofth 2009; Teknisk 

Framsyn 2004). För att möta denna ökade konkurrens använder sig producerande 

företag av två huvudsakliga medel, stordriftsfördelar och djup specialiserad kunskap 

inom specifika områden (Teknisk Framsyn, 2004). Producerande företag verksamma i 

Sverige behöver en utökad förståelse kring sina konkurrensfaktorer i försörjnings-

kedjan. Att producerande företag har produktion i Sverige är en fundamental 

förutsättning till att bibehålla välfärden i landet (Teknikföretagen, 2008). Produktion 

prioriteras allt mer som ett strategiskt område i bland annat USA, Tyskland, Sydkorea, 

Brasilien, Indien och Kina (Vinnova, 2014). Organisationen Vinnova (2014) menar att 

i dessa länder syns en ökning av investeringar inom innovation, forskning och 

utbildning som är inriktad mot teknik och produktion. Därmed ökar konkurrenskraften 

för producerande företag. 

Producerande företag har haft en tendens att flytta sin produktionsverksamhet från hög- 

till lågkostnadsländer, vilket påverkar länder i västvärlden negativt och skapar problem 

med sysselsättning, tillväxt och ekonomi (MacCarthy & Atthirawong, 2003; Teknisk 

framsyn, 2004). Ett exempel på detta är när producerande företag, belägna i Europa 

eller USA, flyttar sin produktion till lågkostnadsländer i Asien (Fredriksson, 2013). 

Svenska producerande företag har mellan 1996-2007 ökat sin sysselsättning i utlandet, 

medan den minskat i Sverige under samma period (Berger, 2013). Producerande företag 

i ett högkostnadsland som Sverige ställs idag inför en hårdare konkurrens från länder 

som historiskt sett inte har varit lika starka konkurrenter (Jakobsson, 2007). För att 

producerande företag i högkostnadsländer ska kunna möta den här konkurrensen från 

utlandet, framförallt från lågkostnadsländer, behöver de kontinuerligt utveckla sin 

produktion och försörjningskedja (Hilletofth, 2009; 2012; Hallgren et al, 2011). 

Placering av ett företags produktionsverksamhet är ett av de viktigaste besluten som tas 

av ett producerande företag. Den valda placeringen kan innebära att det producerande 

företaget får en rad olika konkurrensfördelar gentemot andra företag som verkar inom 

samma bransch (MacCarthy & Atthirawong, 2003). Det är många parametrar som 

påverkar ett producerande företag vid beslut om flytt av produktionsverksamheten 

(Hilletofth & Ericsson, 2007). Vidare menar Hilletofth och Ericsson (2007) att en av de 

främsta anledningarna till att flytta ett företags produktionsverksamhet till ett 

lågkostnadsland är att sänka tillverkningskostnaderna. 

1.2 Problembeskrivning 
Globaliseringen av marknaden har lett till att producerande företag flyttar produktion 

från hög- till lågkostnadsländer (Kedia & Mukherjee, 2009; Fredriksson 2013; 

Westkämper 2013). Kostnadseffektiviseringar har varit en av de mest drivande 

faktorerna bakom att producerande företag flyttar produktions-verksamhet till 

lågkostnadsländer (Ellram et al., 2013; Ellram 2013; Lewin & Peeters, 2006; da Silveira 

2014). Tidigare forskning inom området har visat att producerande företag flyttar 
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produktionsverksamhet till lågkostnadsländer för att sänka produktions-kostnader 

(Hilletofth & Ericsson, 2007). Att producerande företag flyttar sin 

produktionsverksamhet till lågkostnadsländer leder även till problem för både samhälle 

och andra företag i Sverige (Fredriksson 2013, Westkämper 2013). Samhället i Sverige 

kan få problem med minskad tillväxt och ökad arbetslöshet (Westkämper, 2013). 

Producerande företag verksamma i Sverige som har en kund- eller leverantörsrelation 

med ett utflyttande företag kommer möjligtvis förlora affärsmöjligheter vilket kan leda 

till minskad försäljning. 

Under 2013 var antalet producerande företag som flyttade produktionsverksamhet från 

Sverige större än det antal som flyttade produktionsverksamhet till Sverige (Svenskt 

Näringsliv, 2015). För att lyckas skapa en mer konkurrenskraftig produktion är det 

nödvändigt att bilda en djupare förståelse kring vilka framgångsfaktorer som följer av 

att bedriva produktion i ett högkostnadsland jämfört med ett lågkostnadsland. 

Forskning har visat att det finns ett intresse från producerande företag av under-

sökningar om vilka framgångsfaktorer som följer av att bedriva produktion i ett 

högkostnadsland (Enwall & Persson, 2013). Därmed finns ett intresse av att undersöka 

vilka dessa framgångsfaktorer är som följer av att bedriva konkurrenskraftig produktion 

i ett högkostnadsland. När företag är medvetna om vilka framgångsfaktorer som följer 

av att bedriva verksamhet i ett högkostnadsland får de större möjlighet att utveckla och 

förbättra sin produktionsverksamhet och därmed öka sin konkurrenskraft (Miltenburg, 

2005). 

Det finns en rad olika utmaningar med att bedriva produktion i Sverige vilket stärks av 

att producerande företag väljer att flytta produktionsverksamhet från hög- till 

lågkostnadsländer. Därmed finns det också ett intresse för att undersöka vilka 

utmaningar som följer av att bedriva produktion i Sverige. Ett flertal studier 

genomförda i Danmark, Tyskland och USA visar att ett flertal producerande företag 

överväger att flytta tillbaka produktionsverksamhet från låg- till högkostnadsländer 

(Tate, 2013, Arlbjorn & Mikkelsen 2014). För att producerande företag ska kunna ta 

väl grundade beslut om flytt tillbaka till ett högkostnadsland som Sverige behövs det 

mer forskning kring de framgångsfaktorer och utmaningar som följer av att bedriva 

produktion i Sverige. 

Brist på liknade forskning kring studiens område har lett till att producerande företag 

flyttar ut produktionsverksamhet till lågkostnadsländer baserat på otillräcklig kunskap 

kring vilka framgångsfaktorer som följer av att bedriva produktion i ett högkostnads-

land. Tidigare forskning har visat att det finns sex olika konkurrensfaktorer som ett 

producerande företag kan konkurrera med. Dessa är prestanda, leveransförmåga, 

kvalitet, kostnad, innovation och flexibilitet (Miltenburg, 2005). Denna kunskap 

behöver ökas för att producerande företag ska kunna ta bättre grundade beslut. Det råder 

brist på kunskap kring vilka framgångsfaktorer och utmaningar som följer av att bedriva 

konkurrenskraftig produktion i ett högkostnadsland i allmänhet och i Sverige i 

synnerhet. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivningen framgår att producerande företag verksamma i högkostnads-

länder historiskt sett har flyttat stora delar av sin produktionsverksamhet till 

lågkostnadsländer i syfte att reducera tillverkningskostnaderna. Detta fenomen gäller 

även producerande företag verksamma i Sverige. Vidare framgår att det skapar stora 
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problem för både samhällen och företag i västvärlden. För att producerande företag 

aktiva i Sverige ska kunna fortsätta bedriva produktionsverksamhet i den här typen av 

miljö, behöver konkurrenskraften förbättras. Det råder brist på kunskap kring hur 

producerande företag uppnår en konkurrenskraftig produktion i högkostnadsländer.  I 

synnerhet är forskning gällande framgångsfaktorer och utmaningar kopplade till 

konkurrenskraftig produktion i Sverige begränsad. Möjligheten för producerande 

företag att utveckla och förbättra sin produktions-verksamhet och därigenom stärka sin 

konkurrenskraft ökar om företagen är medvetna om vilka framgångsfaktorer och 

utmaningar som följer av att bedriva produktionsverksamhet i ett högkostnadsland. 

Därmed är syftet med denna studie: 

Att undersöka vilka framgångsfaktorer och utmaningar som finns för 

konkurrenskraftig produktion i Sverige. 

För att kunna besvara syftet har det brutits ned i två frågeställningar. Ett första steg för 

att besvara syftet är att undersöka vilka framgångsfaktorer som finns för konkurrens-

kraftig produktion i Sverige. Därmed är studiens första frågeställning: 

1. Vilka framgångsfaktorer finns för konkurrenskraftig produktion i Sverige?  

Ett andra steg för att besvara syftet är att undersöka vilka utmaningar som finns för 

konkurrenskraftig produktion i Sverige. Därmed är studiens andra frågeställning: 

2. Vilka utmaningar finns för konkurrenskraftig produktion i Sverige?  

För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet kommer en fallstudie att 

genomföras innehållandes producerande företag verksamma i Sverige. 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Studien fokuserar på producerande företag verksamma i Sverige samt att undersöka 

framgångsfaktorer och utmaningar som finns för konkurrenskraftig produktion i 

Sverige. För att undersöka detta är det relevant att utgå från hela försörjningskedjan i 

det producerande företaget, vilket visas i Figur 1. 

 
Figur 1: Omfång 

I och med detta fokuserar studien på framgångsfaktorer och utmaningar som finns inom 

den interna försörjningskedjan i producerande företag verksamma i Sverige. Intern 
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försörjningskedja definieras i den här studien som från att material levereras till 

företaget, företagets förädling och produktion av materialet till att en färdig produkt 

levereras till kund. 

1.5 Disposition 
Rapporten består av sex olika kapitel och varje kapitel inleds med en kort introduktion 

om vad det kommer behandla. Det första kapitlet Introduktion ger en kortfattad 

beskrivning av bakgrunden till studiens område samt studiens syfte och 

frågeställningar. Därefter följer kapitlet Metod och genomförande vilket beskriver de 

metoder som har använts för att samla in teori och empiri. Det tredje kapitlet är Teori, 

vilket behandlar de teorier och begrepp som är relevanta för studien för att skapa en 

bättre förståelse för läsaren. Kapitlet Empiri beskriver de tre fallföretagen studien har 

behandlat och argument för respektive fallföretags deltagande. Vidare beskrivs 

insamlade data från respektive fallföretag. I det femte kapitlet Analys sammanställs och 

analyseras den empiri som samlats in mot det teoretiska ramverket för att besvara 

studiens syfte. I det sista kapitlet Diskussion och slutsats framgår det vilket resultat 

studien har kommit fram till. Kapitlet redogör även för de slutsatser och 

rekommendationer författarna formulerat.
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2. Metod och genomförande 
I detta kapitel ges en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Därefter 

beskrivs studiens ansats och design. Vidare beskrivs studiens datainsamling och 

dataanalys. Avslutningsvis förs en diskussion kring studiens trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 

Nedan följer en beskrivning av de metoder för datainsamling och dataanalys som har 

använts för att besvara studiens frågeställningar. Figur 2 beskriver den koppling som 

finns mellan frågeställningar och de använda metoderna. 

  
Figur 2: Koppling mellan frågeställningar och metod 

För att besvara studiens första frågeställning, Vilka framgångsfaktorer finns för 

konkurrenskraftig produktion i Sverige?, har en litteraturstudie genomförts för att samla 

in teori kring vilka framgångsfaktorer som följer av att bedriva produktion i ett 

högkostnadsland. Litteraturstudien har legat till grund för studiens fallstudie. 

Fallstudien består av intervjuer med anställda från respektive fallföretag som valts att 

undersökas. Från fallstudien inhämtades data som berörde framgångsfaktorer som 

respektive fallföretag upplever för konkurrenskraftig produktion i Sverige. De tidigare 

genomförda intervjuerna behandlade framgångsfaktorer för konkurrenskraftig 

produktion i Sverige.  

För att besvara studiens andra frågeställning, Vilka utmaningar finns för konkurrens-

kraftig produktion i Sverige?, har även här en litteraturstudie bedrivits för att samla in 

teori kring vilka utmaningar som följer av att bedriva produktion i ett högkostnadsland. 

Litteraturstudien har legat till grund för studiens fallstudie vilken har bestått av 

intervjuer med anställda från respektive fallföretag som valts att undersökas. Från 

fallstudien inhämtades data som berörde utmaningar som respektive fallföretag 

upplever för konkurrenskraftig produktion i Sverige. De tidigare genomförda 

intervjuerna behandlade utmaningar för konkurrenskraftig produktion i Sverige.  

2.2  Arbetsprocessen 
För att skapa en god struktur på studien delades arbetsprocessen upp i sex olika faser. 

Dessa faser sträckte sig från december 2015 till maj 2016, se Figur 3. Respektive fas 
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har varit till hjälp vid nästkommande fas och vissa processer avslutas då nästa fas 

startas. 

 

Figur 3: Gantt-schema 

Denna studie behandlar en del av ett större forskningsprojekt som bedrivs på Tekniska 

Högskolan i Jönköping och påbörjades genom att formulera ett problem. Efter att 

problemet brutits ned till ett syfte med tillhörande två frågeställningar, inleddes studiens 

metodval. Under fasen metodval valdes de mest lämpliga metoderna för att besvara 

studiens syfte. Nästa fas i arbetsprocessen var litteraturstudien där teori samlades in 

som låg till grund för det teoretiska ramverk som studien baserades på. Litteraturstudien 

syftar även till att bygga upp en kunskapsbank för att stärka studiens kvalité. Under 

fasen fallstudie analyseras de genomförda intervjuerna från respektive fallföretag. En 

dataanalys av litteratur- och fallstudien har genomförts. Dataanalysen var en pågående 

process under hela studien samtidigt som litteratur- och fallstudien pågick. Den sista 

fasen, rapportskrivning, har pågått samtidigt som de övriga faserna. 

2.3  Ansats 
Studiens syfte är att undersöka vilka framgångsfaktorer och utmaningar det finns för 

konkurrenskraftig produktion i Sverige. Studiens utgångspunkt har varit befintlig teori 

som jämförts med verkligheten, därefter utökades teorin i och med att fallet bidrog till 

ny information. Patel och Davidson (2011) menar att denna vetenskapliga ansats är 

abduktiv. Det går att argumentera för abduktiv ansats i och med att studien utgår från 

befintlig teori och testar huruvida den stämmer överens med verkligheten för att sedan 

komplettera teorin. En abduktiv ansats har fördelen att de inte låser forskaren i så hög 

grad vilket kan bli fallet om arbetssättet är deduktivt eller induktivt (Patel & Davidson, 

2011). 

I en kvalitativ ansats baseras en studie på hur de undersökta objekten uppfattar sin 

verklighet och därför har datainsamlingen fokuserat på “mjuk data. Denna typ av data 

samlas in med hjälp av kvalitativa intervjuer (Patel & Davidson, 2011). I studien har 

fokus legat på samtal och intervjuobjektens beskrivning av sin verklighet. Det har inte 

genomförts någon jämförelse av siffror eller andra statistiska analyser av de tre 

fallföretagen. Istället har studien ett fokus på att jämföra vad intervjuobjekten berättat 

och därefter har en jämförelse genomförts. Patel och Davidsson (2011) menar att en 

kvalitativ ansats är att rekommendera då en studie vill förstå och tolka människors 

uppfattningar om problemområdet. 
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2.4  Design 
Studiens syfte besvaras med hjälp av genomförda fallstudier. Fallstudie är lämplig 

strategi eftersom den skapar en helhetsbild av studiens undersökningsobjekt (Bell, 

2014). Fokus för denna studie har varit att utveckla ett helhetsperspektiv kring 

framgångsfaktorer och utmaningar för konkurrenskraftig produktion i Sverige. Enligt 

Yin (2006) är fallstudie att föredra när en studie fokuserar på aktuella händelser där 

relevanta beteenden inte kan manipuleras. Vidare är denna typ av strategi lämplig i och 

med att det råder brist på kunskap om framgångsfaktorer och utmaningar för 

konkurrenskraftig produktion i Sverige. Även detta är ett argument för att använda 

fallstudie. 

Studien blir generell tack vare att den behandlar tre internationellt verksamma 

producerande företag som bedriver produktionsverksamhet i Sverige. Vart och ett av 

dessa fallföretag representerar varsin bransch och därmed styrks studiens kvalitet. 

Fallföretagen valdes utifrån deras teoretiska koppling till studiens syfte och fråge-

ställningar, detta menar Williamson (2002) är ett bra underlag för att välja företag till 

en fallstudie. Studiens syfte är att undersöka framgångsfaktorer och utmaningar för 

konkurrenskraftig produktion i Sverige. Därmed är det nödvändigt att fallföretagen som 

studien baseras på bedriver produktionsverksamhet i Sverige. De företag som studien 

baseras på har valt att vara anonyma och vilka företagen är anses inte vara relevant för 

läsaren. Fallföretagen benämns som Tvätt AB, Bil AB och Tele AB vilket även 

beskriver deras branscher. 

 

Fallstudien som har genomförts är av typen multipel fallstudie. En multipel fallstudie 

är att rekommendera när i och med att den omfattar fler än ett företag (Yin, 2006). 

Vidare menar Yin (2006) att en multipel fallstudie är mer övertygande än en fallstudie 

tack vare att resultaten och beläggen från flera företag ofta anses vara mer övertygande 

än resultat från ett företag. Varje fallföretags interna försörjningskedja har under studien 

hanterats som en analysenhet eftersom syftet med studien är att undersöka 

framgångsfaktorer och utmaningar för konkurrenskraftig produktion i Sverige ur ett 

företags perspektiv. 

2.5  Datainsamling 
Studiens datainsamling bestod dels av litteraturstudier och dels av insamling av 

empirisk data från fallföretagen. Genomförda litteraturstudier har legat till grund för det 

teoretiska ramverket. Studiens empiri har samlats från intervjuer med anställda på 

respektive fallföretag. 

2.5.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie har genomförts för att samla in teori kring vilka framgångsfaktorer 

och utmaningar det finns för konkurrenskraftig produktion i högkostnadsländer. Brist 

på forskning kring konkurrenskraftig produktion i högkostnadsländer i allmänhet och 

kring Sverige i synnerhet innebär att tillgången på litteratur inom området är begränsat. 

Detta innebär för studien att litteraturstudien har baserats på framgångsfaktorer och 

utmaningar för konkurrenskraftig produktion i högkostnadsländer. I och med att 

Sverige klassas som ett högkostnadsland har detta varit möjligt. En annan följd av brist 

på forskning kring konkurrenskraftig produktion är att i princip endast vetenskapliga 

artiklarna kunnat användas för att skapa det teoretiska ramverket. Litteraturstudien är 

till stöd för att besvara studiens frågeställningar. Tabell 1 visar vilka nyckelord som 

främst har använts vid litteratursökningen. 
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Tabell 1: Sökord 
Svenska Engelska 

Produktion och högkostnadsmiljö Production and High cost environment 

Tillverkning och högkostnadsmiljö Manufacturing and High cost envrionment 

Konkurrens och högkostnadsmiljö Competitiveness and High cost environment 

Konkurrenskraftig produktion och Sverige Competitive manufacturing and Sweden 

Placerings beslut och påverkande faktorer Location decisions and factors affecting 

Tillverkning och högkostnadsland och Sverige Manufacturing and high cost environment and Sweden 

 

Litteraturstudien har skett genom databaserna SCOPUS och PRIMO. För att filtrera 

fram litteraturstudiens resultat genomfördes sökningar främst med hjälp av orden som 

redovisas i Tabell 1. 

2.5.2 Intervjuer 

Intervjuer utgör en av de viktigaste källorna till information vid en fallstudie (Yin, 

2006). Intervjuerna har genomförts av en grupp forskare i ett annat forskningsprojekt. 

Intervju valdes som metod för datainsamling då det ger ett heltäckande perspektiv över 

det undersökta området. För att styrka arbetets kvalitet har studien baserats på intervjuer 

med anställda vilka innehar olika befattningar inom fallföretagen. Intervjuer har 

genomförts på ett semistrukturerat sätt, vilket innebär att intervjuaren har ett antal 

förutbestämda frågor, men att intervjuobjekten har stor frihet att utforma svaren från ett 

eget perspektiv (Patel & Davidson, 2011). De intervjuer som har legat till grund till 

denna studie presenteras i Tabell 2. 

Tabell 2: Identifierade framgångsfaktorer med konkurrenskraftig produktion i 

högkostnadsländer. 

Datum Syfte (Vad) Roll Metod (Hur) Tid 

2015-03-09 Planeringsprocessen Produktionschef Semi-Strukturerad 2h 

2015-03-09 Företagspresentation Plant Manager Semi-Strukturerad 0,5h 

2015-03-09 Kartläggning Plant Manager Semi-Strukturerad 1h 

2015-03-09 Kartläggning Enablers Director Semi-Strukturerad 1h 

2015-03-09 Kartläggning Quality manager Semi-Strukturerad 1h 

2015-03-09 Kartläggning Produktionstekniker Semi-Strukturerad 1h 

2015-03-09 Kartläggning Director Global R&D Semi-Strukturerad 1h 

2015-03-10 Kartläggning Logistics manager Semi-Strukturerad 1h 

2015-03-10 Kartläggning Finance Director Semi-Strukturerad 1h 

2015-03-10 Kartläggning Factory controller Semi-Strukturerad 1h 

2015-03-10 Kartläggning Controller Semi-Strukturerad 1h 

2015-03-10 Kartläggning Produktionschef Semi-Strukturerad 1h 

2015-05-13 Kartläggning Supply chain manager Semi-Strukturerad 1h 

2015-05-13 Kartläggning Production development engineer Semi-Strukturerad 1h 

2015-05-13 Kartläggning Production development engineer Semi-Strukturerad 1h 

2015-02-04 Kartläggning Manager material handling & logistics Semi-Strukturerad 1h 
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Intervjufrågorna var av öppen karaktär för att undvika att intervjuobjekten gav svar som 

begränsades av hur frågan ställdes. Val av intervjuobjekten baserades på objektens 

uppskattade kunskapsnivå kring produktion och i samråd med fallföretagen. Med hjälp 

av intervjuerna identifierades framgångsfaktorer och utmaningar för konkurrenskraftig 

produktion i Sverige. 

2.6  Dataanalys 
Studiens insamlade data har analyserat utifrån litteraturstudien och fallstudien, se Figur 

4 för illustration. Med hjälp av litteraturstudien skapades en teoretisk databas. 

Databasen var grunden till studiens teoretiska ramverk. Studiens empiriska databas 

utvecklades utifrån fallstudien. Därefter genererades studiens resultat genom att 

analysera insamlad data mot det teoretiska ramverket. 

 

2015-02-04 Kartläggning Head of production Semi-Strukturerad 1h 

2015-02-04 Företagspresentation Head of operational excellence Semi-Strukturerad 0,66h 

2015-02-04 Kartläggning Supply chain manager Semi-Strukturerad 1h 

2015-02-04 Kartläggning Line manager PIM Semi-Strukturerad 1h 

2015-02-04 Kartläggning Head of production line Microwave Semi-strukturerad 1h 

2015-02-05 Kartläggning Head of global dimensioning & supply management Semi-strukturerad 1h 

2015-02-05 Kartläggning Logistics manager Semi-strukturerad 1h 

2015-02-05 Kartläggning Manager production engineering & quality support Semi-strukturerad 1h 

2015-02-05 Kartläggning Head of product intro management Semi-strukturerad 1h 

2015-02-05 Kartläggning Head of PIM Semi-strukturerad 1h 

2015-02-05 Kartläggning Senior supply chain developer Semi-strukturerad 1h 

2015-05-06 Företagspresentation Lean Champion Semi-strukturerad 0,75h 

2015-05-06 Kartläggning Kvalitetschef Semi-strukturerad 1h 

2015-05-06 Kartläggning Fabrikschef Semi-strukturerad 1h 

2015-05-06 Kartläggning Operativ inköpare Semi-strukturerad 1h 

2015-05-07 Kartläggning Lean Champion Semi-strukturerad 1h 

2015-05-07 Kartläggning Lean Champion Semi-strukturerad 0,5h 

2015-05-07 Kartläggning Logistikchef Semi-strukturerad 1h 

2015-05-07 Kartläggning Projektledare NPD Semi-strukturerad 1h 

2015-05-12 Kartläggning Marketing manager drivline Semi-strukturerad 1h 

2015-06-03 Kartläggning Program manager Semi-strukturerad 1h 

2015-06-03 Kartläggning Finance manager Semi-strukturerad 1h 

2015-06-03 Kartläggning Produktionschef Semi-strukturerad 1h 
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Figur 4: Dataanalysen process 

Inhämtad data från respektive fallföretag analyserades i början av studien var för sig. 

Detta för att göra det möjligt att identifiera vilka framgångsfaktorer och utmaningar 

som finns för konkurrenskraftig produktion i Sverige. Därefter sammanfattades de 

identifierade framgångsfaktorerna och utmaningarna till en kort beskrivande text som 

representerade respektive framgångsfaktor eller en utmaning. Sedan organiserades 

framgångsfaktorerna och utmaningarna i tabeller efter vilka anställda som har nämnt 

respektive faktor. Analysen påbörjades i nästa fas genom att jämföra likheter och 

skillnader mellan fallföretagen. Här upprättades en matris som tydliggör för läsaren 

vilka likheter och skillnader som förekommer mellan de tre fallföretagen. För att 

ytterligare tydliggöra för läsaren förklarades varje likhet respektive skillnad utifrån 

matrisen. Analysen avslutas med att de identifierade framgångsfaktorerna och 

utmaningarna analyseras gentemot det teoretiska ramverket. 

Inhämtad data från intervjuerna analyserades och strukturerades i ett excelark. 

Excelarket bestod av två grupper, framgångsfaktorer och utmaningar. Grupperna 

baserades på studiens syfte och därav de logiska kategorierna framgångsfaktorer 

respektive utmaningar. Att sortera data i de två grupperna gav en djupare förståelse för 

respektive framgångsfaktor och utmaning. Detta val av arbetssätt för analys av 

intervjuerna kan förknippas med ett induktivt arbetssätt. Ett arbetssätt som är induktivt 

kan sägas följa upptäckandets väg (Patel & Davidson, 2011). Forskaren studerar 

objekten, utan först ha förankrat undersökningen i en tidigare förankrad teori (Patel & 

Davidson, 2011). Viktigt att påpeka är att det induktiva arbetssättet endast har gällt 

under intervjuanalysen och inte i studien som helhet. Efter att en intervju genomförts 

analyserades intervjuobjektets svar och relevant data om framgångsfaktorer och 

utmaningar för konkurrenskraftig produktion i Sverige samlades in. Intervjuanalysen 

låg sedan till grund för det empiriska materialet i studien 

2.7  Trovärdighet 
För att öka studiens trovärdighet har olika metoder och tre fallföretag använts. Genom 

att använda sig av ett flertal informationskällor fås en bättre trovärdighet, metoden 

kallas triangulering (Bell, 2014). Triangulering stämmer väl överens med studien i och 

med att den har baserats på tre producerande företag som är verksamma inom olika 

branscher. Dessutom har ett flertal anställda intervjuats från dessa fallföretag. Enligt 

Yin (2011) är det en styrka att i en fallstudies datainsamling använda sig av olika 

empiriska källor vilket denna studie gör. 

2.7.1 Validitet 

Validitet beskriver huruvida en fråga mäter och besvarar det den syftar till (Bell, 2014). 

Begreppet kan delas in i extern-, intern- och begreppsvaliditet. Intern validitet handlar 

om hur väl studiens resultat stämmer överens med verkligheten. Enligt Yin (2011) 



 

11 

stärks den interna validiteten genom att använda sig av mönsterjämförelser. Denna 

studie har använt sig av mönsterjämförelse när dataanalysen genomförts. Även 

jämförelsen mellan teori och empiri styrker den interna validiteten och därmed hela 

studien. Extern validitet innebär i vilken utsträckning studiens resultat är tillämpbart 

även i andra situationer än i den undersökta (Yin, 2006). Genom att studien baseras på 

tre producerande företag ökar den externa validiteten. Kriteriet för att delta i studien var 

att företagen bedrev produktion i Sverige. 

En studies begreppsvaliditet innebär i vilken grad operationella mått är korrekta för de 

begrepp eller fenomen som studien avser att studera (Yin, 2006). I och med att studien 

har använt sig av triangulering har begreppsvaliditeten stärkts. Vidare menar Yin (2006) 

att begreppsvaliditeten även kan stärkas genom att använda sig av ett flertal empiriska 

källor. Detta har uppnåtts genom att studien baseras på tre olika fallföretag. 

Begreppsvaliditeten har stärkts ytterligare genom att involverade anställda med olika 

befattningar från respektive fallföretag som intervjuades. 

2.7.2 Reliabilitet 

Att en studie har hög reliabilitet innebär att en extern forskare kan följa samma 

tillvägagångssätt som är formulerat och genomfört i studien. Denna externa forskare 

ska kunna uppnå samma resultat som uppnåtts i studien  (Yin, 2006). Intervjuerna som 

genomförts med olika anställda inom de producerande fallföretagen styrker 

reliabiliteten eftersom studien får fler synsätt på konkurrenskraftig produktion i 

Sverige. God reliabilitet anses också ha uppnåtts i denna studie genom att 

tillvägagångsättet dokumenterats strukturerat och noggrant. Intervjuobjektens svar 

spelades in och transkriberades för att inte riskera att viktig information missades. När 

intervjuobjekten gav otydliga svar ställdes kompletterande frågor för att reda ut 

oklarheter. Efter genomförd intervju analyserades den omgående och även detta anses 

öka studiens reliabilitet. 

  



 

12 

3. Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syftet 

och frågeställningar som har formulerats 

3.1  Kopplingar mellan frågeställning och teori 
I detta kapitel beskrivs de teorier som bildar en teoretisk grund för att kunna besvara 

studiens frågeställningar. Figur 5 beskriver kopplingen mellan studiens frågeställningar 

och använd teori. 

 
Figur 5: Koppling mellan frågeställningar och teori 

Som en teoretisk grund till första frågeställningen, Vilka framgångsfaktorer finns för 

konkurrenskraftig produktion i Sverige? beskrivs först övergripande vilka framgångs-

faktorer som har identifierats för konkurrenskraftig produktion i ett högkostnadsland. 

Därefter följer en mer detaljerad beskrivning av de framgångsfaktorer som har 

identifierats i litteraturen. Den detaljerade beskrivningen av varje framgångsfaktor 

utgår från Tabell 3. Den teoretiska grunden till den andra frågeställningen, Vilka 

utmaningar finns för konkurrenskraftig produktion i Sverige? beskrivs först 

övergripande vilka utmaningar som har identifierats för konkurrenskraftigproduktion i 

ett högkostnadsland. Därefter följer en mer detaljerad beskrivning av de utmaningar 

som har identifierats i litteraturen. Den detaljerade beskrivningen av varje utmaning 

utgår från Tabell 4. 

  



 

13 

3.2  Framgångsfaktorer för konkurrenskraftig produktion i ett 

högkostnadsland 
Figur 6 behandlar de identifierande framgångsfaktorer för konkurrenskraftig 

produktion i högkostnadsländer. I befintlig litteratur har tio olika framgångsfaktorer för 

konkurrenskraftig produktion i ett högkostnadsland identifierats. Avsnittet inleds med 

att presentera de identifierade framgångsfaktorerna för att ge en kort sammanfattning 

av respektive faktor för att därefter beskriva varje faktor mer detaljerat. 

 

Figur 6: Identifierade framgångsfaktorer med konkurrenskraftig produktion i 

högkostnadsländer. 

I Tabell 3 presenteras de i litteraturen funna framgångsfaktorerna för konkurrenskraftig 

produktion i ett högkostnadsland. Tabellen innehåller de faktorer som finns i Figur 6 

ovan samt en kortare förklaring till respektive faktor. I kolumn tre presenteras de 

referenser som styrker varje framgångsfaktor. 

  



 

14 

Tabell 3: Identifierade framgångsfaktorer med konkurrenskraftig produktion i 

högkostnadsländer. 
Faktor Förklaringar Referenser 

Helhetssyn Tidigare genomförda studier visat att produktion bör ses som 

ett helt system för att lyckas uppnå konsumenters ökade krav. 

Manufuture 2004; Mehrabi 

et al 2000 

Automationsnivån Producerande företag verksamma i högkostnadsländer upplever 

att konkurrensen från andra producerande företag verksamma i 

lågkostnadsländer har påverkat dess automationsnivå så att den 

idag håller en mycket hög kvalificerad nivå. 

Vinnova 2014; Manufuture 

2004; Anacarani et al., 

2015; Albjorn & 

Mikkelsen 2014 

Innovation Att producerande företag verksamma i högkostnadsländer har 

en hög innovationsnivå är något litteraturen menar är en 

framgångsfaktor för konkurrenskraftig produktion i ett 

högkostnadsland. I och med den ökade konkurrensen från andra 

tillverkande företag krävs en hög innovationsnivå. 

Atkinson 2012; Berger 

2013; Vinnova 2014; 

Wagner & Hansen 2005; 

Tate et al., 2014; Albjorn 

& Mikkelsen 2014. 

Kompetens Producerande företag har en hög kompetens vilket krävs för att 

kunna tillverka komplexa och kundunika produkter. 

Vinnova 2014; 

Westkämper 2013 

Hållbarhet En ökad efterfrågan på miljövänliga produkter innebär att en 

hållbar produktion är en framgångsfaktor för producerande 

företag. 

Teknisk Framsyn 2004; 

Vinnova 2014; 

Westkämper 2013; Velva 

& Ellenbecker 2013; 

Manufuture 2004 

Flexibilitet Litteraturen menar att företag i högkostnadsländer är flexibla 

och kan enkelt möta kunderna förändrade behov på marknaden. 

Momme 2002; Mehrabi et 

al., 2000 

Kundanpassade produkter Industrin i högkostnadsländer är idag ledande inom 

kundanpassade produkter och industriella tjänster. 

Producerande företag verksamma i dessa länder är duktiga på 

att tillverka avancerade och komplexa produkter utifrån 

kunders unika önskemål. 

Momme 2002; Manufuture 

2004; Sing et al., 2008; 

Vinnova 2004 

Lean Att implementera arbetssättet lean har inneburit att 

producerande företag lyckats bland annat eliminera slöserier 

och öka sin konkurrenskraft. 

Bergman & Klefsjö 2007; 

Liker 2009; Olhager 2013; 

Kultur Den svenska företagskulturen anses skapa delaktighet och 

engagemang hos personalen genom ett närmare samarbete. 

IF Metall et al., 2015; SSG 

Standard Solutions Group 

2013 

Stärkta varumärken Producerande företag i högkostnadsländer utnyttjar ”Made in 

X” för att göra sina produkter mer attraktiva genom att stärka 

sitt varumärke. 

Anacarni et al., 2015; 

Anacarni et al., 2015; 

Ancarani et al., 2015; 

Canham & Hamilton, 2013 

3.2.1 Helhetssyn  

Studier genomförda på 90-talet som syftade till att undersöka en framtida produktion 

kom fram till att ett företags produktion borde ses som ett helt system för att lyckas 

uppnå konsumenters ökade krav (Mehrabi et al 2000). Även tidigare utförda rapporter, 

exempelvis Manufuture (2004), anser också att ett produktionssystem borde ses som en 

del av en helhet och att fokus bör ligga på hela produktionssystemet. För att 

producerande företag ska lyckas bedriva konkurrenskraftig produktion i ett 

högkostnadsland är det viktigt att se organisationen som en del av hela 

försörjningskedjan (Manufuture, 2004). Detta innebär att inte endast se till förbättringar 

inom den egna produktionen utan också hela försörjningskedjan, så som 

produktutveckling och logistik. 

3.2.2 Automation 

Automation är en framgångsfaktor för konkurrenskraftig produktion i ett 

högkostnadsland (Vinnova, 2014). Vidare menar Vinnova (2014) att i framtiden 

kommer produktionssystem i högkostnadsländer att vara beroende av ett nära 

samarbete mellan anställda och automation. Detta innebär nya krav på säkerhet, 

uppgiftsallokering och avancerad kommunikation hos det producerande företaget. En 

lösning för att klara av de nya kraven som kan komma att ställas är att integrera mer 

automation i tillverkningsprocessen (Manufuture, 2004). En ökad automatisering i 

högkostnadsländer har resulterat i att producerande företag i dessa länder har en 

avancerad och komplex automationsnivå (Anacarani et al., 2015). En tidigare gjord 
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studie visade på att 47.5 procent av de producerande företag som flyttat ut sin 

produktionsverksamhet de senaste fem åren, insåg att arbeten kunde bibehållas i landet 

genom att i högre grad använda sig av automatisering (Albjorn & Mikkelsen, 2014). 

3.2.3 Innovation 

Hög innovationsnivå är en framgångsfaktor för konkurrenskraftig produktion i ett 

högkostnadsland (Atkinson 2012; Berger 2013). Producerande företag ställs idag inför 

en hård konkurrens från globala konkurrenter. Detta innebär i sin tur att det ställs högre 

krav på tiden från innovation till lansering för en produkt än vad det gjordes tidigare 

(Vinnova, 2014). Enligt Wagner och Hansen (2005) har innovation länge setts som en 

fördelaktig konkurrensfaktor inom produktion i ett högkostnadsland. Även i framtiden 

kommer innovation att vara en betydande faktor för att lyckas utveckla producerande 

företags konkurrenskraftiga produktion i ett högkostnadsland (Wagner & Hansen, 

2005). Det är enklare för producerande företag att hantera produktutveckling och 

förändringar av sina produkter om de har en kort försörjningskedja (Tate et al., 2014). 

Att placera sin produktion nära sin innovations-, forsknings- och utvecklingsavdelning 

anses vara en framgångsfaktor för producerande företag verksamma i högkostnads-

länder (Albjorn & Mikkelsen, 2014). 

3.2.4 Kompetens 

I framtiden kommer arbete inom produktion bli mer kvalificerat och kräva större 

kompetens och kunskap (Vinnova, 2014). Enligt Westkämper (2013) är utbildning och 

kompetens två framgångsfaktorer för konkurrenskraftig produktion i ett högkostnads-

land. Vidare menar Westkämper (2013) att efterfrågan på kvalificerad personal inom 

produktion i framtiden kommer att växa. Med utgångspunkt i detta blir producerande 

företag i högkostnadsländer beroende av en hög utbildningsnivå för att bedriva en 

konkurrenskraftig produktion. På grund av en ökad efterfrågan på komplexa och 

kundunika produkter behöver producerande företag en högre kompetensnivå hos sin 

personal för att kunna möta efterfrågan (Westkämper, 2013). Ett högkostnadsland 

måste skapa en långsiktig utbildningsmiljö som är attraktiv för etablerade och nybildade 

producerande företag (Vinnova, 2014). Lyckas ett högkostnadsland med detta kommer 

kompetens att bli en stark framgångsfaktor för att bedriva konkurrenskraftig produktion 

i landet. 

3.2.5 Hållbarhet 

Att bedriva produktionsverksamhet som i hög grad tar hänsyn till miljöpåverkan är en 

framgångsfaktor för konkurrenskraftig produktion i ett högkostnadsland (Teknisk 

Framsyn, 2004; Vinnova, 2014; Westkämper, 2013). Vidare menar Teknisk framsyn 

(2004) att miljöaspekter kommer få en allt större påverkan på hur produkter och 

produktionssystem utformas inom producerande företag. Konsumenter efterfrågar i 

högre grad miljövänliga produkter vilket har en stor inverkan på hur producerande 

företag prioriterar hållbarhet. En hållbar produktion kan kategoriseras inom sex olika 

faktorer för en optimal utvecklingsnivå: sociala aspekter, arbetare och produkter, 

användande av resurser, naturen, samhällsutveckling och ekonomiska aspekter (Veleva 

& Ellenbecker, 2001). En del producerande företag verksamma i högkostnadsländer har 

idag ett fokus på miljöpåverkan på grund av restriktioner och kundernas förväntningar 

(Manufuture 2004; Teknisk framsyn 2004). Därmed är det rimligt att en hållbar 

produktion är en framgångsfaktor för producerande företag verksamma i högkostnads-

länder. 
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3.2.6 Stärkta varumärken 

Kundernas köpbeteende påverkas idag av styrkan i producerande företags varumärken 

(Anacarani et al., 2015). Anacarani et al., (2015) menar att producerande företags 

varumärken stärks av framförallt beteckningen ”made-in”. Kunder uppfattar kvalitén 

på olika sätt beroende på vilken geografisk placering ett producerande företag har 

(Anacarani et al., 2015). Därav kan beteckningen ”made-in” på produkter stärka 

producerande företags varumärke vilket i sin tur innebär att kunder väljer att köpa 

produkten beroende på vilket land den är producerad i (Ancarani et al., 2015; Canham 

& Hamilton, 2013). 

3.2.7 Flexibilitet 

Kundernas krav har de senaste åren förändrats. Historiskt har kunder efterfrågat låga 

kostnader, hög kvalité och god leveransförmåga (Momme, 2002). Momme (2002) 

menar att numera ingår även korta produktlivscykler, tid till marknaden, innovation och 

anpassningsbarhet i det som efterfrågas. Med utgångspunkt i detta krävs att 

producerande företag lyckas ställa om processer snabbare än tidigare för att hantera 

kunders ständigt ändrade önskemål (Mehrabi et al., 2000). 

3.2.8 Kundanpassade produkter 

Idag ställs det högre krav på producerande företag att producera produkter som är 

anpassade efter kunders unika önskemål. Detta är ett resultat av den internationella 

konkurrensen som råder och därför behöver produkter vara mer avancerade och 

komplexa för att uppnå kundens önskemål (Momme, 2002; Manufuture, 2004; Singh 

et al., 2008). Som en följd av efterfrågan på mer kundanpassade produkter krävs att 

producerande företag har ett avancerat produktionssystem för att säkerställa detta. Att 

producera en simpel standardprodukt kräver inte ett lika avancerat produktionssystem 

som att tillverka en komplex produkt. Vinnova (2014) menar att högkostnadsländers 

industrier är ledande inom kundanpassade och industriella tjänster och därmed är fokus 

på kundanpassade produkter ytterligare en framgångsfaktor för konkurrenskraftig 

produktion i ett högkostnadsland. 

3.2.9 Lean 

Majoriteten av producerande företag som är verksamma i högkostnadsländer har på ett 

eller annat sätt implementerat in arbetssättet lean i sin organsiation. Arbetssättet innebär 

bland annat att ett företag använder sina resurser på ett mer effektiv sätt än tidigare 

(Olhager, 2013). Olhager (2013) beskriver att lean går att använda för ett företags 

samtliga resurser så som anställda, maskiner och arbetstid. Att implementera lean i ett 

företags organisation skapar en delaktighet hos anställda vilket kan innebära att de blir 

engagerade och delaktiga i företagets utveckling (Olhager, 2013). I och med att fokus 

ligger på att skapa värde för kunden och att eliminera slöseri är det viktigt att identifiera 

och analysera flödet av alla de aktiviteter som skapar ett värde för kunden (Bergman & 

Klefsjö, 2007). Att ha ett framgångsrikt leanarbete innebär bland annat att 

standardisering inom ett producerande företag ger möjlighet till en ökad kreativitet och 

innovation (Liker, 2009). 

3.2.10 Kultur 

I den svenska företagskulturen har det identifierats sex olika styrkeområden. Dessa är 

attityder, strukturer, samverkan, förändringsförmåga, teknikintegration samt 

kompetensutveckling (IF Metall et al., 2015). Styrkorna kan identifieras såväl inom 

producerande företag som i samhället i stort (IF Metall et al., 2015). Styrkorna inom 
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företagskulturen kan formuleras olika beroende på vilken målgrupp de baseras på, 

ledning, ägare eller samhälle (IF Metall et al., 2015). Arbetskulturen i Sverige innebär 

att medarbetare i ett företag har en förmåga att umgås med sina kollegor på ett bättre 

sätt än i andra företagskulturer vilket skapar en känsla av samhörighet (SSG Standard 

Solutions Group, 2013). Andra företagskulturer kan vara mer tävlings-inriktade än vad 

den svenska är vilket inte skapar delaktighet på samma sätt (SSG Standard Solutions 

Group, 2013). 

3.3  Utmaningar för konkurrenskraftig produktion i ett 

högkostlandsland 
Figur 7 behandlar de i litteraturen funna framgångsfaktorerna för konkurrenskraftig 

produktion i högkostnadsländer. I befintlig litteratur har sju olika utmaningar för 

konkurrenskraftig produktion i ett högkostnadsland identifierats. Avsnittet inleds med 

att presentera de identifierade utmaningarna för att ge en kort sammanfattning av 

respektive faktor för att därefter beskriva varje faktor mer detaljerat. 

 
Figur 7: Identifierade framgångsfaktorer med konkurrenskraftig produktion i 

högkostnadsländer. 

I Tabell 4 presenteras de i litteraturen identifierande utmaningarna för 

konkurrenskraftig produktion i ett högkostnadsland. Tabellen innehåller de faktorer 

som finns i Figur 7 ovan samt en kortare förklaring till respektive faktor. I kolumn tre 

presenteras de referenser som styrker varje framgångsfaktor. 
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Tabell 4: Identifierade framgångsfaktorer med konkurrenskraftig produktion i 

högkostnadsländer. 

 

3.3.1 Infrastrukturen 

Infrastrukturen i högkostnadsländer sett i ett produktionsperspektiv är en förutsättning 

för att lyckas producera konkurrenskraftigt. De flesta högkostnadsländer har idag en väl 

utvecklad infrastruktur, men brister finns i form av kapacitet (Vinnova, 2014). De 

senaste ekonomiska kriserna som många högkostnadsländer har drabbats av har lett till 

att vissa länder har satsat mer resurser på sin infrastruktur än andra. Det är nödvändigt 

att infrastrukturen utvecklas i takt med industrin för att ett företag ska kunna bedriva 

konkurrenskraftig produktion i högkostnadsländer (Vinnova, 2014). När beslut om 

internationell lokalisering tas inom ett företag är det viktigt att även ta hänsyn till 

infrastrukturen (MacCarthy & Atthirawong, 2003). Detta är ett resultat av den intensiva 

konkurrensen i dagens globala marknad vilket har lett till ett behov av att minska 

ledtiden för produkten (MacCarthy & Atthirawong, 2003). 

3.3.2 Lågkostnadsländers ökade kunskapsnivå 

En förutsättning för att producerande företag ska lyckas bedriva konkurrenskraftig 

produktion i ett högkostnadsland är en god kunskap om produktionssystemets alla delar  

(Teknisk Framsyn, 2004). Producerande företag verksamma i lågkostnadsländer har 

traditionellt konkurrerat genom låga priser och billig arbetskraft. Detta är något som 

kommer att ändras i och med att dessa länder i större omfattning satsar på att öka sin 

kompetens- och kunskapsnivå (Teknisk Framsyn, 2004). Lågkostnadsländers 

utbildning och forskning antas inom en närliggande framtid att ligga på en nivå liknande 

Sveriges. När detta sker kommer Sveriges konkurrensfördel genom kvalificerad 

kunskap att minska vilket innebär att det finns en risk att de länder som för tillfället 

räknas som lågkostnadsländer tar över en stor del av marknaden i produktionen 

(Teknisk Framsyn, 2004). 

 

Globaliseringen och lågkostnadsländers kunskapsutveckling innebär att det är möjligt 

för producerande företag att köpa kvalificerade tjänster billigt från till exempel 

Faktor Förklaringar Referenser 

Infrastrukturen Infrastrukturen i högkostnadsländer är en förutsättning för 

producerande företag att lyckas producera lönsamt i ett 

högkostnadsland. 

Vinnova 2014; MacCarthy & 

Atthirawong, 2003 

Lågkostnadsländers ökade 

kunskapsnivå 

Lågkostnadsländer har traditionellt alltid konkurrerat med 

att ha lägre priser på sina produkter gentemot deras 

konkurrenter verksamma i högkostnadsländer. Detta är 

något som förändras i och med att lågkostnadsländer satsar 

på att höja dess utbildningsnivå. 

Teknisk Framsyn 2014; 

Manufuture 2004 

Flexibilitet Pris och teknik är inte längre tillräckliga faktorer för att 

konkurrera med. Som en följd av den ökade efterfrågan på 

kundunika produkter har producerande företag verksamma 

i högkostnadsländer blivit allt mer beroende av flexibilitet. 

Singh et al. 2008; Manufuture 

2004; Teknisk framsyn 2004; 

Westkämper 2014 

Automationsnivån De ökade kraven på snabba omställningar inom industrin 

har inneburit att producerande företag i  högkostnadsländer 

behöver utveckla sin automationsnivå. 

Teknikföretagen 2008 

Servitization Det är viktigt att kunna erbjuda sina kunder en produkt som 

innehåller något utöver produktens kärnfunktion. 

Baines et al., 2009; Green och 

Roos 2012; Vinnova 2014 

Kvalificerad arbetskraft Kvalificerad arbetskraft är en förutsättning för 

producerande företag att bedriva konkurrenskraftig 

produktion i ett högkostnadsland.. 

Teknisk Framsyn 2004; 

Vinnova 2014; Westkämper 

2013 

Kostnader Det råder skillnader i kostnadsnivåer mellan ett låg- kontra 

ett högkostnadsland. Detta resulterar i att det blir svårare 

att bedriva produktion i ett högkostnadsland. 

Bailey & De Propris 2014 
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konsultföretag lokaliserade i Asien (Manufuture, 2004). Anställda i lågkostnadsländer 

arbetar hårdare än många anställda som arbetar för producerade företag verksamma i 

högkostnadsländer vilket påverkar producerande företag i högkostnadsländers 

konkurrensmöjligheter (Teknisk Framsyn, 2004). 

3.3.3 Flexibilitet 

Den globala utvecklingen har lett till att producerande företag verksamma i 

högkostnadsländer i framtiden kommer bli allt mer beroende av flexibilitet och 

snabbhet eftersom pris och teknik inte längre är tillräckliga faktorer att konkurrera med 

(Singh et al., 2007; Manufuture, 2004). Kravet på dynamik, förändring och förnyelse 

är idag drivkraft bakom producerande företags ständiga utveckling som följer av den 

globala marknaden (Teknisk Framsyn, 2004). För att kunna tillgodose dessa nya 

förväntningar från kunden är det viktigt att kunna utveckla flexibla produktionssystem 

som kan justeras utifrån den produkt som ska tillverkas (Teknisk Framsyn, 2004). 

Westkämper (2014) menar att en ökad efterfrågan på kundspecifika produkter ställer 

högre krav på ett producerande företags flexibilitet. 

3.3.4 Automationsnivå 

Automatiserade maskiner och kringutrustning måste idag snabbt kunna anpassas på 

grund av förändringstakten inom industrin (Teknikföretagen, 2008). Hög 

automationsnivå innebär normalt hög produktionsvolym, men detta är ofta på 

bekostnad av flexibiliteten. Detta medför att det behövs fler metoder för utformning av 

automatiseringslösningar för att klara av de snabba förändringar som industrin i 

högkostnadsländer har (Teknikföretagen, 2008). 

3.3.5 Servitization 

För att producerande företag i högkostnadsländer ska ha möjlighet att även i framtiden 

konkurrera med lågkostnadsländer är det viktigt att produkten tillförs värde utöver dess 

kärnfunktion. Begreppet servitization har länge varit aktuellt och ett exempel på detta 

är att ett företag adderar en viss service till sin produkt för att ytterligare höja produktens 

värde (Green & Roos, 2012). Producerande företag har flyttat fokus från att enbart sälja 

produkter till att idag erbjuda sina kunder tjänster utöver produkten (Baines et al., 2009; 

Vinnova, 2014). Servitization anses idag vara en framgångsfaktor för konkurrenskraftig 

produktion i ett högkostnadsland (Green & Roos, 2012; Vinnova 2014). Producerande 

företag verksamma i högkostnadsländer behöver skifta fokus från att enbart erbjuda en 

produkt till att erbjuda en produkt som även innehåller immateriella aspekter, till 

exempel tjänster och andra attribut eftersom en fysisk produkt är relativt enkel att 

ersätta eller kopiera. 

3.3.6 Kvalificerad arbetskraft 

En förutsättning för att driva konkurrenskraftig produktion i högkostnadsländer är att 

det finns kvalificerad arbetskraft med rätt utbildning och kompetens som klarar av att 

arbeta i framtidens allt mer avancerade produktionssystem (Teknisk Framsyn, 2004). 

Ungdomar i högkostnadsländer har i viss grad börjat sitt arbetsliv senare jämfört med 

förr, samtidigt som möjligheten till tidigare pension gjort att personal avslutar sina 

arbetsliv tidigare (Teknisk Framsyn 2004; Vinnova 2014). Detta leder till att den 

arbetsverksamma delen av människors livstid har blivit kortare. En stark välfärd, god 

ekonomi och en högre värdering av fritid har kortat ned längden på svenskens 

arbetsverksamma liv (Teknisk Framsyn, 2004). Tekniska och ekonomiska faktorer 

inom den högteknologiska industrin tyder på ett växande behov av kvalificerad 
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arbetskraft för framtida tillverkning i högkostnadsländer (Westkämper, 2013). För att 

producerande företag i högkostnadsländer ska kunna driva en konkurrenskraftig 

produktion krävs det människor som har en stark kompetens kring teknik, logistik, 

produktion och administration (Westkämper, 2013). 

3.3.7 Kostnader 

En del företag anser att det idag förekommer stora ekonomiska skillnader mellan 

högkostnadsländer och lågkostnadsländer (Bailey & Propris, 2014). En ekonomisk 

skillnad är att lönen som i vissa länder är högre än i andra länder. Skillnaden är som 

tydligast vid en jämförelse av ett högkostnadsland och ett lågkostnadsland. Vidare 

upplever producerande företag att det förekommer skillnader i beskattning. Vissa länder 

har högre beskattning vilket gör det svårare att bedriva konkurrenskraftig produktion i 

dessa länder (Bailey & Propris, 2014). 
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4. Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av verksamheten inom fallstudieobjektet. Vidare 

beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens frågeställningar. 

4.1  Tvätt AB 

4.1.1 Verksamhetsbeskrivning 

Tvätt AB är en världsledande aktör inom produktion av tvättmaskiner för professionellt 

bruk. Tvätt AB producerar utrustning till tvättrum i lägenheter, arbetsplatser och 

ålderdomshem. Företaget har tre produktionsenheter och dessa är placerade i Sverige, 

Frankrike och Thailand. Totalt arbetar drygt 1100 anställda på dessa produktions-

enheter. Tvättmaskiner och torktumlare är producerade i Sverige och Thailand, medan 

strykjärn och andra sorters tvättmaskiner produceras i Frankrike. Företaget distribuerar 

sina produkter via 19 olika säljkanaler och genom ett globalt nätverk med drygt 120 

egna distributörer. Tvätt AB i Sverige har drygt 480 anställda och denna studie baseras 

på produktionsenheten som är placerad i Sverige. Produktionsenheten har funnits sedan 

1972 och förser idag marknader runt om i hela världen. 

4.1.2 Identifierade framgångsfaktorer för Tvätt AB 

Tvätt AB anser att de är verksamma i en marknad där de inte har speciellt många globala 

konkurrenter. Vidare menar företaget att de flesta konkurrenter inom branschen har en 

god lönsamhet och att det i princip inte finns något intresse av att förändra maktbalansen 

bland företagen eftersom lönsamheten anses vara tillräckligt god. Att företaget är så 

pass ensamma på marknaden anser de är en bidragande orsak till att framgångar har 

uppkommit med tillverkning i Sverige. Företaget är placerat nära marknaden och sina 

största kunder. Företaget har länge haft ett fokus på Skandinavien och norra Europa, 

vilket har visat sig vara lönsamt. Närhet till kunderna har varit en viktig faktor till att 

produktion finns kvar i Sverige. 

Vidare anser företaget att närheten mellan produktionsenheten och utvecklingsenheten 

har bidragit till att problem som uppstår i produktion kan lösas effektivt och snabbt 

genom ett nära samarbete. Denna närhet har dessutom gjort det möjligt  för  företagets 

utvecklingsenhet att ha en nära kommunikation med produktionsenheten när en ny 

produkt håller på att utvecklas. Företaget anser att resurser sparas när hela företagets 

kompetens är samlad på en och samma plats. Företaget har länge arbetat med lean och 

är idag enligt dem själva framgångsrika i sitt arbete med lean. I och med att företaget 

ständigt har utbildningar inom lean med sina anställda har kompetensen ökat successivt 

vilket har inneburit att flera områden inom organisationen har förbättrats. Vidare menar 

företaget att de med hjälp av lean har uppnått förbättringar inom företaget på en kortare 

tid än förut. Det framkom också att företagets anställda har blivit mer kreativa och 

självständiga efter att lean introducerats. 

De produkter som företaget producerar anses hålla en hög kvalité. Detta är bland annat 

ett resultat av att företaget ständigt arbetar med förbättringsprojekt inom produktions-

processen. Företaget marknadsför sina produkter som ett alternativ med hög kvalité och 

kan därför ha ett relativt högt pris på produkterna. Anledningen till detta anser företaget 

är att kvalitén på produkten uppskattas av kunden vilket innebär att de väljer den trots 

den eventuella prisskillnaden. Företaget har valt att fokusera på kunder som är villiga 

att betala ett högre pris för en produkt med hög kvalité. Ett fåtal produkter har företaget 

valt att flytta hem från sin produktionsenhet i Thailand med anledning att de 



 

22 

producerades med en bristfällig kvalité. Företaget har därefter lyckats att producera 

samma produkt i Sverige, men med en högre kvalité. 

Tvätt AB producerar produkter som är lättanvända och välanpassade efter kundens 

önskemål. Företaget har ett brett produktsortiment med många olika tillbehör och tillval 

som kunden kan välja mellan. Dessutom uppskattar många kunder att produkten är 

stämplad med "Made in Sweden” vilket anses innebära hög kvalité. I och med att 

kompetens- och innovationsnivån är hög inom företaget i kombinationen med en robust 

produkt är det möjligt för företaget att erbjuda flexibla lösningar till sina kunder. Vidare 

anser företaget att deras tillverkade produkter har en lång livslängd och de enkelt kan 

kundanpassa produkter utifrån kundens önskemål. 

Tvätt AB menar att det rådande löneläget i Sverige har inneburit att företaget har valt 

att satsa på att ha en hög automationsgrad i produktionsprocessen för att minimera 

andelen manuellt arbete. Företaget menar att en följd av detta är att de har en 

automationspark som är en av de mest avancerade och komplexa i branschen. Tvätt AB 

anser att de har erfarenhet av att lyckas ta fram nya innovativa produkter som 

marknaden efterfrågar. Produkterna har en hög kvalité och bygger på tekniskt 

avancerade lösningar som har en god hållbarhet. I och med att företaget har en god 

förståelse för sina produkters funktion har de möjlighet att ta fram innovativa lösningar. 

En kombination av en avancerad automationspark och djup förståelse kring produkter 

anser företaget är en framgångsfaktor för produktion i ett högkostnadsland. I Tabell 5 

presenteras de framgångsfaktorer som har identifierats hos Tvätt AB. 

Tabell 5: Framgångsfaktorer Tvätt AB 

Faktor Förklaring Referenser 

Fåtal 

konkurrenter 
 

Företaget opererar i en marknadsnisch där det inte finns speciellt många 

andra konkurrenter. 

Plant Manager, Controller,  

Det geografiska 

läget 
 

Företaget är placerat nära kunderna och den Skandinaviska marknaden 

vilket har visat sig ge god lönsamhet. 

Logistics manager, Controller, 

Head of production 

Närhet mellan 

produktions- 

och 

utvecklingsenhet 
 

Företag har samlat all kompetens på en och samma plats vilket anses 

vara en viktig framgångsfaktor. Uppstår ett problem går det snabbt att 

samla en grupp tekniker för att lösa problemet. 

Logistics manager, Factory 

controller 

Kompetens 
 

Företaget utvecklar och tillverkar komplexa produkter vilket innebär att 

det finns mycket kompetens i företaget. Denna kompetens är svår att 

exportera och flytta.  

Finance Director, Factory 

controller 

Lean Företaget har en lång historik av att arbeta med lean inom hela 

organisationen. Stora investeringar har genomförts genom bland annat 

utbildningar av anställda. 

Production development engineer, 

Finance Director, Head of 

Production 

Kvalité Det finns en förmåga hos anställda och inom produktionsenheten att 

producera en produkt som håller hög kvalité. 

Production development engineer, 

Quality manager, Plant technique 

Flexibilitet 
 

Företaget är duktiga på att förstå hur deras produkter fungerar och kan 

därigenom erbjuda flexibla lösningar som kunden uppskattar. 

Production development engineer, 

Enablers Director (R&D), Quality 

manager 

Made in Sweden Företaget menar att kunder efterfrågar “svensk kvalité”. Att en produkt 

tillverkas i Sverige anses göra produkten mer attraktiv för kunden. 

Production development engineer, 

Enablers Director (R&D), Quality 

manager 
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Automation 
 

Höga löner i Sverige har bidragit till att företaget idag har en avancerad 

och effektiv automationspark. 

Enablers Director (R&D), Plant 

technique 

Innovation 
 

Djup förståelse kring hur företagets produkter fungerar har inneburit att 

innovationen ökar inom organisationen. 

Enablers Director (R&D), Finance 

Director, Factory controller 

4.1.3 Identifierade utmaningar för Tvätt AB 

Tvätt AB anser att anställdas engagemang behöver förbättras för att undvika brist på 

motivation. De menar att det idag saknas vilja hos de anställda att utvecklas och att de 

inte alltid är engagerade i företagets förbättringsprocesser. I och med att företagets 

konkurrenter ständigt utvecklas krävs det att de anställda engagerar sig i förbättrings-

processer. Vidare menar företaget att det är svårt att motivera människor till att välja ett 

arbete inom industrin eftersom detta i vissa fall kan anses ha för låg status. Företaget 

menar också att det kan uppstå problem som följer av kulturella skillnader när anställda 

från olika avdelningar arbetar tillsammans i förbättringsprojekt. Detta anses kunna 

skapa kommunikationssvårigheter vilket kan bidra till att de anställdas engagemang 

minskar och brist på motivation uppstår. 

Tvätt AB upplever att allt fler utmaningar har uppkommit som ett resultat av att den 

globala försäljningen har blivit mer omfattande. Företaget menar att vissa länder har 

lagar och bestämmelser för import som inte alltid är till företagets fördel. Detta anser 

företaget är ett argument mot att ha en centraliserad produktionsenhet i och med att en 

sådan hamnar geografiskt långt ifrån en stor del av kunderna. Andra länders lagar och 

regler för import anses alltså vara ett argument för att ha en decentraliserad 

organisation. Vidare anser Tvätt AB att när det gäller Sverige är lagen om offentlig 

upphandling en utmaning för företag som erbjuder en produkt med hög kvalité och låg 

livscykelkostnad snarare än en med lågt inköpspris. Företaget menar att det innebär 

högre krav vad gäller miljölagstiftning och utsläpp att tillverka i högkostnadsländer än 

i lågkostnadsländer. Detta anses vara en utmaning i och med att det leder till större 

kostnader. Som ett resultat av att företagets produkter används professionellt anses 

kundens krav på hållbarhet och energiförbrukning öka. 

Tvätt AB anser att kostnaden för bemanning i Sverige generellt är högre än i andra 

länder. Detta är ett resultat av att lönenivån är hög i landet vilket företaget menar är en 

av de främsta orsakerna till att andra producerande företaget flyttar sin produktions-

verksamhet till lågkostnadsländer. Företaget menar att automation är ett sätt att minska 

de höga lönekostnaderna som påverkar företagets lönsamhet. För att kunna behålla 

produktion i Sverige är det viktigt att automatisera arbetsuppgifter med hög grad av 

manuellt arbete och använda anställda till andra uppgifter. Företaget menar att det är 

viktigt att öka sin effektivitet för att minska sina lönekostnader. Det är även viktigt att 

genomföra nyinvesteringar inom automation för att skapa en produktion som är mindre 

beroende av manuellt arbete eftersom detta har en stor påverkan på lönekostnaden. 

Vidare menar företaget att det utöver den direkta lönen även tillkommer kostnader för 

frånvaro på grund av sjukdom, upplärning av nya anställda eller annan ledighet 

Företaget anser att det är viktigt att kunna erbjuda sina kunder en attraktiv produkt även 

ur ett logistiskt perspektiv. Med detta menade företaget att en produkt förutom kärn-

funktionen även ska innehålla en tjänst. Ett exempel på detta kan vara möjligheten för 

kunderna själva att välja transportlösning, installation och service eller att få fler 
produkter och tjänster samlade på samma faktura för att spara in kostnader. Vidare 
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menar företaget att mer uppmärksamhet bör riktas mot distributionslogistiken till 

kunden för att säkerställa att kunden erbjuds en attraktiv lösning. 

Tvätt AB menar att de kunder som traditionellt har sett ett värde i att produkter tillverkas 

i Sverige börjar nå pensionsåldern. Detta innebär enligt företaget att kommande 

generation av kunder inte kommer ha samma värdering. Istället ser företaget tendenser 

till att de yngre generationerna prioriterar lågt pris före inhemska produkter. 

Generationsväxlingen som sker i Sverige menar företaget är en stor utmaning för 

konkurrenskraftig produktion i Sverige. 

Det har framkommit att företaget anser att det är viktigt att ha en hög innovationstakt 

för att kunna erbjuda kunden nya avancerade produkter. Vidare kan innovation 

dessutom bidra till att utveckla produkter som är enklare att producera vilket skapar en 

mer resurssnål produktion. Företaget anser också att deras omställningar av 

produktionen behöver bli snabbare, både vid problemlösning och felsökning vid 

kvalitetsbrister samt vid omställningar av produktion för olika produkter. För att 

producerande företag verksamma i Sverige ska kunna vara konkurrenskraftiga i 

framtiden anser Tvätt AB att en högre grad av flexibilitet måste hållas inom 

produktionen. De anser att produktionen måste hållas utan störningar och därmed är det 

viktigt att vara mer flexibla inom produktionen för att inte riskera att följdproblem 

uppstår för företagets säljorganisation. 

 

Tvätt AB har sett en utmaning i att ledarskapet inom företagets organisation måste bli 

tydligare. Det anses vara en förutsättning att ledarna kommer med direktiv som är 

tydliga och lätta att förstå för de övriga anställda. Företaget anser att detta är en följd 

av hur ledare utbildas och på vilka meriter de rekryteras. Vidare menar företaget att det 

är viktigt att olika ledare inom ett företag ger direktiv på liknande sätt. Anledningen till 

detta anser företaget är att olika direktiv, ledarstilar och förhållningssätt till de anställda 

kan skapa förvirring och frustration. Detta är enligt företaget något som kan skapa en 

brist på engagemang hos de anställda. I Tabell 6 presenteras de utmaningar som har 

identifierats hos Tvätt AB. 

Tabell 6: Utmaningar Tvätt AB 

Faktor Förklaring Referenser 

Engagerad personal Brist på motivation hos företagets anställda. Plant Manager, Logistics Manager 

Kulturella skillnader Vid vissa situationer uppstår det kulturella skillnader 

inom företaget vilket leder till bland annat 

kommunikationssvårigheter. 

Enablers Director (R&D) 

Lagar Det finns många lagar som gör det svårt att importera 

till andra länder. 

Logistics Manager, Plant technique,  

Production Techniques, Factory controller, 

Finance Director,  

 

Hållbarhet Det har blivit ökade krav från kunder på att företaget 

ska ha mer miljövänliga produkter. 

Enablers Director (R&D) 

Löner Personalkostnaden i Sverige är generellt väldigt hög 

gentemot andra länder. 

Enablers Director (R&D), Quality manager, 

Finance Director, Production development 

engineer 

 

Service Företagets produkter behöver vara mer attraktiva ur ett 

logistiskt perspektiv. 

Logistics manager 
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Generationsväxling Företaget ser tendenser till att de yngre generationerna 

prioriterar lågt pris före inhemska produkter. 

Logistics manager, Factory controller, 

Production development engineer,  

Innovation Företaget måste kunna erbjuda sina kunder nya och 

avancerade produkter. 

Factory controller 

Flexibla i 

tillverkningen 

Produktion ska kunna ske utan störningar för att minska 

följdproblem. 

Production development engineer 

Ledarskap Företagets ledarskap behöver bli tydligare eftersom det 

är en förutsättning för att organisationen ska fungera. 

Head of production 

4.2  Bil AB 

4.2.1 Verksamhetsbeskrivning 

Bil AB är en ledande aktör inom utveckling och produktion av komponenter till 

bilindustrin. Företaget producerar komponenter för bilar, bussar och lastbilar. Företaget 

är placerat på 40 olika platser i 20 länder och har idag över 10000 anställda. Bil AB vill 

ha en närhet till sina kunder och därav är de placerade i 20 olika länder runt om i 

världen. Företaget har ett flertal produktionsenheter placerade i både hög- och 

lågkostnadsländer. I Sverige finns det två produktionsenheter och denna studie baseras 

på en av dessa. Sammanlagt arbetar det drygt 560 personer i Sverige inom Bil AB. 

Fabriken har ett flertal olika kategorier av produkter som produceras och dessa 

produkter levereras runt om i hela världen. 

4.2.2 Identifierade framgångsfaktorer för Bil AB 

Bil AB har undvikt långa ledtider genom att bedriva produktion i samma geografiska 

områden som sina kunder är verksamma i. Genom att produktionen sker geografiskt 

nära kunden kan Bil AB erbjuda korta ledtider, lägre transportkostnader och en närmre 

service. Ett resultat av detta är att Bil AB har olika systerföretag som finns på ett flertal 

platser i världen. En av de största kunderna till fabriken i Sverige är Volvo personvagnar 

AB. 

Bil AB anser sig ha anställda som besitter en hög kompetens inom både underhåll och 

inköp. Detta gäller även anställda inom produktion vars kompetens inom teknik och 

automation ses som en resurs. Att det i Sverige finns god tillgång på kompetent personal 

anses vara en framgångsfaktor för konkurrenskraftig produktion i Sverige. De anställda 

operatörernas kompetens anses av företaget vara en anledning till att produktion finns 

kvar i Sverige i och med att kunskap är svårt att exportera. 

En anledning till att Bil AB bedriver produktion i Sverige anses vara den flexibilitet 

som finns inom organisationen. Inom företagets produktionsenhet ryms olika processer 

inom formsprutning, metallbearbetning och elektronik. Företaget menar att eftersom 

normen inom branschen är att en produktionsenhet är inriktad på en process, anses 

flexibilitet vara en konkurrensfaktor. En fördel med denna flexibilitet är att Bil AB kan 

utföra en större del av förädling av slutprodukten i egen regi inom sin egen verksamhet 

jämfört med vad konkurrenter kan. 

En framgångsfaktor för konkurrenskraftig produktion i Sverige anser Bil AB vara den 

svenska kulturen. Denna kultur innebär att anställda anses vara mer flexibla än i andra 

delar av världen. Vidare skapar den svenska kulturen förutsättningar för en god 

samverkan inom företaget som i andra fall kan hindras av en starkare syn på hierarkier. 

I Sverige anses förhållandet till hierarkier vara en tillgång vilket innebär att de anställda 



 

26 

tar egna initiativ, arbetar effektivt och vågar ge kritik till ledning och överordnade. Bil 

AB har erfarenhet av samarbete med systerföretag i andra länder. Detta samarbete har 

tydligt visat att de språkkunskaper som finns inom företaget i Sverige är en framgångs-

faktor. 

Att företagets produktion är placerad geografiskt nära dess forsknings- och 

utvecklingscenter anses av företaget vara en framgångsfaktor för konkurrenskraftig 

produktion i Sverige. Denna närhet gör det möjligt för kompetens från olika delar av 

företaget att tillfälligt samlas för att tillsammans lösa eventuella problem som uppstått 

inom produktionen på plats. Denna förutsättning för nära samarbete mellan olika 

företagsdelar anses också stödja utvecklingsavdelningen vid produktutveckling. Detta 

eftersom närheten till operatörer och produktionstekniker är en källa till kunskap och 

erfarenheter. Företagets metoder och arbetssätt för att bemöta kunder anses vara en 

framgångsfaktor. Att kunden vet vad den köper och att denna förväntning uppnås anses 

vara det som innebär god kvalité. För att få kunskap om vad kunden efterfrågar är det 

viktigt att ha en tydlig dialog. Denna förmåga att ha en framgångsrik relation med 

kunden är något som företagets anställda anses vara duktig på. 

Bil AB anser sig ha en mycket god kompetens inom automation i sin produktionsenhet. 

Denna kompetens har uppkommit genom att företaget själv byggt och programmerat 

automationsutrustning som finns från början till slut. Detta anser Bil AB är en 

framgångsfaktor i och med att djup kunskap om utrustningen finns inom 

organisationen. Att Bil AB har en avancerad automation innebär att de har ett högt 

förädlingsvärde i produktion. Detta innebär att värdet som tillförs produkten när den 

förädlas anses vara högt. I Tabell 7 presenteras de framgångsfaktorer som har 

identifierats hos Bil AB. 

Tabell 7: Framgångsfaktorer Bil AB 

Faktor Förklaring Referenser 

Närhet till kund En fysisk närhet till företagets kunder har inneburit bättre 

kommunikation. 

Plant Manager, Marketing Manager 

Driveline 

Kompetens Företaget anser att det finns tillräckligt god tillgång av 

kompetens i landet. 

Lean Champion, Logistics Manager, 

Marketing Manager Driveline, Operative 

Purchaser 

Flexibilitet Produktionsenheten i Sverige driver ett flertal olika 

processer. Många av företagets konkurrenter driver en 

process per fabrik. 

Plant Manager, Logistics Manager,  

Kultur En kultur som främjar samarbete, egna initiativ och gör 

det möjligt för anställda att ge överordnade kritik. 

Operative Purchaser, Plant Manager, 

Lean Champion, Logistics Manager, 

Finance Manager 

Närhet mellan produktions- 

och utvecklingsenhet 

En geografisk närhet mellan utvecklings- och 

produktionsenhet gör fysiska möten och ett nära 

samarbete möjligt. 

Program Manager, Finance Manager 

Kommunikation med kund Det finns en förmåga att ha en dialog med kund för att 

säkerställa att produkten har rätt kvalité. 

Lean Champion 

Automation En hög grad av automation inom företagets 

produktionsenhet gör det möjligt att minska 

personalkostnaden. 

Program Manager 
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4.2.3 Identifierade utmaningar för Bil AB 

Bil AB menar att globaliseringen av världen i sig är en utmaning för konkurrenskraftig 

produktion i Sverige. Antalet globala producerande företag som har en stark 

konkurrenskraft och är verksamma världen över upplevs öka. Den höga grad av 

automation som är en förutsättning för att kunna producera lönsamt i Sverige kräver 

stora investeringar. Dessa utmaningar i kombination med att världen globaliserats 

upplevs göra det möjligt för potentiella kunder att flytta sin verksamhet till andra länder. 

Att konkurrenter i hög grad är globala betyder enligt företaget att deras konkurrenter 

kan producera till en låg kostnad och vara verksamma på ett flertal marknader. Bil AB 

är verksamma inom bilbranschen som anses ha en särskilt hård konkurrens. 

Den politik som idag råder i Sverige menar företaget är en utmaning för konkurrens-

kraftig produktion i landet. Detta innebär att företaget ställs inför höga personal-

kostnader och skatter vilket i sin tur leder till högre utgifter. En annan utmaning som 

företaget upplever är en följd av förd politik är de hårda miljökrav som ställs på 

producerande företag i Sverige. Detta skapar en osäkerhet hos både företaget och deras 

kunder kring huruvida dagens produkter kommer att behöva uppdateras i framtiden för 

att uppfylla nya krav. 

Bil AB upplever att en utmaning för konkurrenskraftig produktion i Sverige är att hålla 

en god kommunikation mellan olika företagsdelar. Ett exempel på detta är att 

kommunikationen mellan produktutveckling och produktion behöver utvecklas. 

Företaget menar att ett väl utvecklat samarbete mellan avdelningarna krävs för att kunna 

utveckla produkter som är väl anpassade för produktion. Om samarbetet ökar finns det 

potential att höja lönsamheten i och med att sannolikheten ökar att ett projekt blir 

korrekt från start. 

Det försprång i kompetens som finns gentemot andra producerande företag i 

lågkostnadsländer riskerar att försvinna menar företaget. Att konkurrenter i 

lågkostnadsländer på olika sätt tar del av företagets kompetens som krävt stora resurser 

att utveckla ses som en utmaning för konkurrenskraftig produktion i Sverige. Vissa 

producerande företag i lågkostnadsländer har dessutom fått en allt starkare ekonomi 

vilket gör att de upplevs utgöra en större konkurrerent vid rekrytering av anställda än 

tidigare. Att Sverige som ett högkostnadsland har ett starkt socialt skyddsnät är något 

som enligt företaget i vissa fall kan utgöra en utmaning för fortsatt produktion i landet. 

Anställningsskyddet kan göra det svårt att öka kompetensen inom företaget genom att 

ersätta underpresterande medarbetare. Dessa underpresterande medarbetare kan istället 

hindra företagets utveckling om de inte accepterar ett byte av tjänst eller att lämna 

företaget. I länder som Kina är det enklare att göra sig av med inkompetenta anställda 

som försvårar utvecklingen för företaget. 

För att i framtiden kunna bedriva konkurrenskraftig produktion i Sverige är det viktigt 

att fortsätta vara duktiga inom innovation. Företaget upplever att produkter de utvecklat 

både ger inspiration till och kopieras av andra producerande företag verksamma i 

lågkostnadsländer. Detta innebär att en produkt tillverkas med liknande funktioner som 

därefter säljs till ett lägre pris. Därför tror företaget att de måste fortsätta vara innovativa 

och erbjuda nya lösningar för att ligga ett steg före sina konkurrenter. Enligt Bil AB 

föredrar producerande företag verksamma i lågkostnadsländer att efterlikna 

konkurrenters befintliga produkter för att producera en liknande produkt till ett lägre 

pris. För att Bil AB ska undvika att konkurrera med producerade företag verksamma i 
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lågkostnadsländer med samma produkt är det viktigt att vara innovativa för att kunna 

konkurrera med en unik produkt. 

Bil AB är utsatta för en hård konkurrens och därmed menar företaget att det är viktigt 

att minimera slöseri och aktiviteter som inte tillför värde. Att kontinuerligt arbeta med 

att försöka öka de värdeskapande aktiviteterna är något som anses vara viktigt. I och 

med att kostnaden att driva produktionsverksamheten är högre än i lågkostnadsländer 

är det viktigt att hålla en hög effektivitet. För att kunna överleva i den hårda 

konkurrensen menar företaget att det är viktigt att vara föränderlig och att kunna 

utvecklas. En utmaning kopplat till detta som företaget ställs inför är traditioner inom 

organisationen som är djupt rotade och de kan utgöra ett motstånd mot nödvändiga 

förändringar. 

I och med att Bil AB är en underleverantör inom bland annat fordonsindustrin anses det 

vara en utmaning att hålla en hög kvalitetsnivå. Företaget menar att skillnaden mellan 

konkurrenters produkter och priser idag är så små att antalet kvalitetsbrister idag är en 

avgörande konkurrensfaktor. I många fall är det nära noll fel per miljon produkter som 

är det satta kravet och därför gäller det att prestera på en jämn nivå för att inte förlora 

kundens förtroende och kontrakt. Bil AB upplever att det är svårt att vara lönsamma 

och konkurrenskraftiga med det löneläge som råder i Sverige jämfört med lågkostnads-

länder. Därför behövs en lämplig mix av automation och komplexa produkter för att 

Bil AB fortsatt ska bedriva konkurrenskraftig produktion i Sverige. Företaget menar att 

personalkostnaden har en stor inverkan på Svenska företags konkurrensmöjligheter. 

Detta för att kunder i stor utsträckning enbart värderar olika produkter med hjälp av pris 

och väljer det lägsta inköpspriset. 

Enligt företaget är en utmaning för konkurrenskraftig produktion i Sverige inom 

fordonsindustrin att biltillverkare föredrar att ha hela sin försörjningskedja placerad 

lokalt. Detta innebär att det är en förutsättning för en underleverantör som Bil AB att 

vara placerad på samma geografiska plats som kunden är. I dagsläget är Volvo 

Personbilar AB en stor kund vilket innebär att företaget för tillfället är placerat i 

närheten av sin huvudsakliga kund. Bil AB upplever trenden att biltillverkare flyttar sin 

produktionsverksamhet till lågkostnadsländer som ett hot i och med att den kan 

innebära att befintliga kunder som flyttat istället väljer lokala alternativ. Företagets 

nuvarande läge anses också vara en utmaning när företaget försöker konkurrera på 

andra marknader. Detta eftersom företagets alternativ innebär en längre transport 

jämfört med kundens mer lokala alternativ. 

Företaget menar att en utmaning för konkurrenskraftig produktion i Sverige är att hitta 

en lämplig mix av automatisering och komplexa produkter för att göra det lönsamt att 

producera i Sverige. Bil AB menar att med en hög grad av automation är det möjligt att 

konkurrera med andra producerande företag verksamma i lågkostnadsländer som har 

lägre personalkostnader. Vidare nämner Bil AB att ytterligare en utmaning med 

automation är att kombinera en hög automationsgrad med den kundanpassningen av 

produkten. Ett sätt att hantera denna utmaning är att redan vid design av produkt börja 

anpassa produkten för att den ska kunna produceras och anpassas med automatiserade 

processer. 

Företaget menar att det finns ett behov av att bredda sin produktportfölj för att lyckas 

att konkurrera med andra producerade företag på marknaden. Bil AB anser att de har 

ett för smalt produktsortiment som de traditionellt arbetat med. Företaget är en del av 
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en stor koncern med ett flertal fabriker världen över. För att kunna vara ett attraktivt 

alternativ både inom organisation och externt är det viktigt att kunna erbjuda en bred 

produktportfölj. I Tabell 8 presenteras de utmaningar som har identifierats hos Bil AB. 

Tabell 8: Utmaningar Bil AB 

Faktor Förklaring Referenser 

Geografiska 

utmaningar 

Vissa nyckelavdelningar är belägna långt ifrån varandra. Vidare utsätts 

Bil AB ständigt för nyetablerade globala producerande företag. 

Plant Manager, Marketing 

Manager, Purchaser 

Politik Företaget måste ständigt uppfylla nya politiska krav. Plant Manager, Marketing 

Manager 

Sociala faktorer Sverige har starkt socialt skyddsnät vilket innebär att företaget får det 

svårt att göra sig av med inkompetenta anställda. 

Quality Manager 

Samarbete och 

samverkan 

Samarbetet och samverkan mellan utvecklings- och produktionsenheten 

behöver förbättras 

Lean Champion 

Innovation Inte låta konkurrenter inspireras av företagets nya avancerade produkter. 

“Svensk industri behöver på nåt sätt bevisa sig teknologimässigt”. 

Program Manager 

Kompetens Det behövs rätt kompetens för att konkurrenskraftig produktion i Sverige 

ska finnas kvar, dessutom exporteras kompetens ut ur Sverige till andra 

producerande företag. 

Lean Champion, Program 

Manager 

Automation Det är viktigt att ha en lämplig mix av automatisering för att producera 

fler komplexa produkter. 

Plant Manager, Quality 

Manager, Logistics 

Manager, Marketing 

Manager, Finance manager 

Traditioner Det är inte lätt för företaget att förändra inom organisationen med de 

traditioner som finns idag. 

Finance manager 

Löner Sverige har svårt att konkurrera med löneläget gentemot andra 

producerande företag placerade i lågkostnadsländer. 

Quality Manager, Plant 

Manager, Logistics 

Manager, Project Leader 

NP, Finance Director 

Lokala 

leverantörer 

Kunder efterfrågar i högre grad lokala leverantörer som är nära till hands. Quality Manger, Marketing 

Manager, Finance Manager 

Minska slöserier Företaget behöver ha så mycket värde som möjligt från 

produktionsverksamheten. 

Program Manager 

Produktportfölj Företaget behöver bredda deras produktportfölj för att inte arbeta för 

mycket med traditionella produkter. 

Quality Manager, Project 

Leader NPD 

4.3  Tele AB 

4.3.1 Verksamhetsbeskrivning 

Tele AB är en världsledande producent och leverantör av telekommunikations-

utrustning och tjänster för fasta och mobila nätverk till operatörer. Företaget driver 

verksamhet i 180 länder och har mer än 111,000 anställda. Företagets produktions-

enheter är placerade i bland annat Amerika, Kina, Malaysia, Indien och Europa. 

Huvudkontoret för Tele AB är placerat i Sverige och har anläggningar i fyra olika 

städer. Denna studie baseras på en av dessa produktionsenheter vilken försörjer 

framförallt marknaderna Europa och Afrika där det idag arbetar över 1000 anställda. 

4.3.2 Identifierade framgångsfaktorer för Tele AB 

Tele AB har implementerat arbetssättet lean för att skapa standarder och uppnå 

effektivare omställningar inom produktion. Lean har använts för att effektivisera 
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produktionen genom ständiga förbättringar, mötesområden, tavlor och struktur samt 

roller i förbättringsarbetet. Företaget anser att lean är en förutsättning för att 

konkurrenskraftig produktion ska finnas kvar i Sverige. Lean uppges dessutom ha 

använts för att motivera anställda att skapa egna förslag. Detta är dessutom ett verktyg 

för att öka delaktigheten inom organisationen vilket företaget menar är viktigt. 

Närheten mellan utvecklings- och produktionsenhet menar företaget är en bidragande 

framgångsfaktor för konkurrenskraftig produktion i Sverige. Denna närhet upplevs 

underlätta för kommunikation mellan olika enheter inom företaget. Vidare innebär 

denna närhet att produktionsanställda kan delta i utvecklingsprocessen i ett tidigt skede. 

Vid störningar, kvalitetsproblem eller andra händelser kan utvecklingsenheten bidra 

med support på plats inom en timma. Att produktutvecklarna har möjlighet att under 

utveckling besöka produktionen och utföra tester gör det möjligt att skapa robusta 

produktlanseringar. Detta samarbete behövs vid tillverkning av avancerade produkter 

då även produktionsapparaten behöver byggas vid framtagning av en ny produkt, detta 

samarbete anses underlätta för båda processer. 

Tele AB upplever att de inte har samma möjlighet att ta in tillfällig arbetskraft för att 

hantera krav på ökad kapacitet inom produktionen som konkurrenter i lågkostnads-

länder. För att lösa detta problem har företaget istället valt att ge de anställda en bredare 

kompetens. Denna breda kompetens har gjort det möjligt för anställda att byta 

arbetsuppgifter vid behov. Företaget har även ett program för att utveckla multiskilled 

och kapacitet för olika arbetsuppgifter till de anställda. Detta görs genom att vid 

produktionsstopp och överkapacitet i produktionen används denna tid för träning, 

utbildning och byte av arbetsuppgifter. 

Företaget har prioriterat sin leveransprecision högt vilket bland annat har inneburit att 

de har en god förmåga att vara flexibla. Detta anses vara en värdemätare av den 

dynamik företaget kan ha. Företaget vill trots en variation i beställningar kunna leverera 

med hög leveransprecision och verktyget för att uppnå detta anses vara flexibilitet. 

Produktionslinor, automatisering och testutrustning har utformats på ett sätt så att de 

inte är låsta till ett och samma verksamhetsområde. Detta hade inte varit möjligt ifall 

anställda inte haft en god förmåga att vara flexibla. 

Tele AB menar att den höga kompetens som finns hos anställda inom produktionen är 

en framgångsfaktor för konkurrenskraftig produktion i Sverige. Dessa anställda har en 

bred kunskap om produkten, produktionsprocesserna och den utrustning som används. 

Företaget anser att även hos ledningen finns en väl utvecklad kompetens. Denna 

kompetens inom planering gör det möjligt att i högre grad hantera variationer och 

problem som kan uppstå och anses vara en framgångsfaktor för konkurrenskraftig 

produktion i Sverige. 

För att kunna bedriva konkurrenskraftig produktion i Sverige är det viktigt att kunna 

hålla personalkostnaden på en låg nivå. Detta gör Tele AB framför allt genom att 

automatisera sin produktion. Inom företaget finns en stor kompetens inom 

automatisering av produktion. Denna kompetens innebär att anställda har en djup 

kunskap om både produkt och produktionsutrustning vilket företaget menar är en 

framgångsfaktor vid automatisering av produktion  och vid drift av den samma. 

Tele AB menar att en anledning till att deras produktion finns kvar i Sverige är den 

kultur som finns i landet. Anställda anses vilja delta i förbättringsarbete och bidra till 
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förändring i högre grad än i lågkostnadsländer. Den kultur som anses finnas och 

uppmuntra till detta ses av företaget vara en framgångsfaktor för konkurrenskraftig 

produktionsverksamhet i Sverige. Vidare menar företaget att den rådande kulturen gör 

det acceptabelt för personal att påpeka brister och problem för överordnade. Detta anses 

vara en framgångsfaktor för konkurrenskraftig produktion i Sverige då det i 

lågkostnadsländer kan uppfattas som en brist på respekt. Tele AB anser att kulturen 

också innebär att anställda i hög grad vill förbättra sin prestation. 

Tele AB prioriterar att hålla en hög kvalité på sina produkter för att skapa ett bra rykte 

bland sina kunder. Företaget menar att det kan ta lång tid och kräva stora resurser att 

bygga upp en kunds förlorade förtroende. Tele AB har något som kallas “quality 

management” vilket är en avdelning som arbetar med kvalitetssäkring av de produkter 

som tillverkas. En anledning till att denna avdelning finns och att den lyckas höja 

produktens kvalité är att avdelningen tidigt är involverad i utvecklingsfasen av en 

produkt. I företagets dagliga rutiner ingår bland annat ett kvalitetsmöte där berörd 

personal diskuterar eventuella problem som har uppstått inom tillverkningen. Dessa 

återkommande möten resulterar i att produktens kvalité höjs. I Tabell 9 presenteras de 

framgångsfaktorer som har identifieras hos Tele AB. 

Tabell 9: Framgångsfaktorer Tele AB 

Faktor  Förklaring  Referenser 

Lean Implementeringen av arbetssättet Lean har inneburit 

att företaget har effektiviserat sin produktion. 

Manager material handling & logistics, 

Supply Chain Manager, Logistics Manager, 

Head of PIM 

Närhet mellan 

produktions- och 

utvecklingsenhet 
 

Närheten mellan produktions- och utvecklingsenhet 

underlättar för kommunikation och samarbetet 

mellan dessa enheter. 

 

Manager material handling & logistics, 

Supply chain manager, Manager production 

engineering & quality support, Supply 

chain manager, Head of global 

dimensioning& supply mgnt, Head of 

product intro management, Head of PIM 

Multiskilled Tillgång till anställda som är villig och har 

kompetens att lära sig arbeta inom fler 

verksamhetsområden. 

Manager material handling & logistics, 

Supply Chain Manager 

Flexibilitet 
 

Trots att kunderna har varierande efterfrågan klarar 

företaget av att hantera detta. 

Supply Chain Manager, Manager 

production engineering & quality support 

Kompetens 
 

Hög kompetens finns hos de anställda som arbetar 

både i produktion och i ledningen. 

Manager material handling & logistics, 

Head of global dimensioning& supply 

mgnt 

Automation Den höga kompentensen har gjort det möjligt att 

producera med en hög grad av automation. 

Manager production engineering & quality 

support, Supply chain manager 

Kultur Det finns en kultur inom företaget som anses 

uppmuntra anställda att delta i förbättringsarbete och 

att bidra till förändring. Det är även accepterat för de 

anställda att påpeka brister. 

Manager production engineering & quality 

support 

Kvalité Att bygga upp ett förtroende och rykte om att ha en 

god produktkvalitet kan ta lång tid och kräva stora 

resurser. Det är något som företag gjort i Sverige. 

Manager production engineering & quality 

support 

4.3.3 Identifierade utmaningar för Tele AB 

Tele AB anser att det är svårt att jämföra deras produkter prismässigt gentemot andra 

producerande företag. Generellt är företagets prisnivå på produkter högre än 

konkurrenternas och företaget försöker ständigt att minska skillnaden i prisnivån på 
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produkterna. Företaget behöver ständigt undersöka vilka priser som råder på marknaden 

för att kunna erbjuda ett pris som både ledningen och kunden kan vara nöjda med. 

Företaget menar att hitta rätt prisnivå är en utmaning för konkurrenskraftig produktion 

i Sverige. Företaget menar att samarbetet mellan produktions- och logistikenheten är 

bristfällig. Tele AB anser att det handlar mycket om att uppdrag hanteras olika inom 

respektive avdelning och därmed kan uppdrag definieras olika och kommunikations-

brister uppstår. Därmed finns det ett behov av att öka samarbetet mellan avdelningar 

för att de anställda ska uppfatta ett uppdrag på samma sätt. 

Tele AB upplever att det är viktigt att förstå vad deras kunder anser gör en produkt 

attraktiv. Servizitation innebär att företaget måste hitta mervärdet för kunden i 

produkten. Företaget anser att det är en utmaning att vid utveckling av en produkt förstå 

vad som gör en produkt attraktiv. Tele AB menar att ett flexibelt leveransflöde kan 

tillgodose olika kundkrav på ett mer effektivt sätt. En följd av denna utmaning blir att 

företaget behöver öka produktens servitization och försöka öka flexibiliteten i leverans-

flödet. 

Att hitta en balans mellan automatiseringsgrad och manuellt arbete är av stor vikt för 

Tele AB. Företaget anser att manuellt arbete innebär att en process snabbare kan 

anpassas för produktion av olika produkter. En automatiserad produktionsutrustning 

kräver mindre manuell hantering vilket sänker personalkostnaden men är inte lika 

flexibel. Trots att företaget menar att de har en högteknologisk produktion behöver 

deras produktion fortsätta automatiseras även i fortsättningen. Detta beror på att 

producerande företag i lågkostnadsländer som traditionellt haft en stor andel manuellt 

arbete börjat automatisera sin produktionsverksamhet och på så sätt sänkt personal-

kostnaderna ytterligare. 

Att kunna erbjuda en relativt kort ledtid till kund menar företaget är ytterligare en 

utmaning för konkurrenskraftig produktion i Sverige. Företaget anser att det måste vara 

lätt att avropa, beställa och distribuera produkter för att inte få för långa ledtider till 

kund. I och med att företaget har vissa kunder som är placerade i andra världsdelar är 

det svårt att alltid kunna erbjuda en ledtid som kunden anser är acceptabel. Det är inte 

hållbart i längden att transportera produkterna med hjälp av flyg eftersom kostnaderna 

med den typen av transport är allt för kostsam. 

Företaget menar att det vid vissa tillfällen är svårt att erbjuda attraktiva priser till 

kunder. Detta är ett resultat av att vissa länder har en hög importskatt vilket innebär att 

det blir dyrt för kunder i dessa länder att importera produkter köpta av Tele AB. Detta 

menar företaget är ett medvetet val av landet för att skydda sin inhemska produktion 

genom att höja importskatten för andra producerande företag vilket gör Tele ABs 

produkter dyrare att importera. Företaget menar att utmaningen är att importskatten gör 

den totala kostnaden för import högre än den totala kostnaden för att köpa en inhemskt 

producerad produkt.  

Tele AB upplever att kostnaden för transport till kund till stor del beror på ifall företaget 

bedriver produktion lokalt i den del av världen där kunden finns. Ju längre bort företaget 

befinner sig från en marknad, desto större blir kostnaden för transport av produkter till 

marknaden. Därför menar Tele AB att det är viktigt att antingen vara representerad i 

alla världsdelar där kunden finns, eller ha en effektiv och resurssnål distributions-

lösning. Företaget har sett en möjlighet att öka sin konkurrenskraft genom att utveckla 

produkter som är producerade på ett miljövänligt sätt. De menar att deras tillgångar 
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alltid kan användas mer effektivt och på ett mer miljövänligt sätt. Hållbarhet anses vara 

något som kunder idag efterfrågar i hög grad. Företaget menar att det är viktigt att ta 

ansvar för produktionen av sina produkter och se till att den sker på ett hållbart sätt. 

Idag har Tele AB en bred produktportfölj vilket innebär en balansgång att välja mellan 

vilka produkter som ska prioriteras genom att lagerföras för att ha tillgängliga för 

försäljning och vilka produkter som ska tillverkas mot beställning. Företaget menar att 

det finns utrymme att minska produktportföljen. Att ha en bred produktportfölj kan 

innebära utmaningar inom hantering av material och det kräver en stor mängd 

lagerplatser. Kunder efterfrågar ständigt nya produkter och produktvarianter och därför 

krävs det att företaget följer utvecklingen på marknaden. Företaget menar att 

lågkostnadsländer som Kina och Indien börjar öka sin förmåga att utveckla nya 

produkter. Detta ställer krav på Tele AB att fortsätta utveckla lösningar som gör att 

kunden fortsätter välja dem. Som ett resultat av detta menar företaget att de måste ha 

en väl anpassad produktportfölj. 

Tele AB anser att en utmaning för konkurrenskraftig produktion i Sverige är tillgången 

på motiverade och engagerade anställda. Företaget menar att passiva anställda inte 

bidrar till företagets framgång och utveckling. De anser att tillgången på anställda som 

håller en hög kvalité är en viktig framgångsfaktor för konkurrenskraftig produktion i 

Sverige. Företaget anser att det är viktigt att arbeta med att öka känslan av delaktighet 

för att få de anställda att känna att de är med och påverkar sin egen och företagets 

framtid. Vidare anser företaget att det är viktigt att de anställda har en vilja och passion 

att lösa problem som kan uppstå inom organisationen. 

Tele AB anser att Sverige i princip är unikt med sitt fackliga engagemang. Människor 

som arbetar i producerande företag verksamma i Sverige har förmånliga avtal i 

jämförelse med lågkostnadsländer som till exempel Kina. I dessa länder anses det vara 

lätt att göra sig av med anställda i de fall ny kompetens krävs eller tillräcklig prestation 

inte uppnås. Företaget menar att detta vid vissa tillfällen gör det svårt att skapa en snabb 

utvecklingsprocess i och med att anställda som inte presterar tillräckligt hindrar den 

utvecklingen. Företaget ser därför att Sveriges fackliga engagemang vid vissa tillfällen 

hindrar att företaget kan utvecklas i en tillräckligt snabb takt. 

Tele AB anser att utbildningsnivån i Sverige länge har hållit en hög nivå. Idag tror 

företaget att lågkostnadsländer som Kina och Indien minskar det försprång i 

utbildningsnivå som Sverige länge har haft. Därmed menar företaget att den kompetens 

som företaget kunnat dra nytta av behöver utvecklas för att inte en stark 

konkurrensfaktor ska försvinna. Att Sverige fortsatt har en hög nivå på utbildningar 

menar Tele AB är en viktig faktor för att företag ska kunna fortsätta vara konkurrens-

kraftiga och därmed undvika att försprånget i kunskap fortsätter minska. I Tabell 10 

presenteras de utmaningar som har identifierats hos Tele AB. 
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Tabell 10: Utmaningar Tele AB 

Faktor Förklaring Referenser 

Pris Företaget anser att det är svårt att hålla en låg prisnivå jämfört 

med sina konkurrenter 

Manager material handling & logistics, Line 

manager PIM, Head of PIM, Senior supply chain 

developer 

Servitization Det är viktigt för företaget att erbjuda något utöver produkten 

för att göra den mer attraktiv. 

Manager material handling & logistics, Manager 

production engineering & quality support, Head 

of global dimensioning& supply mgnt, Manager 

production engineering & quality support 

Flexibilitet Företaget menar att de behöver ett flexibelt leveransflöde för 

att tillgodose kunders krav snabbt. 

Line manager PIM, Logistics manager 

Samarbete och 

samverkan 

Samarbetet mellan avdelningar anser företaget behöver 

utvecklas. 

Manager material handling & logistics, Supply 

chain manager, Line manager PIM, Head of 

production line Microwave, Head of global 

dimensioning& supply mgnt, Senior supply 

chain developer 

Automationsnivå Att hitta en balans mellan automatisering och manuellt arbete 

är idag en utmaning som företaget upplever. 

Manager material handling & logistics, Line 

manager PIM, Manager production engineering 

& quality support, Senior supply chain 

developer 

Ledtider Kunder ställer högre krav på korta ledtider. Därmed föredrar 

kunder ofta mer lokala producenter. 

Supply Chain Manager, Line manager PIM, 

Logistics manager, Head of product intro 

management 

Skatter Vissa länder försöker skydda sin inhemska produktion genom 

att höja importskatten för att göra andra producerande företags 

produkter mindre attraktiva. 

Supply Chain Manager, Head of production line 

Microwave, Head of product intro management 

Geografiska 

utmaningar 

En del kunder för företaget är placerade på långt avstånd till 

produktionsenhet vilket kan leda till kommunikations-

svårigheter. 

Manager material handling & logistics, Supply 

Chain Manager,  

Distributions- 

tillverkningskostnad 

Kostnaden för distribution ökar i de fall där kunden är 

placerad på långt avstånd från produktionsenheten i Sverige. 

Supply Chain Manager, Logistics manager, 

Head of product intro management  

Hållbarhet Företaget menar att hållbarhet är något som är viktigt för 

många kunder. 

Head of global dimensioning & supply chain 

mgnt 

Produktportfölj Det är svårt att hitta en balansgång mellan vilka av företagets 

produkter som ska tillverkas mot lager respektive order. Detta 

är en följd av att de har en bred produktportfölj. 

Logistics Manager, Senior supply chain 

developer 

Engagerad personal Anställda visar brist på motivation och engagemang. Logistics Manager, Head of PIM, Senior Supply 

chain developer 

Sociala faktorer Sveriges anställningstrygghet kan vara ett hinder vid försök att 

utveckla och förändra den anställda personalstyrkan. 

Logistics Manager 

Löner Höga kostnader för anställda i Sverige jämfört med 

lågkostnadsländer kan vara en utmaning för konkurrenskraftig 

produktion. 

Logistics Manager, Manager production 

engineering & quality support 

Lågkostnadsländers 

ökade 

utbildningsnivåer 

Lågkostnadsländer upplevs minska det försprång som företag i 

Sverige har i kompetens. 

Manager production engineering & quality 

support 
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5. Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att först jämföra fallföretagens 

empiri och därefter jämföra insamlad empiri med teoretiskt ramverk 

5.1  Vilka framgångsfaktorer finns för konkurrenskraftig produktion 

i Sverige? 
Detta avsnitt behandlar de framgångsfaktorer som har identifierats från de tre 

undersökta fallföretagen. Avsnittet bygger på de framgångsfaktorerna som redovisas i 

Tabell 5, 7 och 9. Vissa framgångsfaktorer har identifierats av fler än ett fallföretag men 

redovisas som en och samma faktor i Tabell 12.  

5.1.1 Skillnader och likheter mellan Tvätt AB, Bil AB och Tele AB 

De 14 framgångsfaktorerna för konkurrenskraftig produktion i Sverige har strukturerats 

i sju olika kategorier. Från empirin identifierades tre faktorer som befann sig på 

fallföretagens produktnivå och därav kategorin produkt. Vidare identifierades två 

faktorer från de tre fallföretagen som kopplas till processnivå hos fallföretagen och 

därav har kategorin process. Av de identifierade faktorerna kan två av dem kopplas till 

fallföretagens organisationsnivå och därav har kategorin organisation vuxit fram. Fem 

faktorer kan kopplas till fallföretagens strateginivå och därav kategorin strategi. Vidare 

identifierades en faktor från de tre fallföretagen som kopplas till marknadsnivån hos 

fallföretagen och därav har kategorin marknad vuxit fram. Från fallföretagen 

identifierades sex faktorer som kopplas till politisknivå hos fallföretagen och därav har 

kategorin politik vuxit fram. Slutligen identifierades endast en faktor som kan kopplas 

till fallföretagens försörjningskedja vilket skapade kategorin försörjningskedja. Denna 

kategorisering av de identifierade faktorerna har genomförts för att på ett enkelt och 

tydligt sätt strukturera samtliga framgångsfaktorer för konkurrenskraftig produktion i 

Sverige. Dessa kategorier har legat till grund för den matris som redovisas i Tabell 12 

där samtliga framgångsfaktorer är grupperade efter tillhörande kategori. 

Tabell 11: Matris Framgångsfaktorer 
Framgångsfaktor Tvätt AB Bil AB Tele AB 

Produkt    

Kvalité X  X 

Innovation X   

Process    

Lean X  X 

Automation X X X 

Organisation    

Kultur  X X 

Närhet mellan tillverkning och utveckling X X X 

Strategi    

Made in Sweden X   

Multiskilled   X 

Kommunikation med kund  X  

Närhet till kund  X  

Fåtal konkurrenter X   

Marknad    

Geografiska läget X   

Politik    

Kompetens X X X 

Försörjningskedja    

Flexibilitet X X X 
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Produkt 

Tvätt AB och Tele AB menar att deras produkter håller en hög kvalité vilket anses vara 

en framgångsfaktor för konkurrenskraftig produktion i Sverige. Anledningen till att Bil 

AB inte ansåg att deras produktkvalitet var en framgångsfaktor kan bero att de har en 

annan syn på vad kvalité är. Detta företag har istället ett fokus på att minska antalet fel 

inom produktionen och därigenom leverera en produkt som kunden anser uppfyller 

tillräcklig produktkvalitet. Tvätt AB antyder att deras producerade produkter är 

innovativa. Företaget befinner sig på en marknad med färre konkurrenter. Tvätt AB 

menar att de specialiserat sig inom en marknadsnisch vilket inneburit att de etablerat en 

djup kunskap kring dess produkter. Att Bil AB och Tvätt AB inte upplever sig vara 

innovativa på samma sätt kan vara ett resultat av att de agerar på marknader där 

konkurrensen är hårdare och skillnaderna på olika företags produkter mindre. 

Process 

Anmärkningsvärt var att fallföretagen anser att deras automation är välutvecklad och 

håller en hög standard jämfört med andra producerande företag. Detta är troligtvis ett 

resultat av de höga personalkostnader som manuell hantering innebär och därför krävs 

det att företagen har en välutvecklad automation. Värt att nämna är att företagen även 

menar att kompetent personal har varit en bidragande orsak till att företagen idag har 

den automation de har. Tvätt AB och Tele AB anser att ett framgångsrikt arbete med 

lean är en framgångsfaktor för konkurrenskraftig produktion i Sverige. Fallföretagens 

implementering av lean har inneburit att de har blivit resurseffektiva och förmågan att 

genomföra förbättringsarbeten har ökat. Bil AB antyder att de inte har ett lika väl 

utvecklat arbete med lean. Dock arbetar de i viss grad med metoder inom lean i sin 

produktionsenhet. 

Organisation 

Närhet mellan produktions- och utvecklingsenhet anser fallföretagen är en framgångs-

faktor för konkurrenskraftig produktion i Sverige. Denna faktor kan kopplas till 

kategorin organisation i och med fallföretagen anser att det är hela organisationen som 

påverkas positivt med en närhet mellan produktions- och utvecklingsenheten. Närheten 

har både inneburit att fallföretagens produktutveckling gett bättre resultat och att fel i 

produktion kan avhjälpas snabbare. Ett resultat är stabilare produktlanseringar och en 

mer resurseffektiv organisation. Bil AB och Tele AB menar att deras företagskultur 

inneburit en framgångsfaktor för konkurrenskraftig produktion i Sverige, kulturen 

främjar samarbete, egna initiativ och gör det möjligt att i vissa situationer ge kritik mot 

beslut och överordnade. 

Strategi 

De tre fallföretagen är verksamma inom olika branscher och har olika strategier och 

tillvägagångssätt för att vara konkurrenskraftiga. Därav är det naturligt att de 

kommande fyra framgångsfaktorer som identifierats kan kopplas till kategorin strategi 

och är mer specifika för respektive fallföretag. Tvätt AB anser att en framgångsfaktor 

för dem är att deras produkter kan marknadsföras som “Made in Sweden” och detta 

anser kunden vara attraktivt. Att det endast är Tvätt AB som nämnt denna 

framgångsfaktor kan antas bero på de två andra fallföretagens produkter inte är 

konsumentprodukter. Det är enbart ett av fallföretagen som nämnt “multiskilled” som 

en framgångsfaktor för konkurrenskraftig produktion i Sverige. Detta antas bero på att 

“multiskilled” är en avancerad strategi för produktion som få producerande företag har 

lyckats utveckla och dra nytta av. Att närheten till kund som framgångsfaktor endast 
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nämns av Bil AB kan bero på att inom bilbranschen hanteras stora volymer med krav 

på korta ledtider och att företaget beskriver fenomenet med att kunder efterfrågar lokala 

eller närliggande leverantörer. Tvätt AB anser att de befinner sig i en marknad som ett 

fåtal konkurrenter verkar i och detta har varit en framgångsfaktor för konkurrenskraftig 

produktion i Sverige. Tvätt AB har gjort ett strategiskt val att etablera sig inom en 

marknadsnisch med ett fåtal konkurrenter. För Bil AB och Tele AB har ett liknade 

strategiskt val inte varit möjligt i och med att deras marknader är mer konkurrensutsatta 

och en möjlighet till utveckling mot en egen marknadsnisch inte ses vara möjlig i 

samma omfattning. 

Marknad 

Det var anmärkningsvärt att endast ett av de tre fallföretagen ansåg att deras geografiska 

placering  var en framgångsfaktor för konkurrenskraftig produktion i Sverige. Detta kan 

bero på att företaget i fråga har en kundkrets som har en hög koncentration inom ett 

geografiskt område i högre grad än de två andra fallföretagen. Kategorin marknad har 

vuxit fram under studiens gång eftersom fallföretaget valt sin geografiska placering 

beroende på var kunden finns. 

Politik 

Att producerande företag verksamma i Sverige har goda förutsättningar att rekrytera 

kompetenta anställda är något de tre fallföretag anser är en framgångsfaktor för 

konkurrenskraftig produktion i landet. De tre fallföretagen anser att deras anställda har 

en bred kunskap om de producerade produkterna, produktionsprocesserna och den 

utrustning som har används inom produktionen. Att Sverige är ett högkostnadsland 

antas ha bidragit till att det har varit möjligt att utveckla ett utbildningssystem som 

ligger i framkant. Bil AB antydde att deras kompetens är svår att exportera till andra 

länder då den finns hos de anställda och därmed behålls kompetensen inom företaget. 

Försörjningskedjan  

De tre fallföretagen anser att de idag har en tillräckligt hög nivå av flexibilitet inom 

företaget. Bil AB beskriver flexibilitet i sin produktion som en anledning att de kan 

bedriva konkurrenskraftig produktion i Sverige. I jämförelse har inte Tvätt AB och Tele 

AB nämnt flexibilitet i samma utsträckning. Värt att notera är dock att flexibilitet är 

viktigt för Tvätt AB och Tele AB vid produktion av kundanpassade produkter. Den 

höga graden av flexibilitet gör det möjligt för företagen att hantera de snabba variationer 

som uppstår inom produktionen och att hantera flera processer samtidigt. Anmärknings-

värt är att inom Bil ABs bransch är det vanligt att en produktionsenhet endast hanterar 

en process, men i och med att företaget anser att deras flexibilitet är hög har de kapacitet 

att hantera fler än en process. Tele AB har utformat sin produktionsverksamhet på ett 

liknade sett i och med att deras produktionslinor, automatisering och testutrustning har 

utformats på ett sätt så att de inte blir låsta till ett och samma verksamhetsområde. 

5.1.2 Jämförelse mellan empiri och teori 

Det visade sig att i fallföretagen finns en hög automationsnivå i produktionen vilket 

bidrar till att produkterna är avancerade och har en hög kvalité. Vinnova (2014) menar 

att automation är en framgångsfaktor för konkurrenskraftig produktion i ett 

högkostnadsland. De anställda inom fallföretagen håller en hög kompetens- och 

kunskaps-nivå således har företagens kunskap kring automation vuxit successivt med 

tiden och idag anser fallföretagen att deras automation är ledande inom detta område. I 

framtiden tros produktionssystem hos producerande företag verksamma i 



 

38 

högkostnadsländer vara beroende av ett avancerat samarbete mellan människan och 

automation (Vinnova, 2014). Detta är även tydligt hos fallföretagen i och med att de 

anser att de lyckats integrera en hög grad av automation i produktionsprocessen vilket 

enligt Manufuture (2014) är en förutsättning för att säkerställa att produktion ska finnas 

kvar i högkostnadsländer. 

Fallföretagen anser att kundernas krav har utökats allt mer och blivit mer komplicerade 

för producerande företag att uppfylla. Kunder efterfrågar idag kortare produkt-

livscykler, tid till marknaden, innovation samt anpassningsbarhet. Fallföretagen menar 

att deras grad av flexibilitet har bidragit till att uppfylla denna efterfrågan och att de i 

hög grad lyckas att ställa om sina processer tillräckligt snabbt för att kunna möta 

kundernas varierande efterfråga. Detta menar Mehrabi et al., (2000) är en viktig 

förutsättning för att lyckas svara på kundernas ständigt förändrade efterfråga. 

Den internationella konkurrensen ökar bland producerande företag vilket har lett till att 

produkter bör vara mer avancerade och komplexa för att vara attraktiva för kunden 

(Momme, 2002; Manufuture, 2004; Singh et al., 2008). Vinnova (2014) menar att 

högkostnadsländers industrier är bland de mest avancerade och tekniska som finns och 

detta syns tydligt hos fallföretagen då de har varit duktiga på att producera 

kundanpassade produkter under en längre tid.  

Två av fallföretagen anser att deras anställda idag har en tillräckligt hög kompetens för 

att företagen ska lyckas förbättra sig inom organisationen i den takt som behövs. 

Kundernas ökade efterfråga på komplexa och kundunika produkter leder till att 

producerande företag behöver ha kompetenta anställda (Westkämper, 2013). 

Fallföretagen menar att tillgången till kompetent personal för tillfället är tillräcklig i 

Sverige och Westkämper (2013) menar att det krävs kvalificerade anställda inom ett 

producerande företag för att det fortsatt ska kunna konkurrera och växa. Under studien 

har två av de tre fallföretagen menat att deras anställda har bidragit till att de idag kan 

erbjuda sina kunder komplexa och kundunika produkter. Produktion i 

högkostnadsländer kommer i framtiden kräva att anställda har en större kompetens och 

kunskap (Vinnova, 2014) 

Från studiens empiri har det framkommit att ett av de tre fallföretagen under en längre 

tid har lyckats med att utveckla nya innovativa produkter. Att bedriva produktion i ett 

högkostnadsland, vilket Sverige klassas som, innebär att en hög innovationsnivå är en 

framgångsfaktor (Atkinson 2012; Berger 2013). Vidare framkom det från ett av 

fallföretagen att deras produkter anses vara attraktiva genom en längre livslängd än 

konkurrenternas, vilket är en följd av företagets förmåga att använda innovation för att 

skapa nya produkter med lång livslängd. Vinnova (2014) menar att ett producerande 

företag behöver vara innovativa tidigt i försörjningskedjan för att överleva i den 

globaliseringen som sker idag. 

Två av fallföretagen menar att den svenska kulturen i allmänhet är en framgångsfaktor 

för producerande företag verksamma i Sverige. Arbetsmiljön i Sverige uppmuntrar till 

samarbete och samverkan (SSG Standard Solutions Group, 2013). Denna kultur gör att 

anställda inom fallföretagen upplever att det är lättare att ta självständiga beslut. Det 

framkom att anställda på respektive fallföretag ofta kom med egna förbättringsförslag 

vilket bidrar till en positiv utveckling för organisationen. Producerande företag 

verksamma i Sverige har en förmåga att samverka över gränser, både inom och utom 

sin organisation (Teknikföretagen & IF Metall, 2015). Ett av fallföretagen i studien 
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menar att deras ökade samverkan mellan utvecklings- och produktionsenhet har lett till 

framgångar vid utveckling av nya produkter. Teknikföretagen (2016) menar att Sverige 

är unikt i avseende på förmågan att lyckas “samla alla i ett rum”. 

Två av fallföretagen har upplevt att arbetssättet lean innebär att företaget utvecklas och 

får kunskap om hur de kan använda sina resurser på ett mer effektivt sätt. Olhager 

(2013) menar att arbetssättet skapar en delaktighet hos personalen och på så sätt blir de 

mer engagerade i företagets processer. Två av fallföretagen upplever i nuläget 

svårigheter med att idag rekrytera engagerade och motiverade anställda, med hjälp av 

arbetssättet lean har det visat sig att personalens engagemang inom de två fallföretagen 

har ökat. 

Kunders köpbeteende påverkas idag till stor del av producerande företags varumärken 

(Anacarani et al., 2015). Ett exempel på detta är att kunder anser att beroende på vilket 

land en produkt är producerat i kan beteckningen ”Made in” innebära att en produkt blir 

mer attraktiv. Tvätt AB använder sig av detta koncept med “Made in” och företaget 

anser att deras produkter blir mer attraktiva med beteckningen “Made in Sweden”. Det 

har visat sig att många kunder uppskattar att det är just i Sverige en produkt är 

producerad i. Kunder uppfattar en produkts kvalité på olika sätt beroende på var 

produkten har producerats (Anacarani et al., 2015). Producerande företag verksamma i 

Sverige kan på ett framgångsrikt sätt utnyttja beteckningen “Made in Sweden” genom 

att påvisa den kvalitetsskillnad som produktion i Sverige förväntas innebära. 

5.2  Vilka utmaningar finns för konkurrenskraftig produktion i 

Sverige? 
Detta avsnitt behandlar de utmaningar som har identifierats från de tre undersökta 

fallföretagen. Avsnittet bygger på de utmaningar som redovisas i Tabell 6, 8 och 10. 

Vissa utmaningar har identifierats av fler än ett fallföretag men redovisas som en och 

samma faktor i Tabell 12.  

5.2.1 Skillnader och likheter mellan Tvätt AB, Bil AB och Tele AB 

De 24 utmaningarna för konkurrenskraftig produktion i Sverige har strukturerats i sju 

olika kategorier. Från empirin identifierades tre faktorer som befinner sig på 

fallföretagens produktnivå och därav kategorin produkt. Vidare identifierades fem 

faktorer från de tre fallföretagen som kopplas till processnivå och därav kategorin 

process. Av de identifierade faktorerna kan fem av dem kopplas till fallföretagens 

organisationsnivå och därav kategorin organisation. Två faktorer kan kopplas till 

fallföretagens strateginivå och därav kategorin strategi. Vidare identifierades två 

faktorer från de tre fallföretagen som kopplas till marknadsnivån och därav kategorin 

marknad. Från fallföretagen identifierades sex faktorer som kopplas till politisknivå hos 

fallföretagen och därav kategorin politik. Slutligen identifierades endast en faktor som 

kan kopplas till fallföretagens försörjningskedja vilket skapade kategorin 

försörjningskedja. Denna kategorisering av de identifierade faktorerna har genomförts 

för att på ett enkelt och tydligt sätt strukturera samtliga utmaningar för 

konkurrenskraftig produktion i Sverige. Dessa kategorier har legat till grund för den 

matris som redovisas i Tabell 12 där samtliga utmaningar är grupperade efter 

tillhörande kategori. 
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Tabell 12: Matris Utmaningar 
Utmaningar Tvätt AB Bil AB Tele AB 

Produkt    

Innovation X X  

Pris   X 

Servitization X  X 

Process    

Ledtid   X 

Automation  X X 

Distributions- och tillverkningskostnad   X 

Effektivitet i produktion X   

Minska slöserier  X  

Organisation    

Ledarskap X   

Samarbete och samverkan  X X 

Engagerad personal X  X 

Generationsväxling X   

Traditioner  X  

Strategi    

Geografiska utmaningar  X X 

Produktportfölj  X X 

Marknad    

Hållbarhet X  X 

Lokala leverantörer  X  

Politik    

Skatter   X 

Sociala faktorer  X X 

Lagar X X  

Kompetens  X  

Lågkostnadsländers ökade utbildningsnivå   X 

Löner X X X 

Försörjningskedja    

Flexibilitet X  X 

Produkt 

Tvätt AB menar att en framgångsfaktor för konkurrenskraftig produktion i Sverige är 

att vara framgångsrik på innovation, samtidigt anser samma företag att detta är en 

utmaning för fortsatt produktion i Sverige. Det råder därmed delade åsikter om faktorn 

innovation. Anledningen till att Tele AB inte anser innovation vara en utmaning för 

konkurrenskraftig produktion i Sverige kan vara att företaget redan är medvetna om att 

de producerar avancerade och komplexa produkter och är innovativa i hög grad. Samma 

företag menar också att de har svårt att sätta rätt pris på sina produkter. Detta kan 

möjligtvis bero på att deras produkt till stor del består av en tjänst, som innebär att 

företaget säljer en funktion, snarare än en produkt, vilket gör en jämförelse svår. De två 

andra fallföretagen nämnde inte prissättning som en utmaning för deras produkter, 

vilket kan bero på att deras produkter är mer lika konkurrenternas alternativ och detta 

skapar utrymme för jämförelse. Tvätt AB och Tele AB anser att det är viktigt att skapa 

mervärde för sina producerande produkter. Dessa två företag är verksamma inom 

branscher där produkterna säljs direkt till konsumenten utan vidareförädling av annan 

part. Bil AB producerar produkter som är delkomponenter till en slutprodukt, därmed 

kan det antas att det inte är lika viktigt för företaget att skapa mervärde för dessa 

produkter. 

Process  

De tre fallföretagen anser att en framgångsfaktor för konkurrenskraftig produktion i 

Sverige är deras automationsnivå. Bil AB och Tele AB menar att de i framtiden måste 

fortsätta utveckla sin automation för att lyckas vara konkurrenskraftiga. I och med den 
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höga personalkostnad som råder i Sverige menar Bil AB och Tele AB att automation är 

en viktig metod för att minska mängden manuell bearbetning. Tele AB anser att deras 

distributions- och produktionskostnader är en utmaning för konkurrenskraftig 

produktion i Sverige. 

Organisation 

Tvätt AB anser att en utmaning för konkurrenskraftig produktion i Sverige är 

ledarskapet inom organisationen. I och med att företaget är placerat på en mindre ort i 

Sverige anser de att det är svårt att rekrytera kompetenta ledare och det är istället vanligt 

på företaget att en redan anställd som saknar tillräcklig utbildning inom ledarskap 

erbjuds tjänsten. Bil AB och Tele AB är placerade på orter som ligger närmre större 

orter och har därmed lättare att rekrytera ledare med rätt utbildning. Tele AB anser att 

deras samarbete och samverkan mellan avdelningarna måste bli mer tydlig och effektiv 

för att de ska lyckas vara konkurrenskraftiga och att det behövs ett system som främjar 

kommunikation och samtidigt ökar samverkan krävs även ett bra ledarskap. För att öka 

samarbete och samverkan mellan organisationens avdelningar krävs också mer 

engagemang från anställda. Idag ser dessa företag att deras anställda i en del situationer 

inom deras arbete inte har det engagemang som behövs för att utveckla företaget. Tvätt 

AB menar att Sverige står inför en generationsväxling som kan ha negativ påverkan på 

framtida tillverkning i Sverige. Företaget menar att de upplevt en trend att det är svårt 

att rekrytera anställda i och med att ungdomar idag tycker att arbete inom industrin har 

en låg status. Det är därför viktigt att göra denna generation medveten om vad det 

innebär att arbeta inom industrin och att förmedla en mer positiv bild. Det är möjligt att 

även Bil AB och Tele AB kan få problem i framtiden med förändring i attityd som 

upplevs följa med generationsväxlingen. En anledning till att de två företagen som inte 

upplever detta som en utmaning kan vara att de i dagsläget inte rekryterar i samma 

utsträckning som Tvätt AB. 

Strategi 

Bil AB och Tele AB antyder att en utmaning för konkurrenskraftig produktion i Sverige 

är den globalisering som idag sker i världen. Företagen upplever att det ständigt bildas 

nya globala producerade företag som snabbt slår sig in på marknader. Vidare menar de 

att Sveriges geografiska placering kan innebära att det blir svårt att snabbt nå ut till sina 

kunder. Att ha en centraliserad produktion i Sverige innebär stora geografiska avstånd 

till marknader som till exempel Asien vilket kan leda till att producerande företag 

verksamma i Sverige tvingas att koncentrera sig på den lokala marknaden. Bil AB och 

Tele AB anser att deras produktportfölj bör bli mer anpassningsbar för att möta kunders 

efterfrågan. De antyder att deras strategi kring vilka produkter som ska prioriteras 

behöver utvecklas. Tvätt AB är idag väl medvetna om vilka produkter som marknaden 

efterfrågar och företaget tillverkar de produkter som söks. 

Marknad 

En ökad uppmärksamhet för industrins miljöpåverkan kan komma att innebära 

utmaningar för producerande företags konkurrenskraftighet, något som både Tvätt AB 

och Tele AB upplever. Kunder efterfrågar i högre grad att produkter ska vara 

producerande på ett miljövänligt sätt. Anledningen till att Bil AB inte påpekade att 

hållbarhet kan komma att bli en utmaning för konkurrenskraftig produktion i Sverige 

kan vara att de producerar delkomponenter till bilbranschen. Möjligtvis kan det bero på 

att de är producenten av slutprodukten som står för kontakten med konsumenter och att 

kraven på hållbarhet inte spridit sig så långt bak i leverantörskedjan. Det var bara Bil 



 

42 

AB som antydde att marknaden efterfrågar mer lokala leverantörer som är närmare 

kunden och kan med stor sannolikhet antas bero på att Bil AB är underleverantör till 

Volvo Personvagnar AB. Bil AB ser att en trend i bilbranschen är att biltillverkare 

efterfrågar lokala leverantörer vilket betyder att om Bil ABs kunder väljer att flytta sin 

produktion till lågkostnadsländer är det stor sannolikhet att kunderna väljer en ny lokal 

producent i lågkostnadslandet. Eftersom kunder efterfrågar lokala leverantörer kan det 

bli svårt för producerande företag verksamma i Sverige att etablera sig i andra 

världsdelar utan att flytta eller expandera och skapa fler produktionsenheter. 

Försörjningskedja 

Både Tvätt AB och Tele AB hävdar att de idag har en hög grad av flexibilitet inom sin 

produktion, däremot menar företagen att de i framtiden bör prioritera en högre grad av 

flexibilitet för att fortsatt kunna vara konkurrenskraftiga. En högre grad av flexibilitet i 

leveransflödet kan enligt Tele AB innebära att de tillgodoser kundkrav på ett bättre sätt. 

Tvätt AB menar att en högre grad av flexibilitet i framtiden kommer kunna förhindra 

störningar i produktionen, vilket i sin tur skapar förutsättningar för att tillgodose 

kundernas krav. 

Politik 

En av de största utmaningarna som samtliga fallföretag upplever är den höga personal-

kostnaden som finns i Sverige jämfört med lågkostnadsländer. Personalkostnaden anses 

idag vara en utmaning för konkurrenskraftig produktion i Sverige och tros vara så även 

i framtiden. I och med Sveriges fackliga engagemang kommer kostnaden för de 

anställda att öka i framtiden, något som fallföretagen är väl medvetna om i denna studie. 

Ett sätt att hantera lönekostnader har varit satsningar på automation och fallföretagen 

ser detta som en lovande lösning till att minska mängden manuell hantering och därmed 

personalkostnaden. I vissa länder finns höga importskatter som syftar till att skydda 

inhemsk produktion mot utländsk konkurrens och Tele AB påpekar att höga import-

skatter är en utmaning för företaget som är verksamma globalt samt har kunder världen 

över. Att Bil AB nämner att de inte upplevt detta som en utmaning kan antas bero på 

att deras största kund finns i Sverige. Anmärkningsvärt är dock att endast Bil AB 

nämnde en oro för att tillgången på kompetens i Sverige kommer att försämras i 

framtiden, på grund av att lågkostnadsländer som Kina och Indien börjar etablera en 

välutvecklad utbildningsnivå. Det kan också vara ett resultat av att Bil AB upplevt att 

företag i lågkostnadsländer rekryterar kompetent personal och att tillgång på kompetens 

därigenom blir sämre. Vidare befinner sig Bil AB i en marknad där en hård konkurrens 

råder redan bland en stor mängd av företag, det är därför viktigt att ha tillgång till god 

kompetens för att fortsätta bedriva lönsam produktion. 

5.2.2 Jämförelse mellan empiri och teori 

En viktig faktor för att Tele AB ska kunna fortsätta att vara konkurrenskraftiga jämfört 

med andra producerande företag i lågkostnadsländer beskriver de vara utbildnings-

nivån i Sverige. Utbildningsnivån har visat sig vara en viktig förutsättning för att 

producerande företag ska kunna bedriva en konkurrenskraftig produktion i ett 

högkostnadsland (Teknisk Framsyn, 2004). Lågkostnadsländer som Kina och Indien 

har visat en tendens till ökad utbildningsnivå i länderna vilket stämmer väl överens med 

vad som framkommit från Tele AB. Det finns risk att lågkostnadsländer i framtiden 

kommer ha tillgång till anställda med hög kunskaps- och kompetensnivå, vilket innebär 

att producerande företag verksamma i Sverige måste ställa högre krav på att 

utbildningsnivån i landet fortsätter utvecklas och utbilda anställda med hög kompetens 



 

43 

och kunskap. Producerande företag i Sverige har redan idag möjlighet att köpa in 

kvalificerade tjänster billigt från konsultföretag placerade i Asien vilket är ett resultat 

av ökad utbildningsnivå i länder som Kina och Indien (Manufuture, 2004).  

Kvalificerad arbetskraft är en viktig förutsättning för att producerande företag i Sverige 

fortsatt ska ha möjlighet att bedriva konkurrenskraftig produktion i landet (Teknisk 

Framsyn, 2004). I Sverige idag börjar ungdomar sitt arbetsliv senare än förr vilket gör 

det svårare för producerande företag att få tag på kvalificerad personal. Det finns i 

Sverige idag dessutom möjlighet till tidigare pension vilket har inneburit att anställda 

avslutar sin arbetskarriär tidigare än vid normal pensionsålder (Teknisk Framsyn 2004; 

Vinnova 2014). 

Ett lågt pris och avancerad teknik kommer i framtiden inte vara tillräckliga faktorer att 

konkurrera med (Singh et al., 2007; Manufuture, 2004). Fallföretagen kommer bli mer 

beroende av flexibilitet och snabbhet för att fortsätta bedriva konkurrenskraftig 

produktion i Sverige. Kunder ställer idag högre krav på att leverantörer kan producera 

kundspecifika produkter vilket innebär att producerande företag verksamma i Sverige 

behöver bli mer flexibla för att snabbare ställa om processer i sin produktion 

(Westkämper, 2013). Högre krav på dynamik, förändring och förnyelse är idag en av 

drivkrafterna bakom att producerande företag ständigt utvecklas (Teknisk Framsyn, 

2004). Sett till studiens fallföretag innebär det att de undersökta företagen bör utveckla 

ett mer flexibelt leveransflöde för att kunna tillgodose dessa krav. 

Att skapa ett mervärde i de produkter som produceras har visat sig vara en viktig faktor 

för att i framtiden fortsätta konkurrera med andra producerande företag (Green & Roos, 

2012). Producerande företag bör flytta fokus från att enbart producera och sälja 

produkter till att erbjuda något mer utöver produkten (Baines et al., 2009: Vinnova, 

2014). Ett exempel på detta är något som gör att kunden väljer att konsumera företagets 

produkter trots att konkurrenter erbjuder produkter med liknande eller identisk 

funktion. Från studiens empiri framkom det för Tvätt AB och Tele AB är det viktigt att 

hitta ett mervärde till deras produkter i och med att de opererar i branscher där 

produkterna säljs direkt till konsument i högre grad än vad Bil AB gör. Servitization, 

som är en definition av att hitta en produkts mervärde, kommer i framtiden vara en 

viktig faktor för att producerande företag verksamma i Sverige fortsatt ska kunna 

bedriva konkurrens-kraftig produktion inom landet (Green & Roos, 2012; Vinnova, 

2014). 

En konkurrenskraftig produktion som tar hänsyn till miljöpåverkan är en 

framgångsfaktor som följer av att producera i ett högkostnadsland (Teknisk Framsyn, 

2004; Vinnova, 2014; Westkämper, 2013). Tvätt AB och Tele AB antyder även att 

deras kunder idag i allt högre grad efterfrågar att företagens produkter ska vara 

producerade på ett miljövänligt sätt. Detta är en utmaning i och med att miljöaspekter i 

framtiden antas ha en större inverkan på hur produkter och produktionssystem utformas 

(Teknisk Framsyn, 2004). Detta betyder att det krävs stor hänsyn till vad företagens 

kunder själva anser bidra till att miljön gynnas. För fallföretagen innebär det att det 

kommer ställas högre krav på avancerade teknik och hög kompetens. Fallföretagen 

antydde att miljöpåverkan har resulterat i striktare regelverk. Detta regelverk kan göra 

att studiens fallföretag upplever det vara en utmaning att få till hållbar produktion och 

samtidigt se till att det strikta regelverket följs. 
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Det förekommer idag stora skillnader sett till ekonomiska förhållanden mellan olika 

länder (Bailey & Propris, 2014). Kopplat till studiens fallföretag anser alla tre att den 

största ekonomiska skillnaden idag är att Sverige generellt sett har väldigt höga 

personalkostnader i jämförelse med andra länder. Fallföretagen menar att personal-

kostnaden anses vara en av de största utmaningarna för konkurrenskraftig produktion i 

Sverige. Det råder också stora skillnader på skattenivåer i olika länder runt om i världen 

(Bailey & Propris, 2014). Tele AB har upplevt detta genom att ett land har höjt sin 

importskatt för att skydda inhemsk produktion. Vilket gör att de produkter som Tele 

AB vill sälja till kunder som är placerade i det berörda landet blir dyrare och därmed 

mindre attraktiva. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs 

studiens implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 

rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1  Resultat 
I följande resultatdiskussion behandlas identifierade framgångsfaktorer och utmaningar 

inhämtade från de tre fallföretagen. Avsnittet inleds med de framgångsfaktorer som 

samtliga tre fallföretag har nämnt, därefter följer de framgångsfaktorer som två av de 

tre fallföretag har nämnt och slutligen de framgångsfaktorer som ett av de tre 

fallföretagen har nämnt. Efter att framgångsfaktorerna har diskuterats beskrivs de 

utmaningar som alla tre fallföretag har nämnt, därefter följer de utmaningar som två av 

de tre fallföretagen har nämnt och avsnittet avslutas med de utmaningar som ett av de 

tre fallföretagen har nämnt. 

I denna studie har framgångsfaktorer och utmaningar för konkurrenskraftig produktion 

i Sverige undersökts. Efter att ha studerat befintlig teori kring framgångsfaktorer och 

utmaningar för konkurrenskraftig produktion i högkostnadsländer har det blivit tydligt 

att det finns utrymme för ytterligare studier specifikt för Sverige. För att producerande 

företag verksamma i Sverige fortsatt ska kunna bedriva en konkurrens-kraftig 

produktion har denna studie sökt framgångsfaktorer och utmaningar relaterade till 

produktion i Sverige. Denna studie kan hjälpa producerande företag i Sverige att 

utveckla sina organisationer genom ökad kunskap kring vilka framgångsfaktorer 

respektive utmaningar som finns för produktion i landet. 

6.1.1 Framgångsfaktorer för producerande företag verksamma i Sverige 

Studiens första frågeställning fokuserade på att identifiera vilka framgångsfaktorer som 

finns för konkurrenskraftig produktion i Sverige. Befintliga framgångsfaktorer för 

konkurrenskraftig produktion i högkostnadsländer har kunnat identifieras genom en 

litteraturstudie. Därefter har en studie av tre producerande företag verksamma i Sverige 

genomförts för att på så sätt få ökad kunskap till de framgångsfaktorer som nämnts. 

Automation och flexibilitet har identifierats i både litteraturstudien och fallstudien som 

två tydliga framgångsfaktorer för konkurrenskraftig produktion i Sverige, däremot har 

litteraturen inte behandlat att närheten mellan tillverknings- och utvecklingsenhet har 

varit en tydlig framgångsfaktor för konkurrenskraftig produktion i ett högkostnadsland. 

I denna studie framgår det att de tre fallföretagen har både sin produktion och sin 

utvecklingsenhet placerad i samma geografiska område. Detta har lett till att dessa 

företag sett stora fördelar med ett mer ingående samarbete som görs möjligt av det korta 

avståndet mellan tillverknings- och utvecklingsenhet. Därför anses detta vara något 

som gäller även för andra producerande företag verksamma i högkostnadsländer.  

Att ha en hög kvalité på tillverkade produkter är enligt litteraturen en framgångsfaktor 

för konkurrenskraftig produktion i högkostnadsländer och identifierades även av två 

fallföretag i studien. Det är viktigt för producerande företag verksamma i Sverige att 

tillverka produkter som anses ha en hög kvalité av kunderna för att lyckas konkurrera 

med andra producerande företag som framförallt är verksamma i lågkostnadsländer. 

Producerande företag i Sverige antas i framtiden ha svårt att konkurrera enbart med 

produktens prissättning. Med utgångspunkt i detta antas därför produktens kvalité vara 

en viktig faktor för att bedriva konkurrenskraftig produktion. Det är tydligt att 

arbetssättet lean skapar möjligheter för producerande företag att effektivisera processer 
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inom organisationen vilket styrks av litteraturstudien. Två av de tre fallföretagen menar 

att deras implementering av lean har inneburit framgångsfaktorer för konkurrenskraftig 

produktion i Sverige. Producerande företag verksamma i Sverige som ännu inte 

introducerat lean bör se över möjligheten att implementera lean i sin organisation. 

Fallföretagen menade att deras företagskultur uppmuntrar medarbetare att delta i 

förbättringsarbeten och bidra till förändring, det är även acceptabelt inom den svenska 

företagskulturen att påpeka brister och komma med egna förslag till förbättringar. 

Att vara innovativ menar litteraturen är en framgångsfaktor för konkurrenskraftig 

produktion i ett högkostnadsland (Wagner & Hansen, 2005). Det var endast ett av  

fallföretagen som nämnde att innovation är en framgångsfaktor för konkurrenskraftig 

produktion i Sverige. Det är svårt att mäta innovation för producerande företag i och 

med att samma fallföretag som nämnde att det var en framgångsfaktor antydde även att 

innovation är en utmaning för konkurrenskraftig produktion i Sverige. 

Vidare anser ett av fallföretagen att en märkning med “Made in Sweden” gör deras 

produkter mer attraktiva och att kunder i vissa fall föredrar produkter som har denna 

märkning. Även litteraturstudien behandlade att “Made in X” bidrar till att göra 

produkter mer attraktiva. Den geografiska placeringen är därmed viktig i och med att 

en produkt anses vara mer attraktiv om den är tillverkad i ett land som ryktas tillverka 

produkter med hög kvalité (Anacarani et al., 2015; Canham & Hamilton, 2013). Ett av 

fallföretagen anser att de har tillgång till personal som har djup kompetens inom olika 

verksamhetsområden vilket innebär att vid ökning av kapacitetsbehov kan egen 

personal användas istället för att hyra in tillfällig extrapersonal. Detta sparar resurser 

både genom den höga kostnaden för att hyra in personal men även genom att den egna 

personalen inte har samma behov av upplärning. Motsvarighet till detta fenomen har 

inte funnits i litteraturen vilket till viss grad kan antas bero på det är unikt för 

fallföretaget.  

Ett av fallföretagen menar att deras kommunikation och närhet till kund har varit en 

framgångsfaktor för konkurrenskraftig produktion i Sverige i och med att fallföretaget 

har en av sina största kunder placerad i närheten av sin produktionsenhet. Ett annat 

fallföretag ansåg att deras geografiska placering i Sverige är en framgångsfaktor för 

konkurrenskraftig produktion i landet. Tack vare det geografiska läget har företaget 

snabba ledtider till framförallt marknaden Europa. Värt att påpeka är att samma 

fallföretag anser att de har ett fåtal konkurrenter som är verksamma i samma 

marknadsnisch vilket kan ha bidragit till att de känner att deras geografiska placering i 

Sverige är en framgång.  

En ökad kunskap kring vilka framgångsfaktorer som följer för konkurrenskraftig 

produktion i Sverige kan leda till att producerande företag som har verksamhet i andra 

länder flyttar till Sverige. De framtagna framgångsfaktorerna kommer innebära en ökad 

förståelse kring varför producerande företag ska bedriva konkurrenskraftig produktion 

i Sverige. 

6.1.2 Utmaningar för producerande företag verksamma i Sverige 

Studiens andra frågeställning fokuserade på att identifiera vilka utmaningar som finns 

för konkurrenskraftig produktion i Sverige. Befintliga utmaningar för konkurrens-

kraftig produktion i högkostnadsländer har kunnat identifieras genom en litteratur-

studie. De tre fallföretagen är överens om att Sverige idag har generellt höga 

personalkostnader, vilket delvis beror på att producerande företag i Sverige betalar ut 
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höga löner i jämförelse med andra producerande företag i lågkostnadsländer. Det är 

tydligt att Sveriges generellt höga löner länge har varit en stor utmaning för 

producerande företag verksamma i Sverige och löner kommer även vara ett bekymmer 

en lång tid framöver om inte lönenivån ökar i andra länder. 

Två av fallföretagen menar att deras automation i framtiden behöver utvecklas i samma 

takt som den gjort hittills för att kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga trots höga 

personalkostnader. Fallföretagen anser att med hjälp av automation kan minska behovet 

av manuell bearbetning inom produktionen vilket minskar personalkostnaden. Kraven 

på snabba omställningar inom industrin har bidragit till att producerade företag i 

Sverige är i behov av en avancerad automationspark (Teknikföretagen, 2008). Den 

globala utvecklingen har lett till att producerande företag i framtiden kommer bli allt 

mer beroende av flexibilitet och snabbhet eftersom pris och teknik inte längre är 

tillräckliga faktorer att konkurrera med (Singh et al., 2007; Manufuture, 2004). Kravet 

på dynamik, förändring och förnyelse är idag drivkraft bakom producerande företags 

ständiga utveckling som följer av den globala marknaden (Teknisk Framsyn, 2004). För 

att kunna tillgodose dessa nya förväntningar från kunden är det viktigt att kunna 

utveckla flexibla produktionssystem som kan justeras utifrån den produkt som ska 

tillverkas (Teknisk Framsyn, 2004). Westkämper (2014) menar att en ökad efterfrågan 

på kundspecifika produkter ställer högre krav på producerande företags flexibilitet och 

ombytlighet. Samtidigt som de tre fallföretagen anser att flexibilitet är en framgångs-

faktor för konkurrenskraftig produktion i Sverige, menar två av fallföretagen att det kan 

vara en utmaning att tillgodose tillräcklig nivå av flexibilitet. Detta styrks även av 

litteraturen som menar att den globala utvecklingen har lett till att producerande företag 

i framtiden kommer bli allt mer beroende av flexibilitet och snabbhet. Producerande 

företag verksamma i Sverige anses inte kunna konkurrera med låga priser inom den 

närmsta framtiden. Detta eftersom producerande företag verksamma i lågkostnads-

länder har lägre personalkostnader, därför blir producerande företag verksamma i 

Sverige beroende av en hög grad av flexibilitet.  

Hållbarhet är ett område som idag ständigt diskuteras eftersom producerande företag 

ställs inför tuffare krav från myndigheter och samhället. Detta har lett till att 

producerande företag verksamma i Sverige kan behöva ta större hänsyn till miljövänlig 

produktion. Två av fallföretagen anser att detta är en utmaning för konkurrenskraftig 

produktion i Sverige. Ifall företagen lyckas producera produkter med en större hänsyn 

till miljön kommer detta med stor sannolikhet leda till framgångar för konkurrenskraftig 

produktion i Sverige. Litteraturstudien styrker att hållbarhet är en framgångsfaktor för 

konkurrenskraftig produktion i ett högkostnadsland. 

Vidare har det framkommit från nuvarande litteratur att det i framtiden kommer vara 

viktigt för producerande företag i Sverige att hitta ett sätt att göra sina produkter mer 

attraktiva genom att tillföra mervärde. Detta är något som två av fallföretagen antyder 

att de behöver utvecklas inom för att fortsatt kunna bedriva konkurrenskraftig 

produktion i Sverige. Producerande företag verksamma i Sverige bör ständigt 

undersöka ifall deras producerade produkter kan tillföras något extra som kunderna 

uppskattar. I och med att produktens pris ofta är avgörande för kundens val och att 

producerande företag verksamma i lågkostnadsländer kan erbjuda produkter till ett 

lägre pris kan det bli avgörande vad ett producerande företag verksamt i Sverige kan 

erbjuda utöver produkten. Framförallt när två liknade produkter har ett liknande pris 
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kommer troligtvis avgörandet baseras på vilket producerande företag som erbjuder det 

mest attraktiva utöver produkten. 

En del högkostnadsländer i Europa har i nuläget en infrastruktur som är tillräckligt 

etablerad för att producerande företag ska kunna utnyttja den effektivt. Det kvarstår 

dock utmaningar inom infrastrukturen som är relaterade till framförallt kapacitetsbrister 

(Vinnova, 2014). Därmed är det sannolikt att det även i framtiden kommer uppstå 

utmaningar kopplade till det geografiska läget, framförallt vid längre leveranser till 

kund. För producerande företag verksamma i Sverige som konkurrerar utanför Europa 

är det geografiska läget en utmaning. Det kan i framtiden uppstå större svårigheter 

kopplade till leveranser utanför Europamarknaden och därmed anses det vara 

nödvändigt för producerande företag verksamma i Sverige att ha tillgång till en väl 

utvecklad infrastruktur för att effektivt kunna leverera produkter till sina kunder. 

Att allt fler kunder vill samarbeta med lokala leverantörer är ytterligare en utmaning för 

konkurrenskraftig produktion i Sverige. Troligtvis kommer det i framtiden vara viktigt 

för producerande företag i Sverige att ha ett väletablerat samarbete med sina kunder för 

att undvika att kunder avbryter samarbetet på grund av Sveriges geografiska placering. 

Sociala faktorer har också framkommit som en utmaning för konkurrenskraftig 

produktion i Sverige. Ett av fallföretagen anser att Sverige som land har väldigt 

förmånliga avtal i jämförelse med andra länder. Avtalen i Sverige kan till exempel 

utgöra ett hinder då ett företag vill utveckla sig genom att bli av med medarbetare som 

inte är engagerade eller tillför kompetens till företaget. Samma fallföretag menar att i 

lågkostnadsländer som Kina ställs det högre krav på producerade företags personal att 

leverera och prestera, annars kan arbetsgivaren enkelt anställa ny personal.  

Vidare menar två av fallföretagen att uppkomsten av nya lagar kan utgöra en utmaning 

i framtiden. Det är svårt att förutse vad för lagar och krav på industriell verksamhet som 

kan tillkomma i framtiden. I värsta fall skulle en lag kunna göra att en viss produkt som 

produceras i Sverige förbjuds eller beskattas hårdare för att skydda miljön. Detta skulle 

leda till att en produkt blir dyrare att producera eller att den måste tas ur företagets 

sortiment. Därmed är det viktigt att producerande företag verksamma i Sverige i 

framtiden aktivt följer utvecklingen inom politiken för att minska risken för en 

oförutsedd diskvalificering av en lönsam produkt. Det var svårt att styrka detta i 

litteraturstudien vilket antas bero på att lagar och krav kan variera mycket från land till 

land. Nivån på olika skatter anses vara en utmaning för konkurrenskraftig produktion i 

Sverige menade ett av de tre fallföretagen. Vissa länder skyddar sin inhemska 

produktion genom att ha höga importskatter vilket ett av fallföretagen har erfarenheter 

av. Detta kan vara en bidragande orsak till att producerande företag i Sverige flyttar till 

andra länder som har större marknader än den svenska marknaden och för att undvika 

landets importskatt. 

Förmågan att ha ett tydligt ledarskap är enligt ett av fallföretagen en utmaning för 

konkurrenskraftig produktion i Sverige. Genom ett bra ledarskap kan otydligheter 

minskas bland medarbetarna. Vidare kan ett tydligt ledarskap leda till att medarbetare 

ökar sin samarbetsförmåga och sin delaktighet för företaget i allmänhet. Samarbete och 

samverkan var något som två av fallföretagen ansåg vara bristfälligt inom deras 

organisationer, ledarskapet kan vara en bidragande orsak till detta. 



 

49 

Litteraturstudien visar att lågkostnadsländer under en period har satsat på att höja 

utbildningsnivån i landet (Teknisk Framsyn, 2004). Många högkostnadsländer, 

inklusive Sverige, har länge haft möjlighet att konkurrera med hjälp av en högre 

kunskap och kompetens än vad lågkostnadsländer har haft. Detta är dock inte längre 

möjligt i och med att lågkostnadsländer som Kina idag har ökat kvalitén på utbildning 

i landet vilket ställer större krav på Sveriges satsningar kring utbildningar för att 

producerande företag verksamma i Sverige fortsatt ska ha tillgång till en kvalificerad 

personalstyrka. Om inte Sverige lyckas att hålla en hög utbildningsnivå finns risken att 

producerande företag flyttar sin produktionsverksamhet till lågkostnadsländer med 

lägre personalkostnader, men som har en jämförbar kompetens- och kunskapsnivå. 

En ökad kunskap kring vilka utmaningar som följer för konkurrenskraftig produktion i 

Sverige kan leda till att producerande företag får en förståelse kring vilka områden som 

behöver utvecklas för att göra det möjligt att bedriva produktion i landet. De 

identifierade utmaningarna kan hjälpa befintliga producerande företag verksamma i 

Sverige att utveckla sin verksamhet i snabbare takt och på så vis öka sin konkurrenskraft 

jämfört med andra producerande företag. 

6.2  Implikationer 
Studien har undersökt vilka framgångsfaktorer och utmaningar det finns för 

konkurrenskraftig produktion i Sverige. Resultatet från studiens två frågeställningar 

visar att det är brist på forskning kring varför producerande företag ska bedriva 

produktion i Sverige. Det har framkommit från de tre fallföretagen att innovation, 

automation, flexibilitet och kompetens är faktorer som har nämnts både som en 

framgångsfaktor och en utmaning för konkurrenskraftig produktion i Sverige. En 

teoretisk implikation är att det finns kunskapsbrister kring hur vissa faktorer ska 

klassificeras. Ytterligare en teoretisk implikation är att inte alla funna faktorer stämmer 

överens med den klassifikation som har gjorts i den befintliga litteraturen, därför har 

vissa faktorer från studien klassificerats som en framgångsfaktor, samtidigt som 

befintlig litteratur klassificerar den som en utmaning. Studien har tillfört några faktorer 

som inte litteraturen har behandlat och det viktigt att mer forskning kring dessa faktorer 

görs för att undersöka ifall de även gäller på andra producerande företag verksamma i 

Sverige.  

 

Producerande företag verksamma i Sverige bör se över vilka framgångsfaktorer och 

utmaningar de upplever för sin produktion i landet. Detta kan leda till att företag fattar 

mer teoretiskt korrekta beslut vid val av placering av produktion eller vid utflytt av 

produktion. Vidare är det viktigt att andra producerande företag verksamma i Sverige 

är medvetna om att denna studie bygger på tre stora producerande företag i sina 

respektive branscher. De identifierande faktorerna behöver därför inte vara relevanta 

för mindre producerande företag i Sverige.  

Den höga lönenivån i Sverige kommer att påverka producerande företags konkurrens-

kraftiga produktion i Sverige. Detta eftersom producerande företag verksamma i 

lågkostnadsländer i princip antas kommer att ha en lägre lönenivå i jämförelse med 

Sverige närmsta framtiden. Ytterligare en praktisk implikation är att det finns ett 

definitivt behov att producerade företag verksamma i Sverige ytterligare automatiserar 

och effektiviserar sin verksamhet för att minska direkta löner. 

 

I och med att lågkostnadsländer som Kina och Indien allt mer börjar etablera en högre 
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utbildningsnivå betyder det att Sverige måste fortsätta höja utbildningsnivån. 

Producerande företag verksamma i Sverige kommer även i framtiden vara beroende av 

högutbildade anställda och därmed krävs det att utbildningsnivån i Sverige höjs 

kontinuerligt för att behålla det försprång som finns jämfört med lågkostnadsländer. 

Om regeringen i Sverige inte genomför satsningar för att höja utbildningsnivån kommer 

producerande företag i lågkostnadsländer få stora konkurrensfördelar genom hög 

kompetens till en låg produktionskostnad.  

6.3  Begränsningar 
Denna studie är baserad på tre producerande företag verksamma i Sverige vilket är en 

begränsning i och med att det kan finnas fler faktorer som inte har framkommit från de 

tre fallföretagen. Vidare kan de tre fallföretagen uppleva faktorer som är specifika för 

företaget och kan inte anses vara generella. De tre fallföretagen är verksamma i tre olika 

branscher vilket kan leda till att vissa faktorer endast förekommer i en specifik bransch 

och är därför inte generella för producerande företag som är verksamma i andra 

branscher. Dessutom har endast en representant från respektive bransch deltagit och 

därmed kan en identifierad faktor endast gälla för det specifika företaget och inte för 

hela branschen. Detta var tydligt när ett av fallföretagen nämnde att en framgångsfaktor 

för konkurrenskraftig produktion i Sverige var deras närhet till kund, vilket berodde på 

att de hade en av sina allra största kunder i Sverige. Denna framgångsfaktor nämndes 

inte av de andra två fallföretagen. 

Vissa faktorer hade behövt kompletterande data för att säkerställa att faktorn har tolkats 

på rätt sätt från de tidigare genomförda intervjuerna. Detta hade uppnåtts genom 

kompletterande intervjuer som skulle ha genomförts efter att de tidigare intervjuerna 

analyserats. Ett fåtal av intervjuerna innehöll mer än ett intervjuobjekt vilket innebär att 

studien uppnår en mer enhetlig information kring framgångsfaktorer respektive 

utmaningar (Sörqvist, 2012). Vidare menar Sörqvist (2012) att fler medarbetare bör 

vara med vid framtagning av en nulägesbeskrivning i och med att det möjliggör för att 

få så enhetlig information som möjligt av det specifika fallet.  

Litteraturstudien som genomförts i denna studie har studerat teorier som berör 

konkurrenskraftig produktion i högkostnadsländer. Anledningen till att studien inte 

studerat teorier som berör konkurrenskraftig produktion i Sverige är att det är brist på 

tidigare forskning som fokuserar endast på Sverige. De insamlade teorierna skapade 

tillsammans det teoretiska ramverket som är grunden till att uppnå studiens syfte. I 

studien används litteratur som till största del är inhämtad ifrån artiklar relaterade till 

studiens område. Litteratursökning i studien är begränsad till artiklar eftersom fack-

litteratur inte har kunnat användas vilket är ett resultat av att det råder brist på liknande 

forskning kring studiens område. 

6.4  Vidare forskning 
Vidare forskning bör fokusera på i vilken grad framtagna framgångsfaktorer och 

utmaningar är generella för producerande företag verksamma i Sverige. Med anledning 

av att det finns brist på tidigare forskning inom detta område bör det därför utföras fler 

studier med producerande företag. Detta för att säkerställa att så många faktorer som 

möjligt kring konkurrenskraftig produktion i Sverige blir identifierade vilket kan 

uppnås genom att vidare forskning bör ha ett tydligare fokus på en och samma bransch. 

Detta kommer även att ge svar på ifall de faktorer som i denna studie har identifierats 

inom de tre branscherna är generella för andra producerande företag i respektive 
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bransch. Det finns även ett behov av att vidare analysera de framtagna faktorerna i 

denna studie för att skapa en djupare förståelse och därmed skapa bättre förutsättningar 

för producerande företag verksamma i Sverige att fortsatt bedriva konkurrenskraftig 

produktion i landet.  

 

Det är även av intresse att undersöka ifall funna faktorer i denna studie även är gångbara 

för mindre och större producerande företag, därför bör vidare forskning även fokusera 

på producerande företag verksamma i Sverige som är småskaliga i jämförelse med 

studiens fallföretag. Även detta kommer bidra till en mer generell bild av 

framgångsfaktorer och utmaningar för konkurrenskraftig produktion i Sverige.  
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