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Sammanfattning 

Kurs: Ämnesfördjupande arbete i logistik, 2FE02E, VT 2015 

Författare: Fredrik Bohman, Oskar Myllylä, Gustav Otterheim 

Handledare: Anders Jerreling 

Examinator: Åsa Gustafsson 

Titel: Bye Bye Beijing? 

En fallstudie om hur valet av outsourcingstrategi påverkar kassaflödet 

Sammanfattning: Under en längre tid har man sett en växande trend hos företag att i allt 

större utsträckning outsourca delar av eller hela sin producerade verksamhet till så kallade 

lågkostnadsländer världen över för att erhålla billigare produkter för att kunna bemöta 

den ökade konkurrens som uppstått. Trots detta riktas stark kritik mot outsourcing som 

affärsstrategi då många tillverkande företag upplever att den totala kostnaden för att 

erhålla produkterna blir högre i och med att avståndet mellan produktion och marknad 

ökar och därmed ger upphov till stora påfrestningar på företagets kassaflöde. Ett positivt 

kassaflödet är viktigt för företagen eftersom det visar deras likvida ställning. Diskussioner 

kring att flytta produktionen till närliggande länder, så kallad nearshoring, har därmed 

blivit en mer aktuell strategi för många av dagens företag i hopp om att förbättra den 

ekonomiska ställningen. 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att ta fram en modell för att beskriva och förklara hur 

ett byte från offshoring till nearshoring påverkar kassaflödet från den löpande 

verksamheten för att sedan ge förslag på ett lämpligt nearshoringland.  

Metod: Uppsatsen utgår från en kvalitativ forskningsstudie med kvantitativa inslag med 

ett positivistiskt, deduktivt synsätt. Primärdata har samlats in genom ostrukturerade 

intervjuer erhållna genom ett bekvämlighetsurval. 

Slutsats: Sammanfattningsvis har det visat sig att ett byte av produktionsland från Kina 

till Europa leder till reducerade totalkostnader samt en minskad kapitalbindning. Det har 

därför visat sig att det finns anledning till att ifrågasätta huruvida ett europeiskt företag 

bör outsourca sin produktion till Kina. 

 

Nyckelord: Logistik, outsourcing, offshoring, nearshoring, kassaflöde, Total Cost of 

Ownership. 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras först bakgrunden med underliggande orsaker till problemen 

kring det område som undersökts. Följaktligen tar en problemdiskussion vid med ett mer 

snävare perspektiv som leder in till forskningsfrågan. Avslutningsvis redogör forskarna 

för syftet med uppsatsen och vilka begränsningar den förhåller sig till. 

 

1.1 Företagsbeskrivning 

Powerbox AB är ett medelstort svenskt företag som grundades 1974 i Gnesta utanför 

Stockholm. Företaget är en etablerad underleverantör av strömförsörjningskomponenter 

till en rad olika storföretag världen över och har en årlig omsättning på cirka 450-500 

miljoner kronor. Företaget har cirka 100 anställda och är en del av en koncern tillhörande 

Alder Fund AB. Deras affärsidé är simpel; att erbjuda en rad olika marknader 

skräddarsydda strömförsörjningslösningar av bästa kvalitet. I dagsläget levererar de sina 

produkter till fyra olika typer av marknader; försvars-, läkemedels-, bygg- och 

tågindustrin (www.prbx.com, www.allabolag.se). 

 

1.2 Bakgrund 
Enligt Storhagen (2011) efterfrågas det mer kundanpassade produkter än förr, dels som 

ett resultat av tekniska innovationer men även att det är större fokus på kundens önskemål. 

Vidare skriver Storhagen (2011) om en tydlig maktförskjutning där kunden har på både 

ett direkt och ett indirekt sätt kommit att styra företagens flöden. Det kan talas om en 

“individualisering” där företag kontinuerligt måste öka värdet för den enskilda kunden 

för att vara konkurrenskraftiga (Storhagen, 2011). 

 

I en artikel ur den vetenskapliga tidskriften Complexity (2013) behandlar 

artikelförfattarna den teknikutveckling som har skett i världen de senaste hundra åren och 

hur samhället och företagen har formats till det vi ser idag. Med stöd från 

artikelförfattarnas utläggning kan det anses rimligt att anta att företag i allt större 

utsträckning måste kunna erbjuda mer komplexa och sofistikerade produkter i takt med 

att tekniken utvecklas. Dessa produkter kan vara en maskin som helhet eller en komplex 

modul som ingår i maskinen, men oavsett ställs det ett högre krav på produkternas 

anpassning till kunders specifika önskemål. Den ökade graden av kundfokus och det 

faktum att den globala marknadsplatsen är mer konkurrensutsatt än någonsin (M. Baily 

et al., 2005) har gjort till att fler företag har börjat söka billigare inköpspriser för att kunna 
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pressa priser gentemot konkurrenterna. Länder där arbetskraften är billig erbjuder lägre 

priser vilket har resulterat i att många företag har valt att flyttat sin produktion till dessa 

lågkostnadsländer (Storhagen, 2011). Att flytta produktionen till ett lågkostnadsland är 

en outsourcingstrategi som ofta benämns offshoring (van Weele, 2012). Robinson & 

Kalakotas (2004) definition av offshoring är när ett företag placerar funktioner i så kallade 

lågkostnadsländer eller låglöneländer. Att outsourca kan vara en del av ett företags 

affärsstrategi för att kunna fokusera mer på kärnverksamheten (van Weele, 2012). 

 

Kritik som riktas mot outsourcing som affärsstrategi är bland annat problem med att 

många tillverkningsföretag, trots ett billigt styckpris, upplever att den totala kostnaden 

(Total Cost of Ownership, hädanefter förkortat TCO) blir allt högre. Detta beror på att 

kontrollen över produktionen ligger i händerna på leverantören och således svårare att 

kontrollera kostnadsstrukturen och kvaliteten i produktionen (van Weele, 2012). I en 

vetenskaplig artikel lyfts dessutom problem med offshoring fram i form av indirekta 

kostnader som uppstår som ett resultat av tullkostnader, returflöden med mera (N. Kumar, 

D. Andersson, J. Rehme, 2010). Alla dessa ackumulerade kostnader bygger upp TCO för 

flödet mellan kunden och leverantörerna (Kumar et al., 2010). Alla kostnader under en 

räkenskapsperiod sammanställs i ett företags kassaflöde för den löpande verksamheten 

tillsammans med företagets intäkter. Den löpande verksamheten utgörs av företagets 

kundfordringar, kortfristiga skulder, lager samt intäkter och kostnader (Sandell, 2008). 

Det är vitalt för ett företag att på lång sikt ha ett positivt kassaflöde eftersom det visar 

företagets likvida ställning. Ett negativt kassaflöde påverkar därmed företags förmåga att 

kunna betala sina leverantörsskulder och detta är ett tecken på att företaget inte är 

välmående (Adolphson, 1999). 

 

Meyer (2006) nämner att nearshoring till ett närliggande lågkostnadsland underlättar 

kommunikationen mellan två företag, då personliga möten kan uppstå mer frekvent 

eftersom avstånden inte är förhållandevis stora. Definitionen av begreppet nearshoring är 

när företag outsourcar sin produktion till närliggande lågkostnadsländer (van Weele, 

2012). Med offshoring följer ett långt transportavstånd mellan tillverkare och kund som 

ger en högre osäkerhet och risk för förseningar på grund av många olika variabler. 

Bjørnland, Persson & Virum (2003) säger att förseningar kan uppstå i hela 

transportkedjan till följd av bland annat trafikstockningar eller trängsel på järnvägsspår. 

Makrofaktorer som krig och strejk påverkar också de globala transporternas förseningar 
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i större utsträckning än vid kortare transporter (Harrison & van Hoek, 2008). I och med 

att tillgången på material blir en osäkerhetsfaktor krävs det att företaget håller lager för 

att kunna möta kundernas efterfrågan (Waters, 2003). Andra faktorer som exempelvis 

ekonomisk recession, ökade olje- och råvarupriser är anledningar till att många företag 

väljer att byta sourcingstrategi från offshoring till nearshoring, skriver Blanchard (2010). 

 

1.3 Problemdiskussion 
Standardprodukters efterfrågan byggs upp av många olika kunders separata behov av just 

den enskilda komponenten och ger upphov till en hög omsättningshastighet av lagret 

(Waters, 2003). I jämförelse med detta har ett företag som lagerhåller kundspecifika 

produkter det motsatta förhållandet. Med andra ord, ju fler unika produkter som finns 

representerade i lagret, desto lägre blir omsättningshastighet eftersom varje produkttyp 

enbart har en kund (Jonsson, 2008). Vidare hävdar Jonsson (2008) att det ofta inte är 

ekonomiskt hållbart för ett företag att hålla en stor variation av kundspecifika produkter 

i lager. 

 

Enligt Per Bohman, Director Operations på Powerbox, upplever företaget de problem 

som presenterats. Problematiken grundar sig i att de tillverkar unika produkter till 

enskilda kunder. Eftersom att de tillverkas mot order i Kina bidrar produktionstiden och 

transporttiden till långa ledtider. De problemen som därmed uppkommer vid offshoring 

är förseningar som bidrar till ännu längre ledtider samt brister vid kontroll av 

produkternas kvalitet. För att möta kundernas förväntningar krävs det att ett 

färdigvarulager finns i Sverige för att täcka upp för dessa problem som kan tänkas uppstå. 

 

Konsekvenserna av detta är att de kundspecifika produkterna binds i lager med en låg 

lageromsättningshastighet som i sin tur påverkar kassaflödet negativt. De totala 

kostnaderna för offshoring som bland annat innehåller transportkostnader påverkar 

kassaflödet positivt på kort sikt eftersom det är snarlikt ett räntefritt lån från leverantören. 

Trots det ska leverantören någon gång ha betalt och om de totala kostnaderna betingat 

offshoringen då är högre än vad de kunde ha varit vid nearshoring är detta negativt för 

kassaflödet på lång sikt (Jonsson, 2008). Powerbox problem med att tillhandahålla 

kundanpassade produkter med den rådande offshoringstrategin leder fram till 

forskningsfrågan. 
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1.4 Forskningsfråga 

Hur påverkas kassaflödet vid ett byte från offshoring till nearshoring? 

  

1.5 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ta fram en modell för att beskriva och förklara hur ett 

byte från offshoring till nearshoring påverkar kassaflödet från den löpande verksamheten 

för att sedan ge förslag på ett lämpligt nearshoringland.  

 

1.6 Begränsningar 
Uppsatsens omfattning är begränsad till att endast se till de ekonomiska faktorerna som 

påverkar en outsourcad produktion samt hur det påverkar Powerbox löpande 

verksamheten kopplat till företagets enskilt största produktflöde till ABB. Forskningen 

kommer enbart att undersöka hur ett byte från offshoring till nearshoring påverkar den 

löpande verksamheten för de flöden som karaktäriseras av kundspecifika produkter. 

Vidare är fabriken i Shenzhen, Kina som producerar till ABB Robotics i Sverige samt till 

ABB Engineering i Shanghai en oberoende aktör med tillverkning av komponenter till ett 

flertal olika företag. Skulle Powerbox välja att flytta tillverkningen nearshore kommer det 

inte att påverka flödet till Shanghai och det är detta som kommer undersökas. 
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1.7 Studiens disposition 

 

Figur 1. Arbetets disposition (Egen illustration)  
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2. Metod 
I följande kapitel redogörs de metodologiska tillvägagångssätten som tillämpats i denna 

uppsats. Det som inkluderas i denna del är beskrivningar för hur forskarna har gått 

tillväga samt motiveringar till valet av tillvägagångssätt. Inledningsvis förklaras valet av 

ett deduktivt positivistiskt synsätt för att sedan motivera för valet att göra en fallstudie. 

Därefter förklaras hur datainsamlingen och urvalet gått till för att upplysa läsaren om 

hur forskningsprocessen fortlöper. Vidare tydliggörs hur dataanalysen har gått till samt 

hur sanningskriterierna för en kvalitativ studie ser ut. Kapitlet avslutas med att diskutera 

resultatets generaliserbarhet och tillämpbarhet för andra företag. 

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Positivism och hermeneutik är två olika vetenskapliga synsätt vid företagsekonomisk 

forskning. Positivism är en kunskapsteoretisk ståndpunkt som baseras på sinnes-

erfarenheter. Kunskapen uppnås genom faktainsamling och vetskapen ska vara 

värderingsfri (Bryman & Bell, 2005). Inom hermeneutik ligger tonvikten istället på att 

tolka att uppfatta saker ur sociala aktörens synvinkel. Hermeneutikens centrala fokus 

ligger på analysering av texter och forskaren söker att skapa förståelse för textens mening. 

Hermeneutik ses som en strategi där texter och sociala handlingar utgör lämpliga 

beståndsdelar (Bryman & Bell, 2005).    

 

I denna uppsats har forskarna tillämpat ett positivistiskt synsätt. Detta grundar sig på 

objektivism och förhåller sig till den kunskap som forskarna samlat in i form av fakta 

kring ämnet. Hermeneutik som vetenskapligt synsätt har uteslutits då forskarna inte 

ämnade att tolka sociala handlingar och andra sociala företeelser som inte har 

dokumentkaraktär. 

 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 
Bryman & Bell (2005) talar om två vetenskapliga angreppssätt; deduktion samt induktion. 

Deduktiv teori bygger på att forskaren utgår från teorier för att sedan härleda eller 

deducera en eller flera hypoteser. Deducerade hypoteser från teorin leder fram till 

datainsamlingsprocessen som genererar ett resultat. Därefter bekräftas eller förkastas 

hypoteserna och teorin revideras. Ett induktivt angreppssätt innebär istället att teorin är 

resultatet av en forskningsinsats (Bryman & Bell, 2005). Således är ordningsföljden av 

det genererade resultatet tvärtom än vid ett deduktivt angreppssätt. I denna uppsats har 
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forskarna tillämpat ett deduktivt angreppssätt utan hypoteser och utgått från teorier innan 

datainsamling för att sedan generera ett resultat. 

 

2.3 Forskningsmetod 
Forskningsmetoder delas upp i kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod (Bryman & 

Bell, 2005). Vid kvalitativa studier ligger fokus oftare på ord än kvantifiering. 

Huvudsakliga intresseområden för en kvalitativ forskare är uppfattningen av världen, 

beskrivning och kontext, process, flexibilitet, strukturlöshet samt begrepp och teori som 

resultatet av en forskningsprocess (Bryman & Bell, 2005). Kvalitativ forskning utgörs av 

många olika metoder som till exempel kvalitativa intervjuer, etnografi/deltagande 

observationer, fokusgrupper, diskurs- och samtalsanalys samt insamling och kvalitativ 

analys av texter och dokument (Bryman & Bell, 2005). Vid kvantitativa studier ligger 

istället fokus på kvantifiering vid insamling och analys av data. En kvantitativ 

undersökning utgörs av fyra viktiga drag; mätning, kausalitet, generalisering och 

replikation (Bryman & Bell, 2005). Överskådligt sägs det att processen vid en kvantitativ 

undersökning går ut på att en hypotes deduceras från teorin och sedan prövas (Bryman & 

Bell, 2005). 

 

2.3.1 Fallstudie 

Forskarna har utfört en kvalitativ forskningsmetod i form av en fallstudie. Teorier kring 

logistikområdet och ekonomistyrning har gett inspiration till uppsatsämnet. Efter att 

relevanta teorier fastställdes för fördjupning inom forskningsområdet formulerades en 

forskningsfråga utifrån den teoretiska referensramen. Då forskningsfrågan ämnat sig att 

undersöka “hur” en variabel påverkas av en annan samt att fokus ligger på samtida 

aktiviteter, styrks därför valet av att använda en fallstudie (Yin, 2014). I uppsatsen har 

forskarna sökt ge svar på forskningsfrågan genom att undersöka ett specifikt företag, 

Powerbox AB. Bryman & Bell (2005) beskriver en fallstudie som en detaljerad 

granskning av ett fall på en viss plats, vilket stämmer överens med det genomförda 

tillvägagångssättet. Studien som genomförts har kvantitiva inslag då forskarna har 

undersökt och mätt kostnader och tider för det utvalda företaget. 

 

2.4 Datainsamling 
Primärdata är data som forskaren själv har samlat in och utgörs av exempelvis enkäter, 

strukturerade intervjuer, strukturerade observationer och innehållsanalyser. Dessa 
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tillvägagångssätt för datainsamling brukar dock vara både dyra och tidsödande (Bryman 

& Bell, 2005). Sekundärdata är data som samlats in av andra forskare eller olika 

institutioner och organisationer. Fördelarna med sekundärdata är således bland annat låga 

kostnader och tidsbesparing eftersom man slipper att göra studien på egen hand. 

Dessutom har undersökningen redan gjorts vid sekundärdata, varför det torde i många fall 

vara hög kvalitet på data som används i sekundäranalys (Bryman & Bell, 2005). I denna 

uppsats samlades information in i form av primär- och sekundärdata. Primärdata samlades 

in via ostrukturerade intervjuer medan sekundärdata bestått av tillhandahållen data från 

företaget, vetenskapliga artiklar samt litteratur som ingått i den teoretiska referensramen.   

 

2.4.1 Litteratur- och artikelsök 

För inspiration kring forskningsområden använde forskarna böckerna Logistik- läran om 

effektiva materialflöden (Jonsson & Mattsson, 2011) samt Logistik - grunder och 

möjligheter (Storhagen, 2011). Dessa böcker har reducerat antalet förslag och idéer på 

forskningsämnen. Databasen OneSearch har varit informationskällan vid litteratur- och 

artikelsök för fördjupning kring relevanta teorier. Vetenskapliga artiklar för forskning 

hittades främst av sökorden; Outsourcing, Offshoring, Nearshoring samt Total Cost of 

Ownership. Refereringar till andra författare i dessa vetenskapliga artiklar har lett 

forskarna in till andra artiklar och teorier inom samma områden. 

 

2.4.2 Kvalitativa intervjuer 

Enligt Bryman & Bell (2005) vill forskaren i kvalitativa intervjuer ha fylliga och 

detaljerade svar och vidare är intervju sannolikt den mest använda metoden i kvalitativ 

forskning. Bryman & Bell (2005) menar att flexibiliteten i intervjun är det som gör den 

attraktiv. De talar om två huvudsakliga typer av kvalitativa intervjuer; Ostrukturerade och 

semi-strukturerade intervjuer. Den ostrukturerade intervjun liknar mest ett samtal, där 

forskaren använder sig av relativt lösa minnesanteckningar. Den semi-strukturerade 

intervjun skiljer sig till det att en intervjuguide upprättas med specifika teman där 

respondenten har stor frihet att utforma svaren på sitt sätt. Det är inte nödvändigt att hålla 

sig till frågeordningen och frågor som inte ingår i intervjuguiden kan därför också ställas 

om ytterligare följdfrågor uppstår under intervjuns gång (Bryman & Bell, 2005). 

 

Forskarna till denna uppsats har genomfört ostrukturerade intervjuer där valet av 

intervjuform överensstämt med den flexibilitet som önskats, samt att det lämnat utrymme 
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för respondenterna att fritt uttrycka sina tankar och åsikter. Då respondenterna besitter en 

djupare kunskap om ämnet än forskarna, var tanken med ostrukturerade intervjuer således 

att öppna upp för relevanta följdfrågor som inte var utformade initialt. För att behålla 

undersökningens fokus upprättades en intervjuguide med en rad områden som 

respondenterna fått uttala sig fritt kring. Inför varje intervju fungerade samma punkter 

som underlag för samtalet då varje respondent kunde tänkas ha olika infallsvinklar om 

samma ämne. Intervjuerna spelades in för att säkerställa att ingen viktig information 

uteslöts. Dessutom är dialogen mellan forskare och respondent väldigt viktig (Bryman & 

Bell, 2005), varför en inspelning reducerade behovet av att ta anteckningar och det blev 

således enklare att hålla fokus. 

 

2.4.3 Frågekonstruktion 

De olika områden som intervjuguiden innehöll var konstruerad efter den teoretiska 

referensramen. Den intervjuguide som användes granskades och godkändes av gruppens 

handledare, vilket reducerade risken till vinklade och irrelevanta frågor. 

 

2.4.4 Kritisk metodreflektion 

För att säkerställa att valet av kvalitativa intervjuer vid insamling av data var det mest 

lämpliga i denna uppsats har forskarna undersökt vad som skulle vara det främsta 

alternativet. Enligt litteraturen som undersökts var det främsta alternativet till kvalitativa 

intervjuer deltagande observationer. Då forskarna inte haft möjlighet att vistas i Powerbox 

miljö under en längre tid, uteslöts deltagande observation som tillvägagångsätt. De risker 

som i förväg togs i beaktning gällande de kvalitativa intervjuerna var att respondenterna 

eventuellt kunde känna ett visst obehag vid att bli inspelade. Det kunde således uppstå en 

skevhet i form av oärliga svar som därmed resulterade i att den insamlade data blev 

missvisande. Bryman & Bell (2005) menar att inspelningsutrustning kan få 

intervjupersonerna oroade och medvetna om tanken att deras åsikter är sparade och 

bevaras. Bryman & Bell (2005) hävdar att de flesta intervjupersonerna brukar gå med på 

att ha inspelade intervjuer, även om det finns ett mindre antal som vägrar. Tekniska fel 

av inspelningsutrustningen var dessutom något som forskarna var förberedda på. Dock 

minimerades risken genom att det användes flera olika inspelningsenheter under 

intervjutillfällena. 
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2.5 Urval 

I den här uppsatsen använde sig forskarna av ett så kallat “bekvämlighetsurval”, vilket 

enligt Bryman och Bell (2005) är när forskaren använder sig av personer som finns nära 

till hands. Genom att använda sig av ett bekvämlighetsurval kan forskaren utnyttja redan 

kända kontakter på den plats de vill utföra sin forskning. Kontaktpersonen kan sedan leda 

vidare forskarna till andra kontakter för att bredda kunskapen om andra delar av företaget 

(Bryman & Bell, 2005). Gruppen initierade kontakt med Powerbox via Per Bohman, 

Director of Operations, som hjälpte till att tillämpa ett snöbollsurval vilket ledde till att 

forskarna fick kontakt med ytterligare personal på andra avdelningar inom företaget. 

Detta mynnade ut i en intervju med företagets CFO, Urban Kjellgren, som gav forskarna 

fördjupande kunskaper om företagets ekonomiska ställning. Forskarna fick även tillfälle 

att intervjua Mikael Andersson, Senior Customer Service Specialist för en djupare insikt 

i företagets flöden. Utöver dessa intervjuer har även data insamlats genom mailkontakt 

med Per Bohman. 

 

De kriterier som upprättades gällande val av respondenter baserades på att respondenterna 

skulle vara verksamma på positioner där de förväntades ha en god överblicksbild av de 

avdelningar som är relevanta för den teoretiska referensramen och därmed 

forskningsfrågan för uppsatsen. Storleken på urvalet överensstämde med det som 

ämnades undersökas samt med de begränsningar som utgör arbetets ramar för vad som 

undersöktes. 

 

2.6 Dataanalys 
I en inspelad intervjustudie är studiens data det inspelade materialet medan 

transkriberingen av materialet är det som utgör det empiriska materialet, menar Ahrne & 

Svensson (2012). Transkriberingen skedde vid snarast möjliga tidpunkt efter det att 

intervjuerna ägt rum. Detta för att det empiriska materialet var det som analyserades och 

således tog forskarna vidare i uppsatsskrivandet och för att intervjuerna låg nära i tiden 

vilket underlättade att minnas detaljer. Bryman & Bell (2005) menar att en timme lång 

intervju kan ta fem eller sex timmar att transkribera, varför det ter sig naturligt att börja 

med transkriberingen i god tid. Tillvägagångssättet inom transkriberingsprocessen är 

inspiration från Bryman & Bell (2005). 
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2.7 Sanningskriterier 

Bryman & Bell (2005) nämner tre viktiga kriterier som ska uppfyllas för att en 

forskningsstudie ska anses fullvärdig. Dessa tre är reliabilitet, replikerbarhet och validitet. 

Dessa kvalitetsmått är däremot mer applicerbara på kvantitativ forskning och Bryman & 

Bell (2005) tar istället upp Lincoln & Gubas (1985) kriterier om trovärdighet och äkthet 

som är bättre anpassade att användas på kvalitativa studier (Bryman & Bell, 2005). 

Trovärdighet består av tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjligheter att 

styrka och konfirmera och dessa redogörs för nedan. 

 

Tillförlitlighet - innebär att det ses till att forskningen genomförs rätt i förhållande till 

regler och att personer som tillhör den undersökta sociala verklighet ska få ta del av det 

genererade resultatet av forskningen. Forskaren ska således få bekräftelse om 

verkligheten uppfattats på ett adekvat sätt (Bryman & Bell, 2005).   

 

Överförbarhet - innebär att tillvägagångssättet i en kvalitativ studie förklaras noggrant 

och att detta dokumenteras på ett lättförståeligt sätt. På så vis kan andra forskare använda 

sig av resultatet vid liknande forskningsområden (Bryman & Bell, 2005). 

 

Pålitlighet - innebär att alla faser i forskningsprocessen ska skildras och dokumenteras 

för att berörda personer ska kunna ta del av forskningsprocessen. Detta gör då att andra 

forskare kan kontrollera processens faser för att kunna bedöma kvaliteten på 

tillvägagångssätten som använts i respektive fas (Bryman & Bell, 2005). 

 

Möjligheter att styrka och konfirmera - innebär att forskaren ska gå in med ett öppet 

sinne och ge en opartisk bild av intervjupersonernas tankar och ståndpunkter. Granskarna 

ska se till att det har funnits en neutralitet i undersökningen samt kunna verifiera att det 

går att styrka att resultatet är opartiskt (Bryman & Bell, 2005). 

 

Äkthet tar upp om huruvida undersökningen ger en tillräckligt rättvis bild av tankar och 

åsikter hos de deltagare som existerar i den sociala verkligheten som har undersökts. För 

att en undersökning ska kunna ge en rättvis bild måste den vara representativ för 

deltagarna som den har utförts på, så att den speglar deras uppfattning om hur 

verkligheten ser ut. Dessutom ska undersökningen få deltagarna att få en djupare 
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förståelse för sin position i den sociala omgivning de verkar i. Deltagarna ska utöver sin 

förståelse för deras egen position även få en insikt i hur andra upplever sin sociala 

omgivning. De sista kriterierna handlar om hur deltagarna ska ha fått en kunskap om hur 

de kan förändra det upplevda problemet som undersökts samt att de har fått bättre 

möjligheter till att faktiskt aktivt förändra sin situation (Bryman & Bell, 2005). 

 

Tillförlitligheten uppfylldes genom att forskarna transkriberade intervjuerna som de 

sedan lät respondenterna ta del av och godkänna. Detta påverkar också uppsatsens äkthet 

eftersom transkriberingen gjorde det mer lättillgängligt att ta del av respondenternas 

uttryckta tankar och åsikter. Uppsatsens pålitlighet kan intygas genom att den har 

opponerats och granskats av studiekamrater och handledare. Utöver detta finns 

arbetsprocessen dokumenterad i metodkapitlet där läsaren kan följa forskarnas 

tillvägagångssätt vilket ytterligare styrker pålitligheten. Då forskarna inte har tidigare 

erfarenheter av ämnet besitter de en neutralitet som styrker kriteriet om möjligheter att 

styrka och konfirmera. Forskarna har genomfört studien utan att inkludera egna 

värderingar. 

 

2.8 Generaliserbarhet 

Fallföretagets affärsstrategi med offshoring är inte unikt för ett svenskt företag i 

dagsläget. Däremot har fallföretaget egendesignade kundspecifika produkter, vilket gör 

att företaget torde falla utanför ramen för vad som kan beskrivas som ett vanligt svenskt 

företag. Anledningen är att produkternas egenskaper är så pass unika att de inte går att 

jämföra med andra svenska importerande företag. Till följd av detta anser forskarna att 

resultaten av undersökningen enbart är applicerbar på mindre företag med importerade 

kundspecifika produkter. 

 

2.9 Forskningsetiska överväganden 
Bryman & Bell (2005) skriver om etiska överväganden och specifika krav som bör 

efterlevas för bland annat svensk forskning. Dessa krav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet handlar om att intervjupersonerna ska få ta del av undersökningens 

syfte och dess innehållande moment. Samtyckeskravet innebär ett frivilligt deltagande 

från intervjupersonerna och de har således rätt till att avbryta om så önskas. 

Konfidentialitets- och anonymitetskravet innebär att uppgifter rörande intervjupersonerna 
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skall förvaras så att obehöriga ej har tillgång till dem. Nyttjandekravet handlar om att 

intervjupersonernas uppgifter endast får användas för forskningen. För att efterleva en 

god etik delade forskarna med sig av kriterierna för respektive krav till berörda personer 

redan innan intervjuerna. Tanken var dessutom att respondenterna skulle bli mer 

motiverade att ställa upp på intervjuer om de hade kännedom om syftet, dess innehåll och 

om varsamheten kring känsliga uppgifter.  

 

2.10 Arbetsgång 

 

Figur 2. Arbetets tidsåtgång (Egen illustration) 
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2.11 Tillvägagångssätt 

I denna uppsats har forskarna samlat in information genom tre olika typer av 

datainsamling. Internetbaserade källor syftar på all data som forskarna har samlat in 

genom internetsökning. Det innefattar information om företag, kostnader, ledtider, 

avstånd, valutakurser med mera. Litteraturbaserade källor innefattar det material som 

forskarna i huvudsak har grundat sitt teorikapitel på. Det omfattar all den kurslitteratur, 

vetenskapliga artiklar samt publicerat material som i sin tur utgör den teoretiska grund 

som analysen sen bygger på. Powerbox är det fallföretag som forskarna har valt att 

undersöka. De står för majoriteten av det insamlade empiriska materialet i form av 

intervjuer med personal samt erhållande av sekundärdata. Tillvägagångssättet presenteras 

i figur 3. 

 

 

Figur 3. Tillvägagångssätt (Egen illustration) 
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2.11.1 Analysmodell 

Analysmodellen redogör för hur forskarna till analyserat empirin tillsammans med toerin 

för att ge svar på forskningsfrågan. Forskarna börjar med att under empiriavsnittet 

beskriva det nuvarande flödet mellan produktionen i Kina och Powerbox i Gnesta. Utöver 

flödet, redogörs det för faktorer som påverkar det nuvarande kassaflödet från den löpande 

verksamheten för Powerbox. Vidare analyseras tre europeiska länder som alternativ till 

nearshoring, där forskarna undersöker hur kassaflödet från den löpande verksamheten för 

Powerbox skulle förändras vid produktion i respektive land. Sedan presenteras skillnaden 

mellan det nuvarande kassaflödet från den löpande verksamheten med förändringen för 

respektive land, innan forskarna slutligen väljer det lämpligaste landet ur ett 

kassaflödesperspektiv.   

 

 
Figur 4. Analysmodell (Egen illustration) 
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2.12 Metodsammanfattning 

 

Figur 5. Metodsammanfattning (Egen illustration) 
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3. Teori 
I följande kapitel redogörs för det teoretiska ramverk som är relevant för studien. 

Teorierna har fungerat som underlag till utformningen av de intervjuteman som berördes 

vid respektive intervjutillfälle. Inledningsvis redogörs begreppet offshoring samt 

nearshoring för att ge en djupare förståelse för uppsatsens inriktning. Därefter följer en 

förklaring av flödesteori samt hur kassaflödet påverkas av posterna från den löpande 

verksamheten. 

 

3.1 Offshoring 

Definitionen av offshoring är när företag placerar delar av eller hela 

verksamhetsfunktionen i ett avlägset lågkostnadsland för att uppnå kostnadsbesparingar 

i form av lägre arbetskraftskostnader och ett ökat fokus på kärnverksamheten (van Weele, 

2012). Det finns enligt Hitt et al. (2002) fyra drivkrafter som lett till en ökning av 

offshoring; ekonomiska drivkrafter, politiska villkor, sociodemografiska drivkrafter och 

teknologiska drivkrafter. De ekonomiska drivkrafterna handlar till exempel om skillnader 

i löner och räntor. Politiska villkor handlar om lagar och regler gällande arbetskraft, 

taxering, handelshinder med mera. Sociodemografiska drivkrafter handlar om 

populationsstorlek, åldersstrukturer, utbildningsnivåer med mera. Den sista av de fyra 

drivkrafterna, de teknologiska drivkrafterna, handlar om den tekniska utvecklingen som 

präglat samhället, i synnerhet telekommunikation, infrastruktur och transporter (Hitt et 

al., 2002). Leverantörsavstånd kan delas upp i olika dimensioner gällande tid, rum och 

kultur (Jonsson & Mattsson, 2011). Det geografiska avståndet innebär, utöver ökade 

transportkostnader, problematik för företag när det gäller beslutsfattandet av 

lagerhållandet. Detta beror på att ett längre avstånd från leverantör och köpande företag 

gör att längre ledtider i värdekedjan resulterar i ökad lagerhållning (Golini & 

Kalchschmidt, 2011). Kikuchi & Long (2010) nämner att tidsskillnaden mellan företag 

och fabriken i offshoringlandet försvårar den synkroniserade kommunikationen. Detta 

blir mer tydligt då parter behöver upprätta kontakt vid omedelbar verkan då tidsskillnaden 

är åtta timmar eller mer.   

 

3.2 Nearshoring 

De hämmande faktorerna för offshoring är enligt Messenger & Ghosheh (2010) den brist 

på kontroll som outsourcing generellt har gällande kostnader, kvalitet och personal. 

Messenger & Ghosheh (2010) nämner även språk- och kulturbarriärer som en hämmande 
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faktor vid produktion i ett avlägset land. Som svar på problemen med offshoring har fler 

företag börjat använda sig av nearshoring. Definitionen av begreppet nearshoring är när 

företag outsourcar hela eller delar av sin produktion till närliggande lågkostnadsländer 

(van Weele, 2012). Anledningar till att företag väljer att placera produktionen i ett 

närliggande lågkostnadsland istället för ett avlägset lågkostnadsland är först och främst 

transportkostnaden men också den totala kostnaden, produktkvaliteten, leverans-

precisionen, arbetskraftskostnaden, problematiken vid införtullning och tidsskillnaden 

(Trunick & Dittman, 2014). 

 

Meyer (2006) nämner att nearshoring till ett närliggande land underlättar 

kommunikationen mellan två företag, då personliga möten kan uppstå mer frekvent på 

grund av att avstånden inte förhåller sig stora. Att befinna sig nära produktionen 

geografiskt sett, bidrar generellt också till en bättre reaktionsförmåga hos företaget när 

det gäller trender och preferenser hos kunder, menar Donahue (2013). Carmel & Abbott 

(2007) menar att man också bör inkludera landets politiska system, företagskulturen och 

dess värderingar i beslutsunderlaget när det väljs produktionsland. Ett företag måste ha 

den framtida konsumtionen i åtanke när det gäller beslutsfattandet för produktionen och 

dess geografiska läge (Tompkins, 2013). Med det menar Tompkins (2013) att företag inte 

bör basera beslut på nuvarande siffror och nivåer, utan istället förutspå förändrade 

mönster i konsumtionsnivåer. 

 

Konsumtion är en viktig beståndsdel utöver investeringar, nettoexporten och offentliga 

utgifter vid beräkningen av det som kallas för Bruttonationalprodukten. 

Bruttonationalprodukten, BNP, mäter värdet av nationens produktion av varor och 

tjänster (Fregert & Jonung, 2014). Vidare skriver Fregert & Jonung (2014) om BNP per 

capita som ett centralt mått för att göra jämförelser av den materiella 

välståndsutvecklingen över tid. Vid jämförelser mellan länder använder Eurostat GDP 

per capita in PPS, vilket definieras som BNP per capita exklusive prisskillnader mellan 

länder. PPS som står för Purchasing Power Standards är en konstgjord valutaenhet som 

beräknats ur köpkraftspariteter PPP, Purchasing Power Parities (www.ec.europa.eu). 

Sandelin (2005) skriver att det är ett nödvändigt krav att det exkluderas skillnader i 

prisnivåer vid rådande växelkurser när det gäller att göra jämförelser mellan länder, det 

vill säga att det görs beräkningar baserat på PPP. 
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3.3 Logistikflöden 

När det pratas om flöden inom logistik, talas det om informationsflöden, materialflöden 

och kapitalflöden (Lumsden, 2006). Vidare skriver Lumsden (2006) att alla företag 

oavsett storlek ständigt förändrar sina flöden för att uppnå logistisk effektivitet. 

Kapitalbindning är en beståndsdel av logistisk effektivitet och ju längre tid ett kapitalflöde 

befinner sig i lager ju längre kommer det att binda kapital. Denna kapitalbindning kan 

minskas genom olika angreppssätt. Att tillverka mot order, korta ned tiden i lager för 

produkterna och minska värdet av färdigvarulagret är några exempel på hur det går att 

minska kapitalflödets värde (Lumsden, 2006). 

 

Det finns en rad olika transportmedel att välja på när det gäller fysisk förflyttning av 

flödena inom företaget eller till kund. Transportmedel är ett samlingsuttryck för de olika 

sätt som möjliggör att gods kan fraktas från punkt A till punkt B. Inom logistiken pratas 

det huvudsakligen om fem stycken primära transportmedel för frakt av gods och material. 

Dessa är lastbil, tåg, båt, flyg samt pipe-line för flytande produkter såsom olja och 

naturgas (Storhagen, 2011). Till följd av valet av transportsätt uppkommer 

transportkostnader då gods förflyttas, både internt och mellan externa aktörer. 

Kostnaderna uppstår till följd av bland annat plockning, intern förflyttning, paketering 

och frakt till kund (Jonsson & Mattsson, 2011). 

 

Vid transporter av flödena uppkommer frågan om riskövergången av godset. Incoterms 

är ett köpeavtal som ofta används i samband med internationella köp. Incoterms eller 

“international commerce terms” är en internationell standard som reglerar fördelningen 

av fraktkostnader, ansvar och riskåttagande mellan en köpande och säljande part i 

samband med en leverans. Incoterms specificerar hur frakten kommer att gå till samt vart 

ansvaret går över från säljande- till köpande part (Jonsson & Mattsson, 2011). Utöver 

riskfördelningen specificeras också vilken part som betalar frakten, förtullning med mera 

(Stöth, 2011). 

 

Free Carrier, förkortat FCA innebär att säljarens skyldigheter är att överlämna varorna, 

utfärda faktura, klarera  varorna för export samt att meddela köparen vart och när varorna 

ska levereras. Säljarens skyldigheter upphör när varorna överlämnats till den transportör 

som köparen kontrakterat och ansvaret övergår därmed till köparen. Vid överens-

kommelse kan även säljaren upprätta bokning av transport genom tredje part för köparens 
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räkning, dock utan ansvar för avvikelser och risker som kan tänkas uppstå i den 

transporten. Denna typ av transportsätt kan implementeras på all typ av gods. Det är även 

köparens ansvar att teckna eventuell försäkring av godset (www.incoterms.se). 

 

Free On Board, förkortat FOB är ett transportsätt som endast används vid sjötransport. 

Det innebär att säljaren har som ansvar att transportera varorna till en angiven plats, 

klarera varorna för export, skriva ut faktura samt meddela köparen var och när varorna 

har levererats till angiven lastningshamn. När varorna sedan har placerats ombord på ett 

fartyg anses säljaren ha uppfyllt sina skyldigheter och ansvaret går därmed över på 

köparen. Köparen ansvarar sedan för varorna under transporten, tecknande av eventuell 

försäkring samt skötsel av import och eventuell förtullning i landet. (www.incoterms.se) 

(Lumsden, 2006). 

 

3.4 Kassaflödesanalys 

En kassaflödesanalys är en modell som innehåller ett företags in- och utbetalningar 

(Adolphson, 1999). De två centrala uppställningsformerna för kassaflödesanalysen är 

direkt och indirekt metod. Den direkta metoden visar bruttoinbetalningar från kund och 

bruttoutbetalningar till leverantörer och anställda, och passar således bäst när 

likviditetshantering undersöks. Vid den indirekta metoden som uppställningsform utgås 

det ifrån intäkter och kostnader, då i netto istället för brutto, menar Sandell (2008). 

Hammarlund et al. (2013) skriver att en kassaflödesanalys ska visa balansen i 

penningflödet och således visa vilken andel av externt kapital som företaget haft behov 

av och hur de på egen hand klarat av penningförsörjningen.  

 

Sandell (2008) förklarar att startpunkten för en kassaflödesanalys enligt indirekt metod 

utgår från resultatposten under balansräkningen. Sedan justeras resultatet av poster som 

inte ingår i kassaflödet inklusive rörelsekapitalförändringar. I likhet med den direkta 

metoden beräknas investerings- samt finansieringsverksamheten på samma sätt. 

Uppställning av kassaflödesanalysen för indirekt metod går att utläsa ur figur 6. 
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Figur 6. Kassaflödesanalys indirekt metod (Sandell. N) 

 

Poster är grupperade efter den löpande verksamheten, investeringsverksamheten och den 

finansiella verksamheten. Investeringsverksamheten utgörs av balansräkningens 

debetsida, som består av företagets förvärv och försäljning av immateriella- och 

materiella anläggningstillgångar (Bengtsson. B., 2002). De immateriella anläggnings-

tillgångarna utgörs till exempel av patent, hyres- och nyttjanderätter, varumärken och 

licenser och övriga rätter. De materiella tillgångarna utgörs vanligtvis av investeringar i 

maskiner, inventarier och byggnader (Adolphson, 1999). Investeringsverksamheten visar 

historiska betalningar som gjorts för att skapa kassaflöden i framtiden, menar 

Hammarlund et al. (2013). 
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Under finansieringsverksamheten, som utgörs av balansräkningens kreditsida, inkluderas 

upptagna lån, nyemissioner, amorteringar med mera. Finansieringsverksamheten består 

vanligtvis av finansiering genom långfristiga lån och finansiering genom eget kapital. 

Den löpande verksamheten består av flöden som är kopplade till den dagliga 

verksamheten och utgörs till exempel av kundfordringar, kortfristiga skulder samt 

varulager (Sandell, 2008). Dessa poster är inkluderade i både debet- och kreditsidan av 

balansräkningen (Bengtsson. B., 2002). Detta går att utläsa ur figur 7 (Hammarlund et al., 

2013). 

 

Figur 7. Balansräkningens delar kopplade till kassaflödesanalysen (Hammarlund et al.) 

 

Rörelsekapital, Working Capital på engelska, brukar traditionellt definieras som 

omsättningstillgångar exklusive kortfristiga skulder (Preve & Sarria-Allende, 2010). 

Sandell (2008) menar att förändringar inom posterna varulager, fordringar och 

leverantörsskulder är en rörelsekapitalförändring. Rörelsekapitalet visar vad som är 

gränsen för att kunna finansiera den löpande verksamheten (Dayananda et al., 2002). 

Vidare menar Dayananda et al. (2002) att en ökning i företagets rörelsekapitalbehov 

resulterar i ett kassautflöde, även om kapital inte lämnar företaget. Ett beskrivande 

exempel är när varulagrets värde ökar på grund av att produkter inte har lämnat lagret. 

Detta resulterar i ett kassautflöde eftersom företaget inte har någon tillgång till 

kontantvärdet av varulagret och kan således inte använda detta kapital i form av andra 

investeringar. Detta betyder att det blir en ökning av rörelsekapitalet som en 

alternativkostnad (Dayananda et al., 2002). Vidare menar Damodaran (2012) på att 

ökningar av rörelsekapitalet binder mer kapital och genererar ett negativt kassaflöde, 
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medan ett minskat rörelsekapital frigör kapital och resulterar i ett positivt kassaflöde. 

Hammarlund et al. (2013) menar att betydelsen av en effektiv styrning av rörelsekapital 

blir ytterst viktigt för små företag. Detta beror på den stora andelen av omsättnings-

tillgångar som små företag har vilket ofta finansieras externt med hjälp av kortfristiga 

skulder.  

 

3.4.1 Leverantörsskulders påverkan på kassaflödet 

Likviditetsbrist kan uppstå då företag har längre tider vid betalning från kund än de tider 

de själva betalar leverantörer (Bengtsson.A., 2007). Leverantörsskulderna har således en 

stor betydelse för företagets likvida situation och företag kan inte effektivt kontrollera 

kassaflödet utan att ha en bra överblick av leverantörsskulderna och när betalning 

kommer ske (Kaskinen, 2007). En betalning till leverantör som sker före utsatt förfallodag 

resulterar i ett lågt kapitalutnyttjande. Dessutom bör betalningen korrelera med den 

leverans som betalningen avser. Om leveransen blivit försenad, innehåller fel produkter 

eller kvantiteter, bör företaget utnyttja detta och kräva rabatter eller ersättningar. Att 

således betala leverantörer så sent som möjligt inom avsatt tid gör att företaget har kvar 

pengar på sitt konto så länge som möjligt. Dock gäller det att betala i tid och således 

undvika dröjsmålsränta och risken att få sämre inköpsvillkor i framtiden, menar Larsson 

& Hammarlund (2009). 

 

Total Cost of Ownership, förkortat TCO är ett samlingsbegrepp som syftar till alla de 

kostnader som uppstår i samband med anskaffning av material och är således en del av 

företagets leverantörsskulder. Andra kostnader utöver inköpspriset som företag bör ta 

hänsyn till är de direkta- och indirekta kostnader som materialanskaffningen också ger 

upphov till. Kostnadsposter som inkluderas i TCO är utöver inköpspriset för produkten 

även transport- och tullkostnader, administrativa kostnader, kostnader för lagerföring, 

materialhantering, kvalitetskontroll samt returflöden (Jonsson & Mattsson, 2011). TCO 

kan ses som ett verktyg vid en utvärdering av offshoring för företag som söker att få en 

bättre kontroll över logistikkostnaderna. För att få en bättre överblick kan TCO grupperas 

in under pre-transaction costs, transaction costs och post-transaction costs. Pre-

transaction costs inkluderar de kostnader som exempelvis upphandling, byte av 

leverantör, rese- och kommunikationskostnader. Dessa kostnader rör följaktligen 

strategin innan implementation. Transaction costs handlar om de kostnader som är i direkt 

relation med strategin som exempelvis fraktkostnader, lagerkostnader, tullar, 
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administrativa kostnader med mera. Post-transaction costs inkluderar kostnader vid 

exempelvis returlogistik och alternativkostnader (Kumar et al., 2010). 

 

3.4.2 Kundfordringars påverkan på kassaflödet 

När det gäller kundfordringar är kredit och betalningsvillkor en viktig del i kassaflödet 

(Larsson & Hammarlund, 2009). Vidare menar Larsson & Hammarlund (2009) att en stor 

del av rörelsekapitalet, det vill säga de omsättningstillgångar under löpande verksamheten 

minus kortfristiga skulder, är bundet i kundfordringar. Det är då viktigt för företag att 

korta ned betalningstid från kund och således bli effektiva på att frigöra bundet kapital 

(Bengtsson. A., 2007). 

 

När det gäller hur företag förhåller sig till kundfordringar, menar Firth (1976) att företag 

bör hantera kundfordringar ytterst noggrant trots att de totala kundfordringarna kan ses 

som någorlunda konstanta över tid, finns det individuella fall som bekräftar undantaget. 

Med detta menas att vissa företag är sena att betala sina skulder till leverantörer. Företag 

som generellt sett är sena med betalningar, har oftast förmågan att kunna betala, menar 

Lord (2015). Lord (2015) förtydligar att företag som är sena med betalningar helt enkelt 

utnyttjar tillfället och ser leverantören som en bank. Att hantera kundfordringar genom 

att korta ned tiden det tar att få betalt från kunder är ett sätt för företag att korta ned sin 

kassacykel, det vill säga den tid det tar från råvara till färdig produkt, sälja på kredit och 

slutligen få betalt (Larsson & Hammarlund, 2009). En kort kassacykel har således en 

positiv påverkan på kassaflödet då det kan öka kassaflödet mer effektivt genom minskad 

kapitalbindning. Ett positivt kassaflöde öppnar upp möjligheten för företag att finansiera 

verksamheten med interna medel och således undvika räntekostnader som uppkommer 

vid extern finansiering (Bengtsson. A., 2007). 

 

3.4.3 Varulagrets påverkan på kassaflödet 

När det gäller förändring av varulagret under kassaflödesanalysen syns ett negativt belopp 

vid en ökning av tillgångar och det motsatta förhållandet vid en minskning av tillgångar 

(Sandell, 2008). Att hålla lager innebär att företag kan få en bättre blick över kassaflödet, 

ledtider och kvaliteten på material som köps in, menar Müller (2011). Förutsägbarhet, 

hantering av fluktuerande efterfrågan och osäkerhet kring utbud är några exempel på 

varför företag väljer att lagerhålla varor (Müller, 2011). Säkerhetslager fungerar som ett 

extralager som hålls för att kunna möta eventuella lagerbrister som kan uppkomma genom 
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störningar, som exempelvis fluktuationer kring efterfrågan. Säkerhetlager påverkar ett 

företags totala kostnader och således kassaflödet genom en minskning av de brist-

kostnader som kan förekomma, men bidrar samtidigt till en ökad kapitalbindning 

(Tersine, 1994). Vidare poängterar Tersine (1994) att säkerhetslager är nödvändigt 

eftersom prognoser kan baseras på fel information samt att försenade leveranser från 

leverantörer kan leda till att det inte finns tillräckligt med produkter i lager. Enligt Beutel 

& Minner (2010) är storleken på säkerhetslagret beroende av den grad av osäkerhet som 

finns kring efterfrågan av produkten samt risken för missvisande prognoser. 

 

Tersine (1994) definierar prognostisering som uppskattandet av osäkerheten kring 

framtida aktiviteter. När det gäller att skapa prognoser för produkter delar Tersine (1994) 

in prognoser efter top-down eller bottom-up prognostisering. Top-down prognoser tar sin 

början med prognoser av makrofaktorer som fungerar som information för 

ekonomiavdelningen i en organisation. En bottom-up prognos börjar istället på 

produktnivå där prognoser upprättas för respektive produkt och produkttyp för att sedan 

ackumuleras till en heltäckande prognos (Tersine, 1994). De vanligaste prognos-

metoderna inom logistikområdet är bedömningsmetoder och beräkningsmetoder. 

Bedömningsmetoder används oftast då företag introducerar nya produkter eller riktar sig 

mot nya marknader. Dessa bedömningsmetoder är lämpligast för företag som ämnar att 

planera på längre sikt. Beräkningsmetoder är lämpligast vid kortsiktig planering och 

bygger på historiska uppgifter (Bjørnland, Persson & Virum, 2003). Prognoserna hjälper 

till att förbättra lageromsättningshastigheten vilket Tersine (1994) menar är generellt 

önskvärt bland företag. Vidare kan lageromsättningshastigheten ge en bättre 

överblicksbild om den upprättas specifikt för respektive lager, exempelvis råmaterial, 

produkt-i-arbete, färdigvarulager med mera (Tersine, 1994). Lageromsättnings-

hastigheten är i direkt relation med ett företags kassaflöde, eftersom förmågan att omsätta 

lagret avspeglar företagets likviditet (Müller, 2011). 

 

3.4.4 Kostnader och intäkters påverkan på kassaflödet 

Kostnader och intäkter påverkar kassaflödet genom att poster under både resultat- och 

balansräkningen inkluderas i kassaflödesanalysen. Vid beräkning under den löpande 

verksamheten är posten inbetalningar från kunder den post under resultaträkningen som 

är nettoomsättningen plus förändringar av kundfordringar. Kostnad för sålda varor under 

resultaträkningen utgör, tillsammans med förändring av varulager, leverantörsskulder och 
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övriga kostnader som går att hänföra till sålda varor, den beräkning som genererar 

utbetalningar till leverantör och anställda. Räntekostnader och ränteintäkter från 

resultaträkningen utgör posterna erlagd ränta respektive erhållen ränta. Slutligen 

beräknas posten betald inkomstskatt under kassaflödesanalysen från balansräkningens 

övriga kortfristiga skulder (Sandell, 2008). I figur 8 går det att utläsa vilken intäkt 

respektive kostnad som påverkar kassaflödet och om de tillhör resultat- eller 

balansräkningen.  

 

 

Figur 8. Intäkter och kostnaders relation till kassaflödet från den löpande verksamheten 

(Egen illustration) 
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Teori Författare 

Offshoring van Weele, (2012) 
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van Weele, (2012) 

Trunick & Dittman, (2014) 

Meyer, (2006) 

Donahue, (2013) 

Carmel & Abbott, (2007) 

Tompkins, (2013) 

Fregert & Jonung, (2014) 

Sandelin, (2008) 

Eurostat, (hämtat 2015-05-17) 
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Storhagen, (2011) 
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Figur 9. Teorisammanfattning (Egen illustration) 
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4. Empiri 
I följande kapitel redogörs det insamlade empiriska materialet som ligger till grund för 

analyskapitlet. Empirin utgår huvudsakligen ifrån det insamlade materialet som 

forskarna har erhållit vid intervjuer med personal på Powerbox huvudkontor i Gnesta 

den 28 april 2015. Intervjuerna genomfördes med följande personer: Urban Kjellgren, 

CFO, Mikael Andersson, Senior Customer Service Specialist samt Per Bohman, Director 

of Operations. Arbetsfördelningen vid intervjutillfällena såg ut enligt följande; 

frågeansvarig var Fredrik Bohman, vars uppgift var att ställa frågorna i intervjuguiden 

och även ställa följdfrågor; Oskar Myllylä samt Gustav Otterheims uppgifter var att ta 

anteckningar samt att ställa följdfrågor. 

 

4.1 Nulägesbeskrivning av Offshoring 
Det första området som berörs under intervjuguiden är förhållandet mellan en specifik 

produkt och offshoringstrategin. Micke nämner PBSE1027 som är Powerbox största 

produkt sett till omsättningen, där designen sker i Gnesta och tillverkas hos en fabrik i 

Shenzhen, Kina som är en partner till Powerbox. Han poängterar att Powerbox inte har 

någon form av egen produktion in-house, utan att all produktion är outsourcad på externa 

leverantörer, och i detta fall är det en tillverkare som köper in alla komponenter som 

inkluderats i stycklistan och tillverkar därefter produkten. Leverantören exporterar sedan 

produkten till en central hubb i Hongkong där produkterna lagerhålls innan utleverans 

sker. Produkterna levereras från Hongkong till Powerbox färdigvarulager i Gnesta där 

den lagerhålls, testas och sedan säljs vidare till ABB Robotics i Västerås. Detta flöde visas 

i figur 10.  

 

Micke berättar sedan om kapitalbindning associerad med transportflödena. Generellt går 

det att dela in kapitalbindningen på Powerbox i olika steg: Det första är färdigvarulagren, 

både i lagret i Gnesta samt transportlagret för de produkter som befinner sig under 

transport till Sverige. I dagsläget transporteras färdigprodukterna antingen med flyg, 

paketfrakt via UPS och FedEx eller det sedermera allra vanligaste alternativet, båt via 

Schenker. De levererar sedan dessa produkter till Sverige där de sedan lagerhålls på 

Powerbox centrallager i Gnesta. De produkter som i dagsläget transporteras sjövägen 

mellan Kina och Sverige tar i genomsnitt 56 dagar “dörr-till-dörr”, det vill säga från 

fabriken tills det anländer i Gnesta. På frågan om hur Micke ser på de långa ledtiderna, 

svarar han: 
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“Ledtiden är ett stort problem. Tid är pengar och i realiteten betyder det att vi ligger 

ute med kostnader för de åtta veckor av försäljning som vi har på transit på sjön samt 

de färdiga produkter som vi lagerhåller på vårt lager i Gnesta. Lägger man sedan ihop 

alla dessa kostnader så blir ju det väldigt mycket pengar om man räknar ihop det för 

endast en enda produkt.” 

 

Då Powerbox föredrar att skicka allting med båt så kan de vid akuta behov välja att flyga 

hem produkterna till Sverige istället, som då endast ger upphov till fem till sju dagars 

ledtid. Micke beskriver valet av flygfrakt som nödvändigt när så kallade “premium 

customers” vill ha hem produkterna snabbt samt när produkterna har ett högt 

komponentvärde och där fraktkostnaden endast utgör någon enstaka procent av det totala 

priset. Detta sker endast i unika fall då sjötransport inte är ett alternativ på grund av 

tidsbrist. 

 

Micke diskuterar vidare Powerbox val av Incoterms när det kommer till företagets 

transporter. Han menar att Powerbox alltid använder sig av FOB när de köper kundunika 

produkter från Kina. Vid köp och sälj av standardprodukter föredrar de dock att använda 

sig av FCA.  Då de kundunika produkterna köps FOB Hongkong äger Powerbox 

produkterna under transport vilket gör att de lättare ska kunna planera och kontrollera 

sina transportflöden. 

 

Fabriken i Shenzhen, Kina ansvarar idag för exportklarering, fakturering och leveransen 

av varorna till angiven hamn i Hongkong. Fabriken meddelar i sin tur Powerbox när 

produkterna kommer att levereras till hamnen i Hongkong så att Powerbox kan kontakta 

ett tredjepartsföretag som kan sköta sjöfrakten till Göteborg samt upprätta eventuell 

försäkring för godset under den resterande transporten. När godset väl har passerat 

fartygets reling i hamnen i Hongkong anses det att den kinesiska leverantören har uppfyllt 

sina skyldigheter vilket gör att ansvaret och äganderätten av produkterna nu gått över till 

Powerbox. Det är även vid denna tidpunkt när ansvaret går över till Powerbox som 

betalningstiden till leverantören på 60 dagar börjar. Produkterna ligger sedan i 

transportlager på båten under en femveckors period tills dess att den når hamnen i 

Göteborg. Det är upp till Powerbox att ordna med import och förtullning av produkterna 

samt att upprätta kontakt med ett tredjepartsföretag som transporterar godset från 

Göteborg till Powerbox lager i Gnesta. Där utförs sedan kontroll och tester av produkterna 
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under fem dagars tid innan produkterna hamnar i färdigvarulagret i väntan på leverans till 

ABB Robotics. I figur 10 beskrivs flödet mellan Hongkong till Gnesta. 

 

 

Figur 10. Karta över flödet från Hongkong till Gnesta via Göteborg (Google maps) 

 

Micke vidareutvecklar valet av båt som transportmedel och kommer in på 

kapitalbindningen i färdigvarulagret. Mängden produkter som lagras utgår ifrån en 

genomsnittlig prognos som Powerbox tillsammans med ABB Robotics har kommit 

överens om. Micke beskriver hur lagerhållningen av färdigvaror ser ut genom att förklara 

att Powerbox binder sig till en tioveckors prognos vilket under ett år uppskattas till ett 

genomsnitt av ungefär 2000 enheter.  

Då Powerbox tillverkar kundspecifika produkter som i vissa fall är kritiska för deras 

kunder så ställes det krav på att Powerbox ska kunna leverera. Micke nämner att ABB 

Robotics som erhåller kundspecifika produkter från Powerbox är beroende av att 

Powerbox kan leverera rätt antal produkter på utsatt tid. Vid utebliven leverans finns det 

risk att det skapas förseningar i deras tillverkning eller att den i värsta fall avstannar. Detta 

medför att avtalen mellan Powerbox och ABB Robotics säger att det måste finnas ett 

säkerhetslager i Gnesta som vid oförutsedda händelser, såsom försenade transporter, 
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naturkatastrofer eller politiska uppror gör att Powerbox fortfarande kan leverera. Micke 

kommer sedan in på andra krav som ställs av ABB Robotics, framförallt att de accepterar 

högst 250 stycken defekta produkter per en miljon levererade. För närvarande ligger 

Powerbox under detta mål. Micke nämner att vissa andra kunder ibland kan kräva att 

produktionen ska vara etablerad i Kina på grund av de låga komponent- och 

tillverkningskostnaderna.  

 

Däremot kan andra negativa faktorer som till exempel  tidsskillnaden ställa till med 

bekymmer. Tidsskillnaden mellan Sverige och Kina är beroende av den sommar- 

respektive vintertid som Sverige och övriga länder i Europa har. När Sverige har vintertid 

är tidsskillnaden mellan Sverige och Kina sju timmar. Vid sommartid är skillnaden 

mellan Sverige och Kina sex timmar (www.timeanddate.com). 

 

4.2 Underlag för nearshoring 

Från rapport gjord av Eurostat, sammanställd i mars 2015, har statistik över kostnader för 

arbetskraft i de 28 EU-länder hämtats (www.ec.europa.eu). Det framgår i rapporten att 

den billigaste arbetskraften inom industrisektorn i EU-området finns i länderna Bulgarien, 

Rumänien och Lettland. Kostnaderna för arbetskraften är beräknad utifrån en timkostnad 

som utgår från lönekostnaden till arbetstagaren samt tillkommande kostnader. I Figur 11 

illustreras den beräkningen av företagets arbetskraftskostnader efter direktiv från 

Eurostats rapport: 

 

 

Figur 11. Uträkning av arbetskraftskostnad (www.ec.europa.eu) 

 

Dessa översatt är löner och sociala avgifter, yrkesutbildningskostnader, övriga utgifter, 

skatter minus subventioner. Det billigaste landet i EU är Bulgarien där en arbetstimme 

kostar 3,7 euro för tillverkande industri. Mellan 2013 och 2014 steg Bulgariens 

arbetskraftskostnad med ungefär tre procent (se Bilaga 1 och 2). Bulgarien är inte en 

medlem i valutaunionen utan har en egen valuta kallad bulgarisk Lev (www.europa.eu). 

Landet är beläget i sydöstra delen av Europa på Balkanhalvön med en körsträcka på 
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ungefär 3100 kilometer till Sverige (www.google.se/maps). Transportledtiden med 

Schenker från Bulgarien till Gnesta är tre dagar (www.schenker.se). 

 

Det näst billigaste landet i EU är Rumänien där en arbetstimme för industri kostar 4,7 

euro. Det är också det landet som hade den kraftigaste kostnadsökningen mellan 2013 

och 2014 i hela EU med sex procent kostnadsuppgång (se Bilaga 1 och 2). Liksom 

Bulgarien är Rumänien inte ett medlemsland i valutaunionen utan har en egen valuta 

kallad rumänsk Leu (www.europa.eu). Rumänien är beläget i sydöstra Europa, strax 

ovanför Bulgarien, med en körsträcka till Sverige som är ungefär 2700 kilometer 

(www.google.se/maps). Transportledtiden med Schenker från Rumänien till Gnesta är 3 

dagar (www.schenker.se). 

 

Lettland är EU:s tredje billigaste land för arbetskraft där en arbetad timme inom industri 

kostar 6,2 euro. Det är det landet i inom valutaunionen där kostnadsökningen har stigit 

som mest, totalt sex procent mellan 2013 och 2014 (se Bilaga 1 och 2). Mellan Lettland 

och Sverige är det ungefär 700 kilometer med båt över Östersjön (www.google.se/maps). 

Transportledtiden med Schenker från Lettland till Gnesta är 4 dagar (www.schenker.se). 

En sammanställning av respektive land och dess transportledtider går att utläsa ur tabell 

1. 

 

Tabell 1. Transportledtid från Europa. (Schenker Transportledtid) 

 

Gällande transportkostnaderna har Schenkers bruttoprislista för leveranser till företag 

fungerat som underlag för transportkostnaderna vilket framgår i bilaga 4. Det framgår att 

Lettland ligger i en billigare prisklass än både Rumänien och Bulgarien där det kostar 929 

kronor per 99 kilo istället för 1030 kronor per 99 kilo. Enligt Per Bohman är dessa priser 

inte slutgiltiga prissättningar för transporter när ett avtal har ingåtts. Han menar på att de 

i regel kan få mellan 15-20 procent rabatterat pris på bruttopriserna om Powerbox börjar 

med regelbundna transporter från något av länderna. 

 

Tidsskillnaden mellan Sverige och de undersökta nearshoringländerna är en timme 

oavsett vintertid eller sommartid (www.timeanddate.com). Den ekonomiska tillväxten för 
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länderna presenteras i Eurostats senaste rapport om BNP-utvecklingen i Europa. Där 

framgår det att Bulgarien, Rumänien och Lettland ligger under snittet på 100 PPS för 

EU:s medlemsländer men att trenden mellan 2002 och 2013 är växande (se bilaga 3). I 

tabell 2 presenteras ett utdrag från bilagan med utvecklingen för respektive land:  

 

 

Tabell 2: Årlig PPS för BNP per Capita (Bilaga 3)  

 

Per har bidragit med information gällande uppsättningskostnad för en ny fabrik. Denna 

uppsättningskostnad skulle ligga på ungefär 200 000 kronor oavsett om fabriken upprättas 

i Bulgarien, Rumänien eller Lettland. Uppsättningskostnaden inkluderar bland annat 

installation av mekaniken, upplärning av personal, förflyttning av maskiner, testning av 

de första enheterna efter flytten. 

 

4.3 Faktorer som påverkar kassaflödet 

Enligt Urban Kjellgren, CFO på Powerbox, har företaget problem med kassaflödet vilket 

bland annat har lett till att de har fått säga upp personal för att försöka få bukt med 

kostnadsbiten. Trots detta är kassaflödet fortfarande svagt och det har lett till att företaget 

har svårt att själva finansiera verksamheten och amortera på lån. Urban är tydlig med att 

företaget inte kan påverka kassaflödets investeringsverksamhet och finansierings-

verksamhet. Hur dessa ska hanteras bestäms av ägarna vars mål är att sälja bolaget om 

fyra år. Kort sammanfattat har de beslutat att bolaget ska finansieras genom lån samt att 

Powerbox ska fortsätta på den inslagna vägen att outsourca produktionen och därmed 

minimera investeringsverksamheten.  

 

Vad företaget har att arbeta med i kassaflödet är hur de hanterar tillgångar som lager och 

kundfordringar samt hur de hanterar leverantörsskulderna. Urban menar att dessa tre 

poster är nyckeln till hur Powerbox ska lyckas balansera kassaflödet och att det finns 

mycket som går att förbättra för de totalt 20 procent av Powerbox verksamhet som 

karaktäriseras av kundspecifika produkter. Enligt Urban är grundproblematiken till det 
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dåliga kassaflödet den stora fokuseringen på rörelsens intäkter minus rörelsekostnader, 

det vill säga rörelseresultatet. Rörelseresultatet blir enligt Powerbox högst vid produktion 

i Kina. Detta har gett effekter på den löpande verksamhetens tre beståndsdelar; 

kundfordringar, leverantörsskulder och lager. 

 

4.3.1 Ledtid 

Som tidigare nämnt sker alla köp FOB Hongkong med 60 dagars betaltid vilket innebär 

att powerbox ägandeskapet när produkterna är lastade på båten i Hongkong. I figur 12 

presenteras en översikt av varuflöden och betalningstider från fabriken i Shenzhen, Kina 

till lagret i Gnesta vilket har en genomsnittlig ledtid på 56 dagar. I detta är det inräknat 

de fåtal timmar det tar från fabriken till hamnen i Hongkong, den tid som produkterna 

ligger på terminalen, fem veckors sjötransport, införtullning och annan hantering i 

Göteborg samt transporten till Gnesta. I figur 13 visas distansen mellan Shenzhen och 

Hongkong. Väl i Gnesta ska produkterna kvalitetstestas vilket i regel tar ytterligare fem 

dagar i intern ledtid. Sammantaget blir det ungefär 61 dagar innan produkterna kan 

lagerföras och säljas. Från och med det att godset är lastat på transporten i Hongkong 

börjar betalningstiden till leverantören. 

 

 

Figur 12: Flödet från Kina till Sverige (Egen illustration) 

 

Då varorna lagerförs i Gnesta först efter ungefär 61 dagar medan betalningen ska ha skett 

inom 60 dagar medför det att Powerbox ligger ute med pengar i en dag innan produkterna 

har lagerförts. Därför måste Powerbox först och främst täcka kostnaden i en dag fram till 

dess att varorna är lagerförda. Powerbox finansierar även den tid det tar från det att 
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varorna lagerförs tills att de säljs till ABB Robotics och inbetalning sker. Urban förklarar 

det som följande: 

 

”Problemen vi har idag är att vi ofta har bara ett fåtal dagar från att vi fått prylarna 

som vi måste betala leverantören och som vi sen måste skicka till kund och fakturera. 

Men det händer ju inte, så att detta är ju en katastrof rent cashmässigt då vi ligger ute 

med ett stort cashflöde. Vårt värsta flöde rent kapitalbindningsmässigt är ABB 

Robotics” 

 

 

 

Figur 13. Karta över flödet mellan Shenzhen och Hongkong (Google Maps) 

 

4.3.2 Intäkter 

Omsättningen associerad med egendesignade, kundspecifika produkter motsvarar cirka 

30 procent av koncernens totala försäljning. Av denna omsättning är ABB den största 

kunden med dotterbolaget ABB Robotics i Västerås. ABB Robotics köper in special-

designade produkter motsvarande ungefär tio procent av Powerbox totala omsättning, 

vilket är mycket mer än någon annan kund. Detta innebär dock problem i och med att 

ABB kan diktera sina egna villkor och att de står för en alldeles för stor andel av 

omsättningen för att Powerbox ska våga riskera att göra dem missnöjda. Urban förklarar 

principen som gör att de inte kan diktera villkoren som följande: 
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”[…]Det motsvarar tio procent av vår omsättning, medan det motsvarar 0,00001 

procent av ABBs inköp, så vi är i storleksunderläge”. 

 

Säkerheten för Powerbox kapitalbindning ligger enligt Micke i att de har upprättat ett så 

kallat Liability agreement som säger att ABB Robotics kommer att köpa de produkter 

som Powerbox har köpt från leverantören inom en viss tid. Detta gör att Powerbox 

omintetgör risken att produkterna inte kommer säljas vid ett eventuellt fall i efterfrågan 

från ABB Robotics. Då produkterna som binds i lagret är kundspecifika kan de enbart 

kan säljas till ABB Robotics. Det är en nödvändighet att försäkra sig om att produkterna 

blir sålda då lagerhållningen motsvarar nästan ett helt kvartalsbehov. 

 

När ABB har lagt en order på produkterna säljs dom FCA Gnesta. Det innebär att 

Powerbox har som ansvar att klarera, fakturera samt meddela ABB när och vart varorna 

ska levereras. Produkterna skickas från Gnesta vilket innebär att ABB Robotics bokar en 

transport som hämtar upp produkterna i utanför Powerbox lager. När produkterna 

överlämnats till transportören anses Powerbox ha uppfyllt sina skyldigheter och ansvaret 

går över på ABB Robotics som i sin tur levererar till sin fabrik i Västerås. ABB Robotics 

kräver en ledtid på fem dagar från att ordern är lagd tills dess att transportören hämtar upp 

produkterna i Gnesta. Från och med det tillfället börjar ABB:s betalningstid på 60 dagar 

att gälla. 

 

De framtida kundfordringarna kommer enligt Urban fortsätta växa i takt med att ABB 

växer.  Han förklarar att så länge ABB växer, vilket de gör, kommer kundorderna att bli 

både fler och större. Vidare poängterar han att det samtidigt kan bli ett problem om ett 

företag växer med fel typ av kunder, och med ABB som en tiondel av koncernens 

omsättning för specialprodukter kan de nuvarande problemen bli ännu större. Trots att 

inbetalningarna skulle öka skulle Powerbox binda upp mer kapital i kundfordringar i takt 

med att ordnarna skulle bli större vilket skulle påverka kassaflödet. 

 

4.3.3 Kostnader 

När det gäller kostnader betingat med fabriken i Kina, har Per Bohman tillhandahållit data 

för den vanligaste produkten som säljs till ABB Robotics i Västerås. Produkten, 

PBSE1027, kostar 131,27 USD och har en bruttovikt på 2,3 kilo. När det kommer till 

arbetskraftskostnader i Kina kostar en anställd i fabriken fyra till sex USD per timme. 



  
 

 

42 

Vidare har Per Bohman tillhandahållit en beräknad fraktkostnad de betalar per produkt 

för transport hela vägen från Kina till Gnesta på motsvarande 3,10 kronor per 

transporterad enhet. Utöver detta, tillkommer en tullkostnad vid import till EU på 3,3 

procent som beräknas på det sammanlagda värdet av varan och fraktkostnaden. 

 

Utöver dessa kostnader nämner Micke en del av de problem som resulterar i stora 

kostnader för Powerbox men som är svåra att definiera, de dolda kostnaderna. Detta 

innefattar bland annat all den kommunikation som Powerbox har med fabriken i Kina. 

Det kan röra sig om telefon- och Skypesamtal samt mailkontakt för att förklara vad som 

kan vara fel med produkten, hur det ska åtgärdas samt hur de ska göra med eventuella 

defekta produkter som erhållits. På frågan om det finns någon problematik med kulturella 

skillnader som uppstår i och med produktionen i Kina, svarar Micke: 

 

“Det är ju en utmaning. Det är ju en helt annan företagskultur därborta. De svarar ju 

ofta ja på allting som du säger. Så man måste vara med och lära upp dem som 

tillverkar våra egna produkter. Man måste i princip hålla dem i handen till dess att vi 

är nöjda med resultat, och det är väldigt detaljerade processer vi pratar om.“ 

 

Skulle problem uppstå i produktionen vilket innebär att Powerbox måste skicka folk från 

Sverige till fabriken i Kina innebär det stora kostnader. Både för resorna fram och tillbaka 

från Kina, boende samt diverse omkostnader vid besöket. Det finns även indirekta 

kostnader rörande alternativkostnaden för den tid som lägges på besöket, alltså hur tiden 

hade kunnat använts om personalen hade varit kvar i Sverige.  På frågan hur Urban ser på 

de dolda kostnaderna förknippat med offshoring, svarar Urban: 

 

“Om något går sönder i Kina så får man ju skicka någon, och det kostar ju drygt 20 

000 kronor per resa samt en veckas arbetstid, och det syns ju inte i vår marginal.” 

 

Utöver dessa oförutsedda kostnader som kan ske vid produktionsstopp, uppkommer även 

kostnader på grund av returlogistik. Då produkter går sönder och kunder är i ett akut 

behov av nya, blir flygalternativet det som står närmast. Detta eftersom det tar för lång 

tid att transportera nya produkter till kunden med båt. Flygalternativet är en oplanerad 

åtgärd vilket är dyrare sjötransport och definieras således som en dold kostnad för 
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Powerbox. Vid frågan om hur tidsskillnaden ställer till problem för Powerbox, svarar 

Micke: 

 

“Man anpassar organisationen efter det och lägger upp en front mot kunderna så att 

det inte får en effekt. Det är inget problem i dagsläget då eftersom att alla är så 

inställda och medvetna om det och hur det sker. Det är dock sällan man behöver svar 

på minuten.“ 

 

4.3.4 Kapitalbindning 

En annan faktor som ger en direkt effekt på kassaflödet för den löpande verksamheten är 

lager. Urban förklarar att det långa avståndet till leverantören bidrar till att de binder lager 

under transport samt att ABB kräver att de ska hålla 30 procent av tre veckors 

genomsnittlig prognos av produkter i säkerhetslager. Han sammanfattar allt genom att 

säga att offshoring är det sämsta tänkbara alternativet ur ett kassaflödesperspektiv på 

grund av ledtiden. Går det att korta ledtiden eller hitta ett sätt att minska lagret på annat 

sätt hade det kunnat frigjort kapital som annars hade varit bundet och använda detta på 

ett mer fördelaktigt sätt. Urban diskuterar vidare om hur en stor del av de problem som 

Powerbox brottas med i dagsläget är de varor och komponenter som befinner sig under 

transport och därmed binder upp stora delar av företagets kassa. Han uttrycker det som:    

 

”Därför sitter vi rent fysiskt här i Sverige på flera miljoner i kapitalbindning för att 

serva ABB i Västerås. Så vi har en kapitalbindning i det flödet, även om det är bra 

snurr på det flödet rent lageromsättningsmässigt.” 

 

Urban menar att lagrets effekt på den löpande verksamheten är en stark påverkande faktor 

till det dåliga kassaflödet. 
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5. Analys 
I följande kapitel ställs empirin mot teorin för att diskutera den formulerade 

forskningsfrågan. Kapitlet är uppdelat i fyra avsnitt där forskarna inleder med att 

diskutera lämpliga länder att flytta produktionen till. I det andra avsnittet sammanställs 

och analyseras ledtiderna, intäkterna, kostnaderna samt kapitalbindningens effekter på 

kassaflödet för det valda landet jämfört med Kina. Därefter sammanställs de 

kassaflödespåverkande faktorerna i en jämförande kassaflödesanalys mellan de 

undersökta länderna och Kina. Under det det fjärde och sista avsnittet diskuteras sedan 

det lämpligaste landet att flytta produktionen till.  

 

5.1 Val av nearshoring 

I detta avsnitt redogörs det för tre europeiska länder som alternativ till offshoring. Dessa 

tre länder utgörs av EU-länderna Bulgarien, Rumänien och Lettland. Kriterierna för val 

av land har baserats på arbetskraftskostnad, transportkostnad, ledtid och ekonomisk 

utveckling i landet.  

 

5.1.1 Bulgarien 

Faktorer som talar för en etablering i Bulgarien är främst att det är det landet i EU som 

kan erbjuda den lägsta arbetskraftskostnaden för industri. Kostnaden motsvarar i 

dagsläget ungefär 35 kronor per arbetad timme, vilket är en bråkdel av EU-ländernas 

genomsnitt som ligger på 240 kronor per arbetad timme. Bulgariens snittkostnad för 

arbetskraftskostnaden motsvarar knappt en sjundedel av den genomsnittliga 

arbetskraftskostnaden i EU. I figur 14 framgår det  även att Bulgarien har ett lågt BNP 

per capita gentemot snittet i EU:s medlemsländer med en svagt stigande ekonomisk 

utveckling. Trenden är så pass låg att det inte kan anses troligt att inflationen kommer öka 

på grund av en snabbt ökande ekonomisk tillväxt. Den svaga trenden och det faktum att 

det nuvarande BNP per capital är så pass lågt, talar för att den ekonomiska tillväxten inte 

kommer att utvecklas snabbt och etablera en högre prisnivå inom den närmsta framtiden. 

På lång sikt är detta en av anledningarna till att lägga produktionen i Bulgarien och detta 

styrks av den blygsamma ökningen av kostnader för arbetskraft per timme på 2,7 procent 

mellan 2013 och 2014. Detta kommer i sin tur påverka det långsiktiga kassaflödet då 

kostnaderna associerade med produktion i Bulgarien kommer att vara relativt låga i 

framtiden. Ökningen i arbetskraftskostnad kan anses lågt jämfört med andra länder inom 

EU som hade en kostnadsökning upp emot sex procent. Det går dock aldrig med 
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fullständig säkerhet att bestämma hur trenden kommer att utveckla sig i framtiden, vilket 

i sin tur medför en viss osäkerhet kring dessa spekulationer. Den svaga ekonomiska 

utveckligen i landet skulle enligt forskarna kunna återspeglas i produktiviteten. Det kan 

alltså vara möjligt att Bulgarien är det minst produktiva landet i EU vilket skulle tala emot 

en etablering i Bulgarien ur ett produktivitetsperspektiv.  

 

En aspekt som talar för Bulgarien är ledtiden på tre dagar vilket i jämförelse med Kina 

reducerar transporttiderna från flera veckor till några dagar. Avståndet ger även inte några 

märkbara effekter på tidsskillnaden gentemot Sverige, vilket gör att kontoret i Gnesta och 

fabriken i Bulgarien arbetar så när som på samma timmar under dygnet. Detta underlättar 

kommunikationen genom att det blir fler timmar under dygnet där det går att komma i 

kontakt med fabriken och det kan bidra till att beslut kan komma att fattas snabbare vilket 

reducerar onödig väntetid. 

 

 

Figur 14. EU-snitt vs. Bulgarien BNP per capita (Bilaga 3) 

 

5.1.2 Rumänien 

Faktorer som talar för en etablering i Rumänien är den låga arbetskraftskostnaden på cirka 

44 kronor per arbetad timme jämfört med genomsnittet för EU:s medlemsländer på 240 

kronor per arbetad timme. En annan aspekt som talar för Rumänien som produktionsland 

är den korta ledtiden som likt Bulgarien endast uppgår till tre dagar. I och med det 

geografiska läget kan Powerbox dra nytta av samma geografiska fördelar som för 

Bulgarien när det kommer till kommunikation med Sverige på grund av den minskade 

tidsskillnaden, vilket i sin tur också ger möjlighet att snabbare kunna fatta beslut och 

reducera onödig väntetid. 
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Faktorer som däremot talar emot etablering i Rumänien är den omfattande 

kostnadsökningen som har skett  i landet mellan åren 2013-2014, vilket uppgick till sex 

procent, en av de kraftigaste ökningarna inom EU det året. Andra aspekter som talar emot 

etablering i landet är BNP per capita som har under de senaste elva åren ökat 89,7 procent 

vilket det går att utläsa i figur 15. Även om landets BNP är förhållandevis lågt jämfört 

med EU-snittet anser forskarna att om trenden består kommer det på sikt inte bli 

ekonomiskt fördelaktigt att etablera produktionen i landet på grund av de stigande 

produktionskostnaderna. Detta skulle på lång sikt ha en negativ effekt på kassaflödet 

eftersom kostnadsökningen tillsammans med den ekonomiska utvecklingen i landet gör 

att totalkostnaderna för produktion i Rumänien ökar.  

 

 

Figur 15. EU-snitt vs. Rumänien per capita (Bilaga 3) 

 

5.1.3 Lettland 

Faktorer som talar för en etablering av produktion i Lettland är främst det korta avståndet 

mellan fabriken och lagret i Gnesta som med sjötransport är ungefär 690 kilometer, vilket 

är det kortaste alternativet av dessa tre länder. Ur ett miljömässigt perspektiv är därför 

detta alternativet lämpligast av de tre nearshoringalternativen då utsläppen blir 

förhållandevis låga. Precis som Bulgarien och Rumänien har Lettland endast en tids-

skillnad på en timme jämfört med Sverige, vilket i sin tur förbättrar kommunikationen 

mellan parterna och reducerar onödig väntetid. De fysiska mötena mellan fabriken och 

Powerbox är förhållandevis enkla att genomföra på grund av det korta avståndet. 
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Faktorer som dock talar emot denna etablering är arbetskraftskostnaden som motsvarar 

cirka 58 kronor per arbetad timme, den högsta av dessa tre alternativ. Trots det ligger 

prisnivån långt under snittpriserna för alla EU-länder vilket motsvarar 240 kronor per 

timme. Andra faktorer som även talar emot en etablering i landet är, med hänvisning till 

figur 16, att landet har haft en ökad trend i BNP under de senaste elva åren. Även om 

trenden har varit delvis fluktuerande har kostnaderna det senaste året ökat i samma takt 

som Rumäniens, det vill säga med sex procent. Blir trenden bestående kommer det enligt 

forskarna inte heller bli ekonomiskt fördelaktigt att på sikt etablera sin produktion i landet 

på grund av den höga prisnivån. Den nuvarande kostnadsnivån och den ekonomiska 

utvecklingen medför att en etablering av produktion ger en långsiktig negativ effekt på 

kassaflödet. En högre prisnivå i landet kommer att resultera i större utbetalningar för 

Powerbox. Vidare uppgår ledtiden mellan Lettland och Gnesta till fyra dagar, vilket är 

trots det korta avståndet en dag längre än de två andra nearshoringalternativen.  

 

 

Figur 16. EU-snitt vs. Lettland per capita (Bilaga 3) 

 

5.2 Nearshorings påverkan på kassaflödet 
5.2.1 Ledtidens påverkan på kassaflödet 

Vid byte av produktionsland från Kina till Bulgarien, Rumänien eller Lettland reduceras 

ledtiden. Vid valet av Bulgarien eller Rumänien minskas tiden från 61 dagar till åtta 

dagar, inkluderat fem dagars intern ledtid för test av produkterna, tills produkterna 

lagerförs i Gnesta. Effekten av denna reducering av ledtid blir att Powerbox binder kapital 

i 53 dagar mindre än vad det gör i dagsläget. Vid valet av Lettland, som har en ledtid på 

fyra dagar, blir skillnaden i ledtid 52 dagar jämfört med dagens flöde från Kina. 

Förändringen i ledtid visas i jämförelsen mellan figur 12 och 17. Reduceringen i kapital-
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bindning hamnar under lager i kassaflödet för den löpande verksamheten och diskuteras 

mer under 5.2.4.  

 

Reduceringen av ledtid vid ett byte av leverantör skulle påverka Powerbox 

kassalikviditet. I fallet Bulgarien och Rumänien skulle Powerbox gå från att ligga ute med 

pengarna i en dag innan produkterna är redo att lagerföras eller säljas, till att kunna lagra 

eller sälja produkterna redan efter åtta dagar. Förändringen i ledtiden till åtta dagar medför 

att de är likvida i 52 dagar innan de måste betala leverantören då betalningstiden 

fortfarande är på 60 dagar. I fallet Lettland är Powerbox likvida i 51 dagar, en dag mindre 

än vid valet av Bulgarien eller Rumänien. Detta kan jämföras med den nuvarande 

situationen då Powerbox ligger ute med pengar redan innan de kan sälja produkterna 

vilket resulterar i minst 61 dagars negativ effekt på kassalikviditeten.  

 

Med hänvisning till figur 17 går det att utläsa att ledtiden till ABB Robotics förblir 

oförändrad. Då ledtiden från leverantören reduceras leder det till att gapet mellan 

inbetalningarna och utbetalningar minskar, vilket påverkar kassalikviditeten positivt. 

Säljs produkterna direkt när de kommer till Gnesta dröjer det 60 dagar innan Powerbox 

får inbetalningen från ABB Robotics. För Bulgarien och Rumänien gäller att Powerbox 

får 52 dagar positiv kassa innan de efter 60 dagar får intbetalning från kunden. Detta leder 

till att Powerbox ligger ute med pengar i ungefär åtta dagar istället för de nuvarande 61 

dagar. För Lettland gäller samma förhållande men med nio dagars ledtid skulle de ligga 

ute med pengar i nio dagar istället för rådande 61 dagar. 
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Figur 17. Förändring i kassaflödet vid produktion i Bulgarien, Rumänien och Lettland 

(Egen illustration) 

 

5.2.2 Intäkters påverkan på kassaflödet 

En annan faktor som påverkar kassaflödet är intäkterna som hamnar som kundfordringar 

i kassaflödet för den löpande verksamheten. Som visat i figur 17 är tiden till betalning 

från ABB Robotics oförändrat vilket ger en oförändrad effekt på kassaflödet. 

Vid en reducering av ledtiderna till ABB Robotics skulle det eventuellt gå att förhandla 

fram ett högre pris som skulle gynna företagets intäktssida och därmed utbetalningarna. 

Däremot är ledtiden redan relativt kort och det finns en risk att ABB inte anser sig behöva 

en kortare ledtid. En annan aspekt som måste tas i åtanke vid prisförhandlingen är ABB:s 

benägenhet att köpa produkterna från en annan leverantör om priset inte är rätt. Då 

Powerbox i dagsläget är i stort behov av ABB som kund finns det inget skäl till att starta 

ett priskrig som kan resultera i konflikter. Skulle däremot ABB vara öppna för förslaget 

med rabatterat pris vid kortare ledtider skulle det vara aktuellt den dagen Powerbox har 

kortat ned sina ledtider till leverantören, vilket de också gör i och med produktionsflytten 

till Bulgarien, Rumänien eller Lettland. Större inbetalningar från ABB skulle resultera i 

ett förbättrat kassaflöde för den löpande verksamheten. Däremot är det rimligt att anta att 

omsättningen skulle vara oförändrad vid ett byte av produktionsland då efterfrågan från 

ABB Robotics inte påverkas av produktionens geografiska position. 
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5.2.3 Kostnaders påverkan på kassaflödet 

Kostnaderna som uppstår i samband med köp blir leverantörsskulder under kassaflödet 

från den löpande verksamheten. Kostnadernas effekt på kassaflödet sker då 

utbetalningarna ska göras. Visar det sig att ett byte från Kina till Europa leder till högre 

kostnader resulterar det i ett sämre kassaflöde då Powerbox är tvungna att göra större 

utbetalningar. Det som hade påverkat leverantörsskulderna är om betalningsvillkoren till 

leverantören hade ändrats. Vid längre betalningstid hade kassaflödet påverkats positivt då 

Powerbox hade varit likvida längre på grund av de kortfristiga lånen. Nu är så inte fallet 

utan leverantörsskulderna antas vara oförändrade bortsett från storleken på dessa då de 

totala kostnaderna kan komma att ändras, vilket presenteras nedan.  

 

5.2.3.1 Transportkostnad 

I dagsläget går transporterna från Kina med sjötransport till Göteborg för att sedan 

transporteras med lastbil resterande sträcka till Gnesta. I och med att Powerbox köper 

FOB står de för betalning av frakten. De 3,10 kronor per enhet som Powerbox idag betalar 

för sjöfrakten är ett lågt pris i förhållande till produktens värde på 1076 kronor, vilket gör 

att tullkostnaderna och de totala transportkostnaderna kan hållas låga. Med det höga 

produktpriset skulle det även teoretiskt gå att frakta produkterna med flyg då 

produktpriset fortfarande bär transportkostnaderna, trots att de är högre. Detta skulle dock 

medföra en kostnadsökning för transport som i sin tur belastar resultaträkningen och 

kassaflödet. Detta är inte aktuellt för Powerbox då de prioriterar resultatet trots de 

uteblivna positiva effekterna det skulle få på kassaflödet. 

 

Ett alternativ till sjö- och flygtransporten från Kina är lastbilstransport, vilket möjliggörs 

vid ett byte till en leverantör i Europa. Transportkostnaden skulle öka i förhållande till de 

nuvarande 3,10 kronor för transport då lastbilstransport är ett dyrare alternativ. Däremot 

skulle det vara ett mer kostnadseffektivt sätt att hantera ledtider än att behålla leverantören 

i Kina och frakta hem produkterna med flyg. 

 

Beräkning av transportkostnaderna från Bulgarien och Rumänien till Sverige utgår från 

Schenkers bruttopriser för en frakt av 99 kilo. 99 kilo kostar 1030 kronor att frakta till 

Sverige och om 1030 divideras med 99 blir priset 10,4 kronor per kilo. Produkten väger 

2,3 kilo vilket gör att bruttofraktkostnaden för varje enhet blir ungefär 24 kronor. Då 

Lettland ligger närmre Sverige har de en billigare transportkostnad på 929 kronor per 99 
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kilo. Detta motsvarar 9,4 kronor per kilo. Med en produktvikt på 2,3 kilo blir 

transportkostnaden för en produkt 21,6 kronor från Lettland. 

 

Noterbart är att dessa priser är bruttopriser för Schenker vilket skulle ändras om Powerbox 

skulle börja med veckotransporter från Bulgarien. Detta är ett antagande baserat på 

forskarnas åsikter i samråd med Powerbox där det anses att en 15-procentig 

prisreducering är rimlig när det ingåtts avtal med Schenker. Kostnaden för en 

transporterad produkt från Bulgarien och Rumänien blir med denna prisjustering ungefär 

20 kronor. Lettland som har en lägre transportkostnad på ungefär 18 kronor per produkt 

är det billigaste alternativet av de tre länderna. Tabell 3 visar på hur uträkningarna är 

gjorda. 

 

 

Tabell 3. Uträkning av transportkostnad (Bilaga 4) 

 

Oavsett val av land kommer bytet innebära en kostnadsökning från 3,10 kronor vilket ger 

en negativ effekt på kassaflödet då Powerbox får betala ungefär 17 kronor mer per 

produkt från Bulgarien eller Rumänien. Transportkostnaden från Lettland ökar med 15 

kronor per transporterad produkt vilket leder till lägre transportkostnad än Bulgarien och 

Rumänien men mycket högre än vad Powerbox betalar i dagsläget. Vid en dubblering av 

hemtagningsfrekvensen kommer transportkostnaderna öka på grund av ett ökat milantal 

för transport. Då kostnaderna är beräknade i kilo samt att antalet produkter förmodas vara 

konstant skulle ändringen i frekvensen inte göra någon skillnad i kostnad utifrån de 

transportkostnader som forskarna använt sig av. De är däremot medvetna om att kilopriset 

innefattar både en fast och rörlig del, men då förhållandet mellan faktorerna är okänt har 

detta utelämnats ur modellen. Det är däremot viktigt att veta att förändringen kommer att 

öka transportkostnaderna och således påverka kassaflödet negativt.  

 

5.2.3.2 Arbetskraftskostnad 

Enligt Eurostats rapport ligger arbetskraftskostnaderna i Bulgarien på 35 kronor per 

timme för industrisektorn. Dessa kostnader jämfört med arbetskraftskostnaderna i Kina 
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baseras på Powerbox nuvarande kostnad för produktion vilket ligger mellan fyra till sex 

USD per timme. För enkelhetens skull har en arbetskraftskostnad på fem USD per timme 

använts vilket motsvarar ungefär 41 kronor per timme. Det antas att ett byte av 

produktionsland enbart ger en effekt på arbetskraftskostnad per timme och inte 

produktkostnaden. Kostnadsskillnaden för Powerbox skulle bli att de får betala sex kronor 

mindre per timme vid val av Bulgarien än vad de gör i dagsläget. Detta motsvarar en 15-

procentig sänkning av arbetskraftskostnader vilket är en signifikant sänkning som 

Powerbox bör beakta.  

 

Arbetskraftskostnaderna för industri i Rumänien ligger på 44 kronor per arbetad timme 

vilket är ungefär tre kronor högre än i Kina. Denna kostnadsökning på sju procent ger en 

stor effekt på kassaflödet, framförallt på lång sikt. Arbetskraftskostnaderna i Lettland 

ligger på 58 kronor, alltså 17 kronor mer per arbetad timme än i dagsläget. Kostnaderna 

för arbetskraften vid ett byte till Lettland skulle alltså innebära en kostnadsökning på 41 

procent vilket inte är positivt för resultatet och kassaflödet. 

 

Trots den odiskutabla reduceringen av arbetskraftskostnader för bytet till Bulgarien skulle 

Powerbox på kort sikt få ökade kostnader på ungefär 200 000 kronor i samband med 

uppsättning av produktionen. Investeringen av 200 000 kronor skulle betalas av med sex 

kronor per timme i den kostnadsbesparing som skulle göras gällande 

arbetskraftskostnader, vilket räknas enligt följande med ett antagande om att det arbetar 

100 stycken i produktionen. 

 

200 000 kronor / 6 kronor = 33 333 timmar, 

33 333 timmar / 100 arbetare =333,33 timmar 

vilket vid en 40-timmars arbetsvecka motsvarar: 

333,33 / 40 = 8,33 veckor. 

Det tar ungefär 8 veckor för 100 arbetare att betala av investeringen. 

                  

Oavsett vilket produktionsland Powerbox väljer tillkommer uppsättningskostnaden på 

200 000 kronor. Vid ett eventuellt byte till Rumänien eller Lettland där kostnaderna för 

arbetskraft är högre än i dagsläget skulle investeringen inte betalas av på samma sätt som 

Bulgarien då det inte sparas in pengar per arbetad timme.  
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Investeringen skulle ge en negativ effekt på kassaflödet på kort sikt. På lång sikt skulle 

investeringen vara lönsam då den är betalad inom åtta veckor. Därefter kommer 

kostnadsinbesparingarna för arbetskraftskostad per timme i Bulgarien att vara lägre än i 

dagsläget.  

 

En annan aspekt som måste beaktas är att Powerbox måste hitta en elektronikfabrik som 

klarar av att producera deras produkter. Detta är en osäkerhetsfaktor där det inte går att 

förutse utfallet innan kontakt har initierats med fabriker. Däremot är forskarna övertygade 

om att det finns goda möjligheter till att hitta en sådan fabrik då de vet att det finns 

italienska tillverkare av elektronisk utrustning som har flyttat sin produktion till de 

undersökta länderna. När kontakten med fabriken är etablerad måste företaget vara 

medveten om hur produktiviteten kan påverka företaget. Det ter sig högst troligt att 

produktiviteten och kvaliteten initialt inte kommer nå upp till den nuvarande nivån i Kina. 

Alternativet är att fortsätta med produktion i Kina till dess att Powerbox känner att 

fabriken i Bulgarien, Rumänien eller Lettland når upp till kvalitets- och 

produktivitetsmålen. Huruvida den framtida etablerade nivån av produktivitet och kvalitet 

kommer nå upp till dagens nivåer är för forskarna svårt att avgöra och det bör tas med i 

beaktning när diskussion förs kring byte av leverantör. Det är rimligt att anta att 

skillnaderna i kostnaderna länderna emellan och Kina är olika på grund av att 

produktiviteten varierar. Bulgarien med lägst kostnad kan initialt ha en lägre produktivitet 

än till exempel Lettland innan de fått in rutinerna för hur produkten produceras på det 

effektivaste sättet. Forskarna menar att det är rimligt att anta att kostnadsnivån för 

fabriken återspeglas i dess produktivitet och att detta är något som Powerbox bör ta i 

beaktning.  

 

5.2.3.3 Tullkostnad 

Vid köp från Bulgarien, Rumänien och Lettland gäller inga tullkostnader till Sverige. Som 

tidigare nämnt räknas tullen på den sammanlagda summan av transportkostnaden och 

produktvärdet. Transportkostnaden för flödet från Kina påverkar inte tullkostnaden 

nämnvärt då det är relativt lågt, men då produkten har ett relativt högt värde per enhet på 

ungefär 1076 kronor, blir den sammantagna tullkostnaden per enhet märkbar. 

Uträkningen av tullkostnaden per enhet presenteras vidare i tabell 4: 
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Tabell 4. Tullkostnad (Egen illustration) 

 

Som man kan utläsa i tabell 4, kan 3,3 procent tull anses vara en obetydlig kostnad, 

framförallt om produktkostnaden är liten i det landet som det köps ifrån i jämförelse med 

ett land inom EU. Det kan i praktiken adderas till kostnaden för produkten och ändå bli 

billigare än hos ett land inom EU. Detta argument måste däremot bortses ifrån eftersom 

det antas att produktvärdet kommer vara oförändrat mellan länderna. Forskarna är 

medvetna om att ett byte av leverantör till Europa skulle leda till ett byte av 

andraledsleverantörer vilket skulle påverka produktpriserna. Högre komponentkostnader 

skulle leda till högre priser från leverantören till Powerbox. Detta är svårt att beräkna 

vilket leder till att det antas att prissättningen av produkterna är samma i alla undersökta 

länder. Bytet av leverantör från Kina till ett EU-land skulle ge en stor effekt för 

tullkostnaderna. 

 

Jämförs tullkostnaderna på 36 kronor mot alternativet att producera inom EU, skulle 

denna kostnad helt kunna tas bort från kostnadskalkylen. Ett byte till nearshoring skulle 

innebära en kostnadsreducering och därmed påverka kassaflödet positivt då 

utbetalningarna till EU inte blir lika stora som i dagsläget.  

 

5.2.3.4 Dolda kostnader 

Trots att arbetet huvudsakligen fokuserar på de mätbara kostnaderna för Powerbox går 

det inte att ignorera många av de dolda kostnaderna som uppkommer till följd av 

offshoringstrategin. Dessa kostnader, vars faktorer huvudsakligen är geografiska- och 

kommunikationsrelaterade kan på många olika sätt överbryggas genom att produktionen 

flyttas från Kina till Europa. Då avståndet mellan Powerbox och fabriken minskar blir det 

både lättare och mindre kostsamt för Powerbox att vid behov skicka personal till fabriken. 

Vidare har både Bulgarien, Rumänien och Lettland endast en timmes tidsskillnad till 

Sverige jämfört med Kina som har sex till sju timmars tidsskillnad, beroende på om 

sommar- eller vintertid gäller i Europa. Detta ger i sin tur upphov till en underlättad och 

mer direkt kommunikation mellan Powerbox och fabriken vilket förenklar möjligheterna 

att snabbt och mer flexibelt åtgärda eventuella problem. Att skicka en arbetare till Kina 
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kostar i dagsläget cirka 20 000 kronor plus en veckas arbetstid. Genom att flytta 

produktionen till Bulgarien, Rumänien eller Lettland skulle både reskostnaden och 

restiden minskas samt att möjligheter till besök i fabriken underlättas. Andra dolda 

kostnader som reduceras genom nearshoring är returflödena från Powerbox till fabriken. 

Om ett konstruktionsfel uppstår som innebär att produkten måste skickas tillbaka till 

fabriken resulterar nearshoring i att transportkostnaden samt det bundna kapitalet i 

returflödet minskas betydligt. 

 

5.2.3.5 Kostnadsmodell 

Sammanfattningsvis skulle de kostnader som diskuterats ovan inte betalas direkt utan de 

flesta kostnader hamnar under posten för leverantörsskulder i kassaflödet. Av 

kostnadsmodellen som presenteras i tabell 5 framgår det att transportkostnaderna för de 

europeiska alternativen skulle öka till följd av ett byte från sjötransport till lastbil, däremot 

uteblir tullkostnaderna för dessa länder. Det framgår ur tabell 5 att Bulgarien är det landet 

där Powerbox skulle få betala lägst totalkostnad. Därefter följer Rumänien som det näst 

billigaste landet för produktion följt av Lettland som är det tredje billigaste. Den 

nuvarande produktionen i Kina är det dyraste alternativet, främst på grund av 

tullkostnaderna. För de europeiska länderna väger den uteblivna tullkostnaden upp för 

den dyrare transportkostnaden. Kostnaden förknippad med transporten från Kina blir i 

realiteten tullkostnaden plus transportkostnaden, totalt 39 kronor, vilket är högre än 

samtliga europeiska alternativ. Ett byte till något av de europeiska länderna skulle därmed 

ge en positiv effekt på rörelsekapitalet och således kassaflödet då utbetalningarna för 

Powerbox skulle minska. 

 

För att på ett lättförklarligt sätt redovisa kostnaden för produktionen har produktions-

kostnaden beräknats för en timme per producerad produkt. Forskarna är medvetna om att 

produktiviteten kan skilja sig mellan länderna vilket påverkar kostnaderna för 

arbetskraften. Vidare anser de det rimligt att anta att det finns ett samband mellan låga 

arbetskraftskostnader och låg produktivitet. Kostnaderna presenteras i tabell 5 nedan med 

ett årsbehov beräknat på den tioveckorsprognos Micke nämnde under intervjun. 

Beräkningarna sker på en snittprognos på hemtagning av 2000 enheter under motsvarande 

tio veckors försäljning, vilket motsvarar totalt 10400 enheter per år. 
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Tabell 5: Kostnadsmodell beräknad på årsbehov på 10 400 enheter. (Egen illustration) 

 

 

5.2.4 Kapitalbindningens påverkan på kassaflödet 

En ytterligare faktor som påverkar kassaflödet är kapitalbindningen vilket hamnar under 

posten för lager i kassaflödet för den löpande verksamheten. Då ledtiden från Bulgarien 

och Rumänien reduceras från det nuvarande 61 dagar till de åtta dagar som det tar till 

Gnesta, skulle större delen av transportlagret att kunna reduceras. Effekterna av detta blir 

att kapitalbindningen som tidigare låg till sjöss istället hamnar på en lastbil med en drygt 

sju och en halv gånger kortare leveranstid vilket medför att det frigörs kapital som kan 

användas till annat. Framförallt kan ökningen av likviditeten användas till att betala 

leverantören men med en större kassa möjliggörs också investeringsalternativ vilket kan 

ge avkastning som i slutänden ger positiva effekter på resultatet och kassaflödet. Från 

Lettland är det nio dagars ledtid vilket ger en aning sämre effekt på kapitalbindningen än 

för Bulgarien och Rumänien men fortfarande med en lägre kapitalbindning än i dagsläget. 

 

 

Tabell 6. Varuvärde (Egen illustration) 

 

I tabell 6 visas beräkningarna av det årliga varuvärdet för produkterna. I tabell 7  

multipliceras summan från tabell 6 med andelen dagar av ett år som produkterna ligger i 

transportlager. Vid en snittprognos på 2000 produkter var tionde vecka under hela året 

uppgår det totala årsbehovet till 10 400 produkter. 

 



  
 

 

57 

 

Tabell 7. Transportlager (Egen illustration) 

 

Kapitalbindningen för transport från Kina kan jämföras med kapitalbindningen under 

transport för Bulgarien, Rumänien och Lettland i tabell 7. För de europeiska länderna 

gäller samma beräkningar som med Kina med skillnaden att det inte inkluderas 

tullkostnader i varuvärdet.  

 

Förbrukningslagret påverkas av hemtagningsfrekvensen vilket vid ett byte till 

nearshoring skulle kunna halvera det nuvarande genomsnittlagret på 1000 enheter till 

följd av en dubblering av hemtagningsfrekvensen. Detta visas i tabell 8 där uträkningarna 

för kapitalbindning för respektive land beräknas. Alla de undersökta länderna har den 

ledtid och geografiska position som möjliggör förändringen i hemtagningsfrekvens. 

 

 

Tabell 8. Färdigvarulager i Gnesta (Egen illustration)  

 

Vid ett byte till nearshoring skulle ledtiden från leverantör i Europa ligga på tre eller fyra 

dagar medan ledtiden till ABB Robotics är konstant på fem dagar från Powerbox. 

Förutsatt att leverantören skulle kunna producera på högst en dag i Lettland och högst på 

två dagar i Bulgarien och Rumänien, skulle det vara hypotetiskt möjligt att helt eliminera 

lagret och leverera direkt från leverantören till ABB Robotics. Produkterna säljs FCA 

vilket betyder att ledtiden på fem dagar gäller från att Powerbox fått ordern till att de 
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lämnar över produkterna till transportören utanför lagret i Gnesta. Dock är detta enbart 

genomförbart i teorin på grund av att det förmodas ta längre tid än en eller två dagar för 

leverantören att producera produkterna. Utöver detta skulle den interna ledtiden på fem 

dagar för kvalitetstest av produkterna inte hinnas med, vilket är vitalt för Powerbox i 

dagsläget för att uppnå målet om 250 defekta per en miljon levererade. Om det i framtiden 

var möjligt att produkterna anlände till Gnesta fullt testade med en kort produktionstid 

skulle det dock vara möjligt att eliminera lagret. Ett byte från Kina till Europa skulle 

resultera i ett lägre färdigvarulager och ett lägre totalt transportlager vilket skulle ge en 

positiv effekt på kassaflödet och frigöra kapital som kan kunna investeras i annat.  

 

5.3 Kassaflödesanalys 

Då forskarna ämnat att undersöka hur kassaflödet från den löpande verksamheten 

påverkas vid ett byte från offshoring till nearshoring, redovisas endast förändringar på 

berörda poster. Investerings- samt finansieringsverksamheten är följaktligen exkluderade 

ur Kassaflödesmodellen nedan.  

 

I tabell 9 visas kassaflödet från den löpande verksamheten vid valet av Bulgarien, 

Rumänien samt Lettland. Tabellen visar förändringen från att ha produktionen i Kina till 

att ha den i något av de europeiska länderna. Alltså minskar Powerbox sina kostnader 

med 253 452 kronor vid val av Bulgarien som produktionsland istället för Kina. Samma 

gäller för Rumänien och Lettland, dock blir kostnadsinbesparingen inte lika stor på grund 

av högre arbetskraftskostnader. 
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Tabell 9. Kassaflödesanalys från den löpande verksamheten för Bulgarien, Rumänien 

och Lettland jämfört med nuvarande situation (Egen illustration) 

 

Forskarna vill lyfta fram att den exkluderade transportkostnadsökningen för förändringen 

i transportfrekvens för de europeiska länderna skulle påverka kostnadsposten negativt och 

ge ett lägre kassaflöde. Däremot skulle inte kostnaden ge en betydande effekt på 

kassaflödet då den är förhållandevis låg i förhållande till hur stor kostnadsinbesparing 

som görs vid bytet från offshoring till nearshoring. Desamma gäller för 

uppsättningskostnaderna som enbart skulle påverka kassaflödet tills den är avbetalad efter 

ungefär åtta veckor för valet av Bulgarien. I Rumänien och Lettland skulle 

uppsättningskostnaderna inkluderats i modellen permanent då investeringen inte betalar 

av sig själv. Intäkter, leverantörsskulder och kundfordringar förändras inte på grund av 

att omsättningen och betalningstiderna förblir oförändrade oavsett vilket land som 

produkterna produceras i.  

 

Den största skillnaden i kassaflödet vid ett byte av produktionsland skulle vara det bundna 

kapitalet, alltså varulager. Kapitalbindningen i det årliga transportlagret samt 

kapitalbindningen i det genomsnittliga färdigvarulagret skulle reduceras vid ett byte av 

produktionsland till Europa. Från att binda 1 938 135 kronor i transportlager under 61 

dagar skulle Powerbox endast binda 249 905 kronor från Bulgarien och Rumänien under 
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åtta dagars transport. Från Lettland skulle de binda 280 620 kronor under nio dagars 

transport. Detta framgår ur tabell 7. 

 

Powerbox skulle vid ett byte till nearshoring reducera sitt färdigvarulager med 50 procent 

om de skulle dubblera transportfrekvensen. Från att binda ungefär 1 115 100 kronor i 

dagsläget till att binda 548 150 kronor vid valet av Bulgarien eller Rumänien. Vid valet 

av Lettland skulle de endast binda 547 150 kronor. Skillnaden i genomsnittlig 

kapitalbindning i färdigvarulager visas i tabell 8. Reduceringen av transportlagret och 

färdigvarulagret skulle ge en stor effekt på kassaflödet från den löpande verksamheten. 

Skillnaderna i transportlager och färdigvarulager summeras i tabell 9 under varulager där 

Bulgarien och Rumänien har en varulagersreducering på 2 255 180 kronor medan 

Lettland har en varulagersreducering på 2 225 465 kronor.  

 

Sammanfattningsvis får Powerbox ett kassaflöde från den löpande verksamheten på 

2 508 632 kronor vid byte ett byte till en leverantör i Bulgarien. Vid valet av Rumänien 

eller Lettland skulle Powerbox få ett kassaflöde från den löpande verksamheten på 2 415 

032 respektive 2 260 932 kronor. 

 

5.4 Val av land 

Fördelarna med att upprätta produktion i Bulgarien väger tyngst. Den främsta 

anledningen till valet av Bulgarien är det faktum att kostnaderna för arbetskraft är lägst 

av alternativen. Arbetskraftskostnaderna i Bulgarien med 35 kronor per timme är 

anmärkningsvärt lägre än i både Rumänien och Lettland. Skulle valet falla på Rumänien 

skulle Powerbox få betala 44 kronor per timme vilket motsvarar en kostnad som är drygt 

26 procent högre än i Bulgarien. I Lettlands fall skulle kostnaden bli 66 procent högre än 

i Bulgarien då det kostar 58 kronor per timme för samma typ av arbete. Då 

arbetskraftskostnaderna utgör en betydande del av totalkostnaderna påverkar detta 

kassaflödet i stor utsträckning.  

 

Det är dock inte enbart den nuvarande kostnaden för produktion som är viktig utan det 

ska vara billigt även på lång sikt. I figur 18 påvisas det att Bulgarien haft den svagaste 

ekonomiska tillväxten för BNP per capita av de tre länderna under de senaste elva åren 

och har även det lägsta nuvarande BNP per capita.  
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Figur 18. BNP per capita för alla länder jämfört med snittet för EU (Bilaga 3) 

 

Det går inte med all säkerhet att förutsäga hur ett lands tillväxt kommer utvecklas på sikt 

men det är ändå rimligt att anta att Bulgarien kommer att fortsätta vara ett av de länder 

med lägre ekonomisk utveckling i Europa under flera år framöver. Detta talar mot en 

prisökning i landet vilket är positivt för det långsiktiga kassaflödet. I jämförelse med detta 

har både Rumänien och Lettland haft en ekonomisk tillväxt de senaste elva åren där 

Rumäniens BNP per capita nästan har dubblerats medan Lettland har en starkt stigande 

trend. Vidare så är de tre dagars transporttid från Bulgarien en dag kortare än 

transporttiden från Lettland vilket motiverar ytterligare för valet av Bulgarien.  

 

Den negativa sidan med Bulgarien som produktionsland är att transportkostnaderna från 

Lettland billigare än vad de är från Bulgarien. Från Bulgarien kostar 99 kilo 1030 kronor 

att transportera till Sverige medan det kostar 929 kronor att transportera från Lettland. 

Däremot rör det sig enbart om 101 kronors skillnad per 99 kilo, det vill säga ungefär en 

krona per transporterat kilo och 2,3 kronor per transporterad enhet. Denna skillnad väger 

inte upp för det faktum att arbetskraftskostnaderna är avsevärt lägre i Bulgarien. Utöver 

detta påverkar produktiviteten hur snabbt leverantören kan tillverka och skicka 

produkterna. Sammantaget väger de ekonomiska fördelarna upp den låga produktiviteten 

vilket på lång sikt kommer förbättras i takt med att arbetskraften lär sig hur produkterna 

tillverkas på snabbast sätt. Dock har Rumänien och Lettland en marginell skillnad i 

produktivitet de också är lågkostnadsländer med relativt låg produktivitet. 
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6. Slutsats      
I det följande kapitlet redogörs det resultat som forskarna har kommit fram till. Kapitlet 

innehåller även kritik till det egna arbetet samt förslag till vidare forskning inom ämnet. 

 

6.1 Resultat 
Forskarnas strävan att besvara forskningsfrågan; Hur påverkas kassaflödet vid ett byte 

från offshoring till nearshoring(?) har mynnat ut i resultatet som presenteras nedan. 

 

Bytet från offshoring till nearshoring påverkar framförallt posterna för kostnader och 

varulager under kassaflödet från den löpande verksamheten. Det har visat sig att samtliga 

nearshoringalternativ har en lägre totalkostnad i jämförelse med Kina vilket påverkar 

kassaflödet positivt på grund av reducerade utbetalningar. Att gå från att köpa produktion 

i Kina till att köpa produktion i något av nearshoringländerna har visat sig ge en stor 

positiv effekt på kapitalbindningen i varulagret. Detta beror till största del på de 

reducerade ledtiderna vilket påverkar transportlagrets kapitalbindning samt underlättar 

för en högre transportfrekvens. Den högre transportfrekvensen medför att 

färdigvarulagret kan hållas på en lägre genomsnittlig nivå vilket påverkar 

kapitalbindningen positivt. 

 

Med utgångspunkt ur analyskapitlet väger fördelarna med att upprätta produktion 

Bulgarien tyngst. Detta beror på att valet av Bulgarien genererar de största 

kassaflödesförbättringen, dels i jämförelse med Kina men även jämfört med de övriga 

nearshoringländerna. Bulgariens anses vara ett lämpligt alternativ även ur ett 

makroekonomiskt perspektiv då de antas ha en svagare ekonomisk utveckling i 

jämförelse dels med Rumänien och Lettland men även med övriga EU-länder. Detta 

innebär att produktkostnaderna troligtvis kommer öka i långsammare takt jämfört med de 

två alternativen. Avslutningsvis har det visat sig att det finns anledning till att ifrågasätta 

huruvida ett europeiskt företag bör outsourca sin produktion till Kina. 
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6.2 Kritik till eget arbete 

Resultatet av undersökningen är mindre applicerbar på andra företag än Powerbox på 

grund av att det är en fallstudie. Skulle undersökningen gjorts genom en flerfallsstudie 

skulle ett mer generellt resultat kunna presenteras. Då en del av intervjumaterialet inte 

gick att använda skulle forskarna kunnat ha använt sig av semi-strukturerade intervjuer. 

På så vis hade de kunnat få ut mer av intervjuerna som var relevant för undersökningen. 

Utöver detta hade forskarna kunnat använt sig av fler intervjupersoner, bland annat med 

produktionschefen. Detta hade kunnat ge en tydligare bild över produktionskostnaderna 

än den fakta som forskarna istället erhöll genom sekundärdata. Det nuvarande resultatet 

bygger även till stor del av teoretiska antaganden som istället hade kunnat ersättas med 

fakta om det hade funnits mer tid. Ett exempel på ett sådant antagande är om 

produktiviteten i respektive land för hur en förändring vid ett byte av leverantör påverkar 

företagets verksamhet.   

 

6.3 Förslag till vidare forskning 
Forskarnas förslag på vidare forskning är hur ett byte från offshoring till nearshoring 

påverkar intäktssidan för ett företag. Detta för att komplettera resultatet i denna uppsats 

som har utgått från att företagets intäkter kommer vara konstanta vid ett byte av 

produktionsland. Kompletterande forskning skulle därmed kunna genomföras med fler 

faktorer som påverkar kassaflödet från den löpande verksamheten. Detta skulle bland 

annat kunna vara en undersökning av dolda kostnaders påverkan på kassaflödet. Ett annat 

förslag på vidare forskning är hur miljön påverkas vid ett byte från offshoring till 

nearshoring för att fånga upp hur skillnaden av transportmedel och transportavstånd 

påverkar utsläpp. 
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Figur 14. Bilaga 3  
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Figur 17. Förändring i kassaflödet vid produktion i Bulgarien (Egen illustration)  
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8. Bilagor 

8.1 Arbetskraftskostnader i EU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eurostat. Arbetskraftskostnader i EU-området. (Hämtat: 2015-05-15) 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Hourly_labour_costs 
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8.2 Arbetskraftskostnader i EU 

Eurostat. Arbetskraftskostnader i EU-området. (Hämtat: 2015-05-15) 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Hourly_labour_costs 
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8.3 BNP per capita i EU 

BNP per capita PPS för EU. (Hämtat 2015-04-15) 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00

114&plugin=1 
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8.4 Transportkostnader och ledtider 

 
 Transportpriser och ledtider Europa. (Hämtat 2015-05-03) 

 http://www.logistics.dbschenker.se/file/log-se-

se/1582602/SgdVJsp4sHcEmsKnEYHBbO_e6qQ/1582684/data/vad6.pdf 
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8.5 Intervjuguide 
 

- Hemtagningskostnaderna  

- Val av transport (hur produkttypen påverkar valet av hemtagning) 

- Lagerkostnader, lageromsättningshastighet och säkerhetslager 

- Övriga kostnader betingat offshoringstrategin 

- Prognosbaserade beställningar 

- Kassaflöde 

- Ledtid 

- Betalningsvilkor 

- Hantering av kvalitetsbrister hos produkterna 

- kvalitetsbristkostnader 

- Byte av leverantörer 

- Kontrollen över leverantören 

 

 


