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Abstract 
 
Problem  The labels on your clothes almost certainly reveal that your clothes are 

produced in Asia. A region where the majority of companies are outsourcing 

their most labor-intensive activities to achieve cost savings. However, in the 

near future, more European countries may appear on the labels. The interest of 

textile companies in relocation of manufacturing has increased and location 

decisions have become more of a strategic choice. Still, many location 

decisions are putting the cart before the horse with supplier evaluations, 

causing companies to overlook some problems that can arise in outsourcing of 

manufacturing. One way to resolve the problem is to employ a more general 

analysis that provides a deeper picture of the market to make a decision on 

location. For instance, there are a large number of qualitative factors that a 

company should take into account before a final decision is made. In this work 

the factors are examined in relation to Ukraine. 

 

Purpose By studying site-specific factors in Ukraine, this study explores how a 

qualitative analysis can have an impact on the location decisions of textile 

manufacturing. 

 

Methodology  The starting point for this work has been a case study design in which a semi-

structured interview has been conducted with a Swedish textile company. 

Furthermore, a desk research was employed to collect empirical data, such as 

reports, statistics and organizational documents. 

 

Conclusion The results demonstrate that there are many qualitative factors that may have 

an impact on the location decisions related to the evaluation of attractive 

manufacturing countries. Today, some factors are not considered in location 

decisions, but our study reveals that there are more factors that should be 

considered in order to avoid unforeseen problems. 

 

 

Note that the work is written in Swedish. 
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IV 

Sammanfattning 
 
Problem Etiketterna i dina plagg avslöjar säkerligen att de flesta av dina kläder har 

producerats i Asien. En region där flertalet företag outsourcar sina mest 

arbetsintensiva delar för att göra kostnadsbesparingar. Inom en snar framtid 

kan dock fler europeiska länder komma att synas på etiketterna. 

Textilföretagens intresse för omlokalisering av produktion ökar och 

lokaliseringsbeslut har blivit ett alltmer strategiskt val. Många 

lokaliseringsbeslut börjar däremot i fel ände med leverantörsutvärderingar, 

vilket leder till att företag förbiser en del problem som kan uppstå vid 

outsourcing av produktion. En lösning på problemet är att använda en mer 

generell analys som ger en djupare bild av marknaden inför ett 

lokaliseringsbeslut. Det finns till exempel ett stort antal kvalitativa faktorer 

som ett företag bör ta hänsyn till innan ett slutgiltigt beslut tas. Faktorer som i 

detta arbete undersöks i relation till Ukraina. 

 

Syfte Genom att studera plats-specifika faktorer i Ukraina undersöker studien hur en 

kvalitativ analys kan ha en inverkan på lokaliseringsbeslut av textil produktion. 

 

Metod Utgångspunkten för arbetet har varit en fallstudiedesign där en semi-

strukturerad intervju med ett svenskt textilföretag har genomförts. Vidare har 

en skrivbordsundersökning använts för att samla in empirisk data genom till 

exempel rapporter, statistik och organisationsdokument.   

 

Slutsats Resultatet visar på att det finns en stor del kvalitativa faktorer som kan ha en 

inverkan på ett lokaliseringsbeslut i samband med utvärdering av attraktiva 

produktionsländer. En del faktorer beaktas inte vid lokaliseringsbeslut idag, 

men vår studie visar på att det finns fler faktorer som bör beaktas för att 

undvika oförutsedda problem. 
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1 Inledning 

Detta avsnitt är avsett för att ge läsaren en bakgrund till ämnesområdet lokaliseringsbeslut av 

produktion. Vi kommer även att redovisa en tydlig bild av tidigare forskning inom ämnet för 

att tillslut benämna ett gap som vi vill besvara. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Det räcker med att enbart ta en närmre titt på etiketterna i dina kläder för att förstå det 

utbredda intresset för produktion av textiler som idag härstammar från världens alla hörn och 

kanter. Jakten efter ökad lönsamhet och internationella konkurrensfördelar har lett till att allt 

fler företag omlokaliserar sina produktionsaktiviteter till lågkostnadsländer. Samtidigt är det 

den banbrytande utvecklingen av ett globalt och integrerat transportnät, samt innovativa 

lösningar i kommunikationsteknologin som har gjort det möjligt för både små och stora 

företag att placera delar av sin produktionsverksamhet utanför nationens gränser (Aspelund & 

Butsko 2010). 

 

Enligt en litteraturöversikt skriven av Lockström (2007) är begreppet sourcing tvetydigt och i 

denna studie kommer begreppet sourcing att behandlas som en handling där ett företag flyttar 

en del av sin verksamhet utomlands, närmre bestämt textil produktion. ”Outsourcing” syftar 

till en praxis där en funktion läggs ut på en leverantör istället för ens internt anställda (Liu, 

Berger, Zeng & Gerstenfeld 2008). En praxis som flertalet globala undersökningsbyråer 

uppmärksammat ett ökat intresse för. Vidare förs en diskussion kring att intresset för 

konkurrensfördelar i form av lägre produktionskostnader i lågkostnadsländer har 

uppmärksammats de senaste åren (Statistiska Centralbyrån 2006). I samband med det ökade 

intresset för lågkostnadsproduktion som tidigare framhållits är textilindustrin en bransch där 

outsourcing av produktion till lågkostnadsländer har blivit ett välkänt fenomen i dagens 

samhälle (Sørensen 2008). Med andra ord har kostnadsbesparingar blivit den generella 

drivkraften vid både outsourcingbeslut (Oke, Maltz & Christiansen 2009) som internationella 

lokaliseringsbeslut (MacCarthy & Atthirawong 2003). En strategi som dock inte alltid lönar 

sig i längden (Oke, Maltz & Christiansen 2009). 

 

Företag söker konstant efter nya lösningar som kan göra det möjligt att konkurrera på 

marknaden och bidra med ett övertag mot sina konkurrenter (Trent & Monczka 2003). Den 

globala utvecklingen har även skapat strategiska valmöjligheter för Europeiska textil- och 

klädföretag när det kommer till att flytta aktiviteter till platser som erbjuder de bäst möjliga 

kombinationerna av olika förmåner (Sørensen 2008). En annan anledning till att många 

tillverkningsföretag omlokaliserar sina arbetsintensiva produktionsaktiviteter är på grund av 

den ökade konkurrenssituationen som globaliseringen har resulterat i (Puig, Marques & 

Ghauri 2009). Det främsta motivet till att företag outsourcar delar av sin verksamhet är i 

huvudsak för att göra kostnadsbesparingar (Jain & Natarajan 2011; Größler, Laugen, Arkader 

& Fleury 2013). Det finns även situationer när företag väljer att placera sin produktion där det 

ges möjligheter till god infrastruktur och hög kompetens som kan bidra till effektivare 

processer (Ferdows 1997).  En bra plats kan erbjuda ett företag förstklassiga förmåner och 

vara en viktig faktor när det kommer till att skapa konkurrensfördelar. När företag etablerar 

sig i en del områden som är tekniskt avancerade kan det i sin tur påverka produktionen av ett 

företags produkter och leda till att lokalisering blir en strategisk faktor (Urgal-González & 

García-Vázquez 2007). 
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I en artikel i EMSNow (2012) nämns att lokaliseringsbeslut vid outsourcing av produktion 

oftast är alltför förenklade, eftersom att djupare analyser eller modeller inte tillämpas för olika 

alternativ. Vidare påstår Banham (2010) att det är intressant för ett företag att förstå ett lands 

dynamik innan företaget strategiskt går vidare med att planera den önskvärda framgången 

med ens outsourcingval. För ett företag är det därmed viktigt att skapa en förståelse för den 

existerande miljön, då det i de flesta fall går att härleda kostnader och dolda risker till distans. 

Begreppet distans som i sin tur inte bara syftar till den geografiska skillnaden, utan även 

kulturella-, administrativa-, politiska- och ekonomiska skillnader. En del skillnader och hinder 

som även består av faktorer som till exempel handelskvoter, begränsningar för utländska 

direktinvesteringar och favoriseringar vid upphandling (Ghemawat 2001). 

 

I samband med outsourcing, eller närmre bestämt förflyttning av produktion, hävdar Anna 

Fredriksson att det alltid uppstår situationer som är omöjliga att förutse på förhand. 

Fredriksson hävdar även att beslut om flytt av produktion till lågkostnadsländer verkar tas allt 

för lättvindigt (Carlsson 2011). Då dessa outsourcingbeslut kan medföra både risker och dolda 

kostnader, samt resultera i ett oönskat utfall än beräknat (Sinha, Akoorie, Ding & Wu 2011). 

Det diskuteras dessutom att alltför många initiativ till outsourcing startar med ett initialt 

arbete som fokuserar på att hitta lämpliga leverantörer, vilket egentligen borde vara den sista 

uppgiften i en beslutsfattande process (Vagadia 2012). 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Enligt Liu et al. (2008) behandlar en stor andel av den akademiska litteraturen som avser att 

studera “outsourcing” oftast själva beslutet vare sig ett företag ska outsourca eller inte. Ett 

beslut som även benämns ”make-or-buy” och som vanligtvis följs av frågan ”var man ska 

outsourca” (Hätönen 2009). En relevant fråga som inte alltid uppmärksammas i litteraturen, 

men som från andra håll anses vara viktig (Abbott & Jones 2012) eftersom det kan ha seriösa 

sideffekter på företaget (Mazzarol & Choo 2003). 

 

I en studie skriven av Motwani, Youssef, Kathawala och Futch (1999) beskrivs en brist på 

utförliga undersökningar som visar hur en specifik regions eller nations regleringar kan 

påverka ett företags verksamhet vid outsourcing. Vidare nämner Meijboom och Vos (1997) 

att val av land för placering av produktion kan vara avgörande för ett företags framgång. När 

ett företag ska gå in på en marknad finns det dock flertalet metoder och beslut som bör 

beaktas. Det finns även teoretiska modeller från vetenskapliga studier som kan tillämpas för 

att undersöka till exempel makroekonomiska förhållanden i en viss miljö (Kaffash, 

Haghighikhah & Kordlouie 2012). Makroekonomiska förhållanden som innefattar sociala-, 

politiska- och ekonomiska faktorer och som bör överensstämma med ett företags motiv för att 

kunna genomföra rätt strategiska val (Eryuruk, Kalaoglu, Baskak & Rabenasolo 2010). 

 

Tidigare studier som har fokuserat på lokaliseringsbeslut har kartlagt viktiga faktorer vid 

etablering av produktionsanläggningar i specifika platser (Badri 2007). Andra befintliga 

forskningsbidrag i inköpsfältet har koncentrerat sina studier på leverantörsundersökningar 

(Teng & Jaramillo 2005), samt olika lokaliseringsalternativ vid lönsamhetsanalyser 

(MacCarthy & Atthirawong 2003). Vid lokaliseringsbeslut nämns även Analytical Hierarchy 

Process (AHP) som en metod för att underlätta själva beslutsfattandet genom programmering 

av kvantifierbar data (Yang & Lee 1997). En annan metod är Dunnings paradigm som 

fokuserar på internationell produktion i antingen land, bransch och företag (Dunning 1988; 
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Meijboom & Vos 1997; Sakarya, Eckman & Hyllegard 2007). I Dunnings studie nämns tre 

faktorer som ett företag bör se över vid outsourcing av produktion och dessa ger svar på hur, 

varför och var. För att besvara var-frågan behandlas och undersöks plats-specifika fördelar 

(Meijboom & Vos 1997). 

 

När det kommer till att förstå vilka faktorer som kan påverka ett företags val vid placering av 

produktionsaktiviteter i en internationell miljö finns det däremot ett begränsat antal studier. 

En del faktorer som är mer viktiga för vissa branscher när det kommer till att hitta en lämplig 

plats för sin produktion. Gällande frågan om att förstå vilka faktorer som faktiskt beaktas i 

praktiken vid internationella lokaliseringsbeslut diskuteras att det finns ett gap inom 

forskningen (MacCarthy och Atthirawong (2003). 

 

1.3 Fallföretag 

 

Med utgångspunkt i problemdiskussionen har studien utgått från Företag X. Företag X som är 

en aktör i konfektionsbranschen och idag har majoriteten av sin produktion i Östeuropa. För 

närvarande granskar företaget nya produktionsländer som kan bidra till ökad produktivitet, 

kostnadsbesparingar och möta nya tillväxtmål. Företaget befinner sig därmed i en situation 

där olika lokaliseringsalternativ vid outsourcing av produktion är aktuella. En utvärdering av 

lämpliga länder för lokaliseringsbeslut av företagets produktionsverksamhet är under 

pågående process. 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med studien är att studera plats-specifika faktorer i ett Östeuropeiskt land gällande 

lokalisering av produktion för att undersöka hur en kvalitativ bedömning kan bidra till det 

slutgiltiga beslutet. Genom att få en djupare förståelse av miljön i landet undersöks hur en 

specifik plats kan ha en inverkan på ett företags lokaliseringsbeslut av textil produktion. Det 

som bland annat kommer att studeras är ett lands attraktivitet inom olika faktorer och hur 

dessa i sin tur kan påverka ett lokaliseringsbeslut.  

 

1.5 Problemformulering 

 

Vilka kvalitativa faktorer kan ha en inverkan på ett företags lokaliseringsbeslut av textil 

produktion? 

 

1.6 Avgränsning 

 

I denna studie kan läsaren förvänta sig en förklaring om drivkraften till att outsourca och vilka 

beslut som kan påverka outsourcingbeslut för ett företag som inte har outsourcat tidigare. 

Istället fokuserar denna studie på steget efter att ett företag har tagit beslutet att outsourca, 

samt hur själva platsen som företaget funderar på att outsourca produktion till kan påverkar 

själva lokaliseringsbeslutet. Studien avser att skapa djupare förståelse över hur en intressant 

outsourcingplats kan påverka ett företags lokaliseringsbeslut i ett långsiktigt perspektiv, än att 

kortsiktigt uppnå kostnadsbesparingar. 
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Studien fokuserar på att analysera lokaliseringsbeslut vid outsourcing med en avgränsning till 

Ukraina. Med hänsyn till att fallet utgår från ett svenskt textilföretags förutsättningar som vill 

etablera sig i Ukraina, utgår arbetet från det perspektivet. För att avgränsa ytterligare har 

studien främst fokuserat på att studera den makroekonomiska miljön vid ett 

lokaliseringsbeslut.  
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2 Metod 

I och med att syftet i studien har varit att studera plats-specifika faktorer utifrån ett kvalitativt 

perspektiv har olika typer av data samlats in. För att få bättre förståelse för vår 

frågeställning har vi utgått från ett fallföretag och deras syn på lokaliseringsbeslut. Vidare 

redovisas hur vi har utformat vår studie för att besvara syftet med vår studie. 

 

2.1 Inledning 

 

Fallet som har studerats kan anses vara relativt frikopplat mellan oss författare och 

forskningsobjektet i studien eftersom objektet, i vårt fall Ukraina, har studerats på avstånd. 

Forskningsobjektet har delats upp i mindre undersökta områden för att sedan, i sin helhet, ge 

en övergripande förståelse. Vid insamling av data har vi försökt att ställa oss objektiva för att i 

ett senare skede tolka data på ett subjektivt sätt. I studien har teori och empiri både anpassats 

och tolkats i sin kontext. En tolkning som har gett oss en djupare förståelse och samtidigt 

byggt på tidigare kunskaper (Patel & Davidsson 2011). 

 

2.2 Metodval 

 

Med hänsyn till studiens syfte och huvudfråga var en kvalitativ ansats mer lämplig. 

Anledningen till att vi valde en kvalitativ ansatsmetod var för att få en djupare analys och på 

så vis förstå marknadsmiljön i Ukraina och lokaliseringsbeslut utifrån diverse faktorer. Den 

djupgående analysen har med andra ord fokuserat på att få en mer koncentrerad förståelse för 

det valda ämnesområdet, vilket också kännetecknar kvalitativa studier (Bryman & Bell 2011). 

Trots insamling av kvantitativ data har dock resultatet tolkats med ett kvalitativt 

förhållningssätt, det vill säga med en ständig revidering av de dokument som har använts i 

studien. 

 

Den teori som kännetecknar vår studie är ett abduktivt förhållningssätt där en växelverkan 

sker mellan teori och empiri, vilket enligt Bryman och Bell (2011) även beskrivs som en 

iterativ process. Abduktion används vid fallstudier och försöker tolka enskilda fall utifrån ett 

hypotetiskt övergripande mönster för att förstå det aktuella fallet (Alvesson & Sköldberg 

2008). I vår studie har vi jämfört de använda teorierna och det empiriska materialet för att 

fastställa hur teorin kan besvara vårt syfte. Användning av en abduktiv metod har bidragit till 

en förståelse för hur valda teorier kan användas för att genomföra en djupare kvalitativ 

bedömning av lokaliseringsbeslut. 

 

2.3 Fallstudie 

 

Enligt Yin (2009) används fallstudier många gånger för att bidra till kunskap om till exempel 

sociala, individuella, organisatoriska eller relaterade fenomen. Ett särskiljande drag för 

fallstudier till skillnad från annan forskningsdesign är att fokus hamnar på en avgränsad 

situation (Bryman & Bell 2011). En situation som i denna studie syftar till hur ett företag kan 

göra en kvalitativ bedömning vid lokaliseringsbeslut av textil produktion i ett Östeuropeiskt 

land.  
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I vårt fall är den situation som studerats hänförd till ett textilt företag. Detta för att få en bättre 

förståelse av överväganden och de faktorer som är viktiga för ett textilt företag vid 

lokaliseringsbeslut av produktion. Fallföretagets preferenser har senare jämförts med det 

resultat som framgår i empirin och som analyserats med hjälp av den teoretiska 

referensramen. Genom att använda den teoretiska referensramen i förhållande till fallföretaget 

har vi fått mer förståelse för de faktorer som eventuellt kan och bör beaktas vid 

lokaliseringsbeslut för ett textilt företag. Med hänsyn till att fallstudien baserats på ett textilt 

företag har empirin och analysen fokuserat på att utvärdera vilka faktorer som kan påverka 

lokaliseringsbeslut i Ukraina. 

 

En fallstudie är dock inte synonym och begränsad till en del forskningsmetoder, utan kan 

likväl resultera i väl genomförda fallstudier utan att befinna sig på fältet (Yin 2009). Vår 

studie har studerats på avstånd och genom att utgå från Företag X har denna studie fått en mer 

realistisk profil. En realistisk profil i form av ett empiriskt grundade tankesätt gällande 

lokaliseringsbeslut av textil produktion vid outsourcing. Utifrån detta är det ett verkligt fall 

som studeras vetenskapligt med koppling till syftet i denna rapport. 

 

2.3.1 Urval 

 

I denna studie har själva urvalsmetoden inte varit ett noggrant övervägande. Under ett samtal 

med fallföretaget presenterades Ukraina som ett intressant objekt att studera inom ramen för 

studiens syfte. Dock kan urvalet klassificeras som ett bekvämlighetsurval eftersom landet 

presenterades och var tillgängligt för undersökning (Bryman & Bell 2011).  

 

2.4 Skrivbordsundersökning 

 

Anledningen till att en skrivbordsundersökning blev en relevant forskningsdesign för denna 

studie är på grund av att empirin till stor del bygger på tidigare skrivet material (Gummesson 

2000). Skrivet material som i denna studie bestått av statistisk data, publika dokument, 

regeringshemsidor, handelsorganisationer och olika former av rapporter. Syftet med vår studie 

har krävt ett stort informationsbehov i form av djupare och kvalitativ data för att kunna 

besvara vår frågeställning. I vår studie har använd data varit begränsad till redan befintligt 

material insamlat av andra, även benämnt som sekundärdata och primärdata har därmed inte 

använts i större delar av empirin. Den enda primärdata utgörs i vår studie av en intervju med 

fallföretaget. Det positiva med att använda en skrivbordsundersökning är enligt litteraturen 

inte lika tidskrävande som att samla in primärdata. I vårt fall har tillgång till specifik 

information om Ukrainas textilindustri varit svår att få tag på och istället varit tidskrävande i 

den bemärkelsen. Behovet av specifik information har resulterat i en stor genomgång av 

artiklar och rapporter för att finna nödvändig information och underlag för att kunna 

genomföra en giltig analys. Utifrån detta har studien bidragit till att identifiera, analysera, se 

problemet ur olika perspektiv och har även behandlat problemet på en delvis global nivå. 

 

2.5 Datainsamling 

 

I och med en undersökning av olika landsrelaterade faktorer har som tidigare framhållits en 

stor del sekundärdata samlats in. En fördel med sekundärdata är att materialet relaterar till 

redan publicerad forskning i och med användningen av denna (Eliasson 2006). Sekundärdata 
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valdes för att ha tillräckligt med belägg, kunna dra relevanta slutsatser och för att kunna 

besvara syftet med studien.  

 

2.5.1 Dokument 

 

Majoriteten av de offentliga dokument som har använts i empirin härleds till tillgång av 

internet och virtuella dokument, något som bidragit till uppdaterad information (Bryman & 

Bell 2011). Med hänsyn till att studien bygger på en skrivbordsundersökning har olika former 

av sekundärkällor varit nödvändiga för att kunna genomföra studien. Dokument som har 

använts i rapporten består av publika dokument i form av officiella rapporter från 

handelsorganisationer, institutioner och så vidare. Aktuella och relevanta dokument som har 

varit tillgängliga för oss via databaser (Euromonitor Passport, Summon och ABI/Inform 

Complete) och internet. Vi har även använt statistik data som ett komplement till dokumenten. 

Utifrån de använda källorna har vi fått tillgång till nödvändig information som bestått av både 

historisk och mer aktuell data för att kunna besvara vårt syfte. Vid val av data har vi i så stor 

utsträckning som möjligt använt oss av material från oberoende och trovärdiga aktörer. Olika 

aktörer och organisationer som bidragit med nödvändig information för att kunna besvara vårt 

syfte.  

 

2.5.2 Intervjuer 

 

För att få tag på nödvändig information har vi utfört en intervju med produktionschefen och 

planeringschefen på Företag X som ansetts ha unik information för vår studie. Anledningen 

till att vi utförde en intervju med två personer på fallföretaget var för att ta reda på mer om 

företagets beslutsprocess vid lokalisering av textil produktion. Intervjun som hölls var av 

semi-strukturerad karaktär med motivet att leda in oss i en relativt öppen konversation utifrån 

noga utvalda frågor. Detta eftersom att respondenterna sitter på expertis om både 

lokaliseringsbeslut och företagets värderingar. Anledningen till att vi har valt en semi-

strukturerad intervju var för att vi ville ha en viss flexibilitet i våra frågor samtidigt som vi 

hade tydliga områden där vi behövde få svar (Bryman & Bell 2011). Frågorna var därför 

noggrant utformade för att säkerställa insamling av nödvändig information. 

 

2.6 Replikerbarhet, reliabilitet och validitet 

 

I denna studie har tre av de mest framstående kriterierna inom forskning använts, nämligen 

replikerbarhet, reliabilitet och validitet (Bryman & Bell 2011). Replikerbarhet innebär 

möjligheten för någon annan att upprepa vår forskning. Med hjälp av god replikerbarhet kan 

studien visa på tillförlitliga resultat som inte heller har varit förhastade och som kan förklara 

verkligheten (Ruane 2006). För att uppnå replikerbarhet i vår studie har vi redovisat hur vi 

gått till väga under vår skrivbordsundersökning. På så vis har andra forskare möjlighet att få 

tillgång till de dokument och databaser vi har använt oss av. Dock finns en svaghet i 

replikerbarheten i vår studie när det kommer till den intervju som vi har genomfört. På grund 

av konfidentialiteten kan vi inte redovisa de personer som har intervjuats vid namn och 

försvårar därmed för andra forskare att kontakta samma personer. För att istället öka 

replikerbarheten har vi redovisat respondenternas position på företaget för att bidra till en 

möjlig replikerbarhet vid ett annat tillfälle och företag. Vi har även bifogat vår intervjumall 

för att visa vad vi efterfrågade. 
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Det finns en möjlighet för andra forskare att replikera vår studie, men det betyder inte att 

samma resultat kan förväntas, vilket leder oss in på begreppet reliabilitet. Med hänsyn till att 

tillståndet hos det forskningsobjekt som har studerats i denna studie är under konstant 

förändring kan vi inte säkerställa att andra forskare har möjlighet att uppnå samma resultat. 

En annan aspekt som gör det svårare att uppnå samma resultat är på grund av att vår studie 

präglats av ett tolkande perspektiv. Reliabiliteten är på så vis svag och vi tar avstånd från detta 

begrepp.  

 

Validitet i sin tur avser hur trovärdigt resultatet är i stöd av de tolkningar som görs under 

studiens gång, samt att data som används beskriver det som författarna antyder och att 

tolkningarna i sin tur bygger på den (Bell 2006). I vår studie har val av empiriskt material i 

samband med en skrivbordsundersökning varit ett noggrant övervägande. Genom att använda 

uppdaterade dokument som är producerade av oberoende aktörer har vi på så vis försökt öka 

validiteten i vår studie. Innan användning av olika dokument har vi noggrant läst igenom de 

använda artiklarna, kontrollerat utgivare och syftet med det använda materialet för att 

kontrollera giltigheten. Vidare har vi analyserat dokument från olika aktörer vid insamling av 

data för att se materialet ur olika perspektiv och undersöka om det råder en samstämmighet 

för att försäkra oss om att det är giltigt. Anledningen till att vi systematiskt valt ut material har 

varit för att på bästa sätt kunna återge en trovärdig tolkning baserat på vår forskningsdesign. 

För att öka validiteten har vi även genom en intervju med ett företag gjort det möjligt för oss 

att komma nära vårt ämnesområde och gå djupare in på hur det ser ut i textilbranschen. Ett 

annat komplement till de övriga insamlingsmetoderna har bestått av en del vetenskapliga 

artiklar som har bidragit med uppdaterad information och nya rön för att förstå bakgrunden 

till vårt ämnesområde.  

 

2.7 Alternativa metoder 

 

Det går att studera vilka faktorer som påverkar ens lokaliseringsbeslut med kvantitativa 

metoder. En kvalitativ analys var däremot mer lämplig i vårt fall, eftersom kvantitativa 

analyser kan ha svårt att återge en tillräckligt djup förklaring av marknadsmiljön i ett land. 

Den kvalitativa analysen som varit framträdande i studien kompletterar snarare kvantitativa 

analyser och bidrar med djupare förståelse.  

 

En definition av termen ”tillgång” förklaras som en möjlighet att komma nära det objekt som 

avses att studeras för att försöka ta reda på vad som verkligen sker (Gummesson 2000). I 

denna studie hade det givetvis varit önskvärt att få en närmre inblick i textilindustrin i 

Ukraina. Flertalet försök för att boka in intervjuer med kunniga inom branschen i Ukraina 

genomfördes genom mailförfrågningar. Dock var svarsfrekvensen och intresset obefintligt, 

och på grund av höga kostnader på utlandssamtal övervägde vi inte det alternativet trots att 

svarsfrekvensen i sådana fall kunde ha ökat. Det svaga intresset resulterade i att intervjuer för 

att samla in marknadsinformation om Ukraina blev irrelevant för syftet med vår studie. 

Genom intervjuer hade vi givetvis kunnat komma närmre vårt studieobjekt, men enbart 

intervjuer i sig betyder inte att resultatet hade blivit bättre. Anledningen till det är att vår fråga 

har ett stort omfång, vilket enstaka individer skulle kunna ha svårt med att besvara. 

 

Angående urvalet av att ha Ukraina som ett fall grundades i ett bekvämlighetsurval och var 

även ett intressant alternativ för oss. Det fanns även andra länder att undersöka inom ramen 

för vårt syfte med studien. Något sådant i sig skulle kunna anses vara ett målinriktat urval då 
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det inte sker slumpmässigt utan väljs utefter relevans för studiens syfte (Bryman & Bell 

2011). 

 

2.8 Metoddiskussion och kritik 

 

Tidigare forskning i det valda ämnesområdet och det gap som har uppmärksammats har styrt 

våra metodval. I vår studie anser vi därför att en kvalitativ ansatsmetod har varit av stor 

betydelse för att kunna få en djupare förståelse och besvara vårt syfte på bästa sätt. Fördelen 

med denna metod är att vi har försökt belysa vår frågeställning med ett annat perspektiv än 

vad som vanligtvis omnämnts i tidigare studier. De planerade intervjuerna hade givetvis varit 

en fördel och kunnat bidra med mer uppdaterad information i vår empiridel. Intervjuerna hade 

varit ett mycket bra komplement till vår skrivbordsundersökning och givetvis stärkt det 

empiriska underlaget, men vi anser ändå att vi har lyckats genomföra vår studie på ett bra sätt 

inom ramen för vår forskningsdesign. För att belysa vår frågeställning från olika perspektiv 

hade vi även kunnat genomföra fler intervjuer med olika företag som befinner sig i samma 

situation som fallföretaget. Dock har vi gjort ett medvetet val att enbart koncentrera oss på ett 

fall för att kunna studera det enskilda fallet på en djupare nivå. 

 

Vid datainsamling finns en risk för att materialet är partiskt och inte skildrar faktiska 

förhållanden (Bryman & Bell 2011). Gällande material från internet kan i princip vem som 

helst sprida information vilket vi har haft i åtanke. Vidare finns nackdelar med att 

sekundärkällor till exempel har samlats in i ett annat syfte (Eliasson 2006), vilket medfört att 

vi har varit källkritiska i det avseendet. För att minimera riskerna för ett partiskt 

förhållningssätt har vi som tidigare framhållits haft olika uppsatta kriterier. Utifrån använd 

data i vår studie har vårt underlag i empirin försökt spegla det faktiska tillståndet i Ukraina. 

Dock kan vi inte säkerställa att vårt underlag har haft en objektiv tolkning av Ukraina, vilket 

kan ge en skev bild av resultatet i studien. 

 

Vid utförandet av intervjun finns en risk att respondenterna kan ha undanhållit information, 

antingen medvetet på grund av konfidentialitet eller omedvetet. Intervjun är däremot positiv i 

samband med vår studie eftersom den gav oss en djupare förståelse (Bryman & Bell 2011) för 

hur företaget ställer sig i frågan till lokaliseringsbeslut. En annan kritik är att enbart en 

intervju kan ge en personlig framställning av företagets tillvägagångssätt vid 

lokaliseringsbeslut och på så vis ge en skev bild av verkligheten. Denscombe (2009) har 

vidare nämnt att intervjueffekten kan påverka respondentens svar i form av att uttryck och 

handling inte alltid stämmer överens. I vårt fall finns en möjlighet att respondenterna 

förmedlat och framställt företaget på ett annat sätt än som är sanningsenligt. Det underlag som 

använts från intervjun med företaget för att besvara vår frågeställning kan därmed också ha 

påverkat resultatet.  
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3 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras de teorier som har använts i studien. För att läsaren ska få en 

förförståelse för vårt valda ämnesområde presenteras även en bakgrund till ämnet samt kritik 

till en av de använda teorierna. 

 

3.1 Inledning 

 

Det finns ett antal teorier och modeller som har använts för att ta fram en förklaring till vilka 

faktorer som kan behöva undersökas vid en landsutvärdering. En teori som tidigare nämnts är 

Dunnings paradigm (Meijboom & Vos 1997). Inom ramen för syftet med denna studie 

hamnar Dunnings teori under en avgränsning där endast en tredjedel av modellen, angående 

val av plats, anses vara relevant. Det nämns även att paradigmet inte kan ge en förklaring på 

en hel internationell produktion, utan endast kan förklara och förutspå vissa delar (Dunning 

1988). En annan modell som finns att tillgå som stöd vid lokaliseringsbeslut av outsourcing är 

en AHP-analys (Liu et al. 2008). AHP som förklaras vara ett verktyg som kan användas vid 

utvärdering av olika lokaliseringsalternativ och lokaliseringsfaktorer med hjälp av både 

kvantitativ- och kvalitativ data som underlag (Yang & Lee 1997). En AHP-analys kan 

rangordna olika lokaliseringsalternativ, men analysverktyget tar inte hänsyn till viktiga 

begränsningar som finns i den miljö som beslutet ska tas inom (Badri 1999). Vidare försöker 

AHP-analyser ge ett kunnigt utlåtande, men kritik mot AHP-analyser har framförts för att inte 

kunna återge ett mänskligt tolkningsperspektiv (Ertugrul & Karakasoglu 2008).  

 

I en studie skriven av MacCarthy och Atthirawong (2003) uppmärksammas ett ökat intresse 

för lokaliseringsbeslut av produktion i en internationell miljö för många företag. Författarna 

hävdar dessutom att lokalisering av produktion på särskilda platser kan bidra till ett företags 

framgång och skapa konkurrensfördelar. I denna studie har diamantmodellen tillämpats som 

analysmodell för att skapa bättre förståelse och underlag för hur en specifik plats kan ha en 

inverkan på ett företags lokaliseringsbeslut. En granskning av vetenskapliga artiklar med 

liknande syfte avsedd för denna studie och användning av “Porters diamantmodell” har inte 

påträffats i större utsträckning i skrivande stund. En studie som däremot också använder 

Porters diamantmodell som analysmodell, men med en kvantitativ ansats, för 

lokaliseringsbeslut är Lin och Juan (2010).  

 

3.2 Porters Diamantmodell 

 

Det ursprungliga verket som Michael Porter gav ut i form av “The Competitive Advantage of 

Nations” grundar sig på en fyra år lång studie utförd på tio länder (Jin & Moon 2006). En 

studie som fokuserat på att utvärdera vart ett företag är mest konkurrenskraftigt inom sin egen 

bransch (Pettus & Helms 2008). Modellen bygger främst på att en nation måste vara 

konkurrenskraftig på sin hemmamarknad för att i sin tur ha möjlighet att skapa 

konkurrensfördelar på den globala marknaden (Seyed, Mohsen & Arash 2012). I en studie 

skriven av Iordache och Voiculet (2007) hänvisas att Porter definierar konkurrensfördelar som 

en nations kapacitet att skapa en affärsmiljö som lockar både inhemska som utländska 

investerare. Vidare, när det kommer till utvecklingsländer, är ibland resursfaktorn den enda 

sektorn i en nation där det finns möjlighet att skapa konkurrensfördelar (Iordache & Voiculet 

2007).  
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Porters publikation har blivit vida diskuterad inom vetenskapen och gett upphov till en ökad 

förståelse (Öz 2002). En förståelse för hur förhållandet mellan vissa faktorer mäter en nations 

miljö och dess välmående för att kunna skapa konkurrensfördelar i en specifik bransch (Porter 

1990; Seyed, Mohsen & Arash 2012). Diamantmodellen har idag även omnämnts som den 

mest använda konkurrensteorin för att förklara ett lands konkurrensfördelar (Zhang & London 

2013). Watchravesringkan, Karpova, Hodges och Copeland (2010) diskuterar utifrån Porter 

(1990) att många handelsteorier enbart fokuserar på att dra nytta av kostnadsfördelar, men att 

diamantmodellen motiverar och beskriver varför särskilda nationer använder sig av bättre 

strategier än andra. Utöver det finns även rekommendationer i Porters verk som visar på hur 

det på bästa sätt går att öka konkurrenskraften ytterligare gällande en bransch, eller för den 

delen, en hel nation (Shafaei 2009).  

 

Porter (1990) tar i publikationen upp fyra olika faktorer som tillsammans ger upphov till att 

undersöka de befintliga konkurrensfördelarna i en nation eller en bransch (Mann & Byun 

2011). De fyra olika faktorerna består av “Faktorförhållanden”, “Efterfrågeförhållanden”, 

“Struktur, strategi och rivalitet” och “Relaterade och stödjande industrier”. Vidare beskrivs 

två faktorer, nämligen “Regering” och “Chans”, som antingen är en drivkraft för skapandet av 

konkurrensfördelar eller hämmar utveckling i de övriga faktorerna (Porter 1990). Gemensamt 

för alla faktorer är att de påverkar varandra på ett eller annat sätt (Liu, Zhang & Xu 2010). 

Faktorer som även avgör ett företags globala konkurrenskraft i en given industri och där en 

brist i en del av systemet kan försvaga helheten (Watchravesringkan et al. 2010). 

 

3.3 Presentation av Diamantmodellen 

 

Här presenteras Porters diamantmodell och dess faktorer. Bilden visar hur de olika faktorerna 

samverkar.  

 

 

Figur 1. Egen bild konstruerad utifrån Porter (1990, s. 127) 
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Följande är en översikt gällande de faktorer som ingår i Porters Diamantmodell. För mer 

ingående information om faktorerna hänvisas läsaren till litteraturen. 

 

3.3.1 Faktorförhållanden 

 

För att kunna skapa konkurrensfördelar i en särskild bransch krävs olika former av tillgångar i 

en nation. Tillgångar i form av produktionsfaktorer som består av infrastruktur, kunskaps-, 

fysiska-, mänskliga- och kapitalresurser. Under infrastruktur kan till exempel 

transportsystemets kvalitet, kostnad och typ påverka konkurrenstillståndet. Kunskapsresurser 

nämner möjligheten till universitet, institutioner, tillgänglig litteratur och databaser för att 

nämna några exempel. Under fysiska resurser räknas geografiskt läge in och förklaras till 

exempel genom transport och handel med andra marknader. Mänskliga resurser behandlar till 

exempel kompetens och personalkostnader. Under kapitalresurser nämns ett lands förmåga att 

genom kapitaltillgångar finansiera en industri (Porter 1990).   

 

Faktorförhållandena delas vidare in i grundläggande- och avancerade faktorer. Grundläggande 

faktorer som ett land oftast ärver i form av geografiskt läge, lågutbildad arbetskraft, 

naturresurser och lånekapital. Alltså faktorer som en nation inte enbart bör drivas av för att 

kunna skapa ihållande konkurrensfördelar i ett långsiktigt perspektiv (Porter 1990). De 

grundläggande faktorerna skapar möjligheter, men de avancerade faktorerna som skapas 

genom individer, investeringar, regering och företag är de faktorer som är viktigast för att 

främja en nations konkurrensfördelar (Mann & Byun 2011). Avancerade faktorer som Porter 

(1990) förklarar kan bestå av kompetent personal, modernteknologisk infrastruktur och 

forskningsinstitut. 

 

När det kommer till att skapa konkurrensfördelar i klädindustrin beskriver Jin och Moon 

(2006) betydelsen av avancerade faktorer. De menar att en basfaktor som lågkostnadsarbete 

inte är en viktig faktor när det kommer till att skapa konkurrensfördelar i textilindustrin idag. 

Istället belyser de vikten av avancerade faktorer i form av till exempel globalt anpassad 

produktionsteknik och kompetent personal såsom kreativa designers. I kontrast nämner (Jin 

2004) att råmaterial och arbetskraft är mindre viktigt eftersom dessa faktorer numera kan 

outsourcas globalt. Dock är textilindustrin mycket arbetsintensiv och kräver ofta en stor 

arbetskraft, vilket leder till att lågkostnadsproduktion används som en lösning för att göra 

kostnadsbesparingar. Lönekostnad har beskrivits som en av de viktigaste faktorerna vid 

lokaliseringsbeslut. Lönefaktorn i sig kan dock vara mer relevant för till exempel 

lågkostnadsaktiviteter som är mer framträdande i till exempel textilindustrin (MacCarthy & 

Atthirawong 2003). Beroende på vilken funktion som blir outsourcad kräver olika 

lokaliseringsalternativ dessutom ett hänsynstagande till vissa faktorer (Liu et al. 2008).  

 

3.3.2 Efterfrågeförhållanden 

 

Efterfrågeförhållanden avser tillståndet av den inhemska marknadens efterfrågan för specifika 

produkter eller tjänster. Utmärkande och viktiga egenskaper för den inhemska efterfrågan 

består av köpbehovets karaktär i landet, storlek och tillväxt, sofistikerade och krävande 

köpare, samt hur inhemska preferenser överförs till andra länder. Den viktigaste faktorn för 

inhemsk efterfrågan styrs av en blandning och karaktär av inhemska köpbehov. Den inhemska 

efterfrågans karaktär styr även hur företag i landet förstår, översätter och möter köparens 

behov (Porter 1990). En hög inhemsk efterfrågan i sin tur leder till att företag avancerar och 
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skapar innovationer, vilket kan förbättra en nations konkurrensfördelar. Vid en högt utvecklad 

efterfrågan skapas till exempel en drivkraft för företag att erbjuda bättre tjänster och produkter 

(Mann & Byun 2011). Ju mer krävande efterfrågan är i sin natur, desto starkare blir 

förhållandena för att skapa nationella konkurrensfördelar (Porter 1990). 

 

I Jin och Moon (2006) diskuteras att samtidigt som en industri utvecklas, ökar således 

kundernas efterfrågan för till exempel tjänster och kreativ design. Samtidig efterfrågar de 

inhemska köparna en högre kvalitet av design som är viktig för deras olika livsstilar. I 

klädindustrin kan en högre efterfrågan reflekteras i själva varumärket som differentiering. I 

kontrast kan enbart tillgänglighet och grundläggande funktion vara de viktigaste attributen för 

kunder i ett land där textilindustrin inte är lika utvecklad. När det kommer till att bedöma 

efterfrågan av textila produkter försvåras dock analysen ibland på grund av subjektiva åsikter 

som är indirekt påverkade av kulturella influenser (Jin 2004).  

 

3.3.3 Struktur, strategi och rivalitet 

 

Den tredje faktorn beskrivs som hur väl ett företag är uppstartat, organiserat och styrt men 

även hur miljön för den inhemska marknaden ser ut. Detta ser olika ut i nationer då olika mål 

styr och där ägarstruktur, skatteregimer och investerare spelar en viktig roll. Utöver mål är 

strategi och struktur beroende av hur situationen i landet ser ut till exempel genom utbildning, 

bakgrund, grupp- eller hierarkiskt styre, personligt initiativ, attityd och religion (Porter 1990). 

I Italien har till exempel familjeägda företag varit en av de främsta anledningarna till 

framväxten av en framgångsrik modeindustri. En industri som karaktäriseras av flexibilitet 

och respons som viktiga faktorer för att skapa konkurrensfördelar. I textilindustrin nämner Jin 

och Moon (2006) att högkvalitativ design är en viktig faktor när det kommer till 

konkurrensfördelar, samtidigt belyses flexibilitet som en annan viktig strategi som bör 

adderas till diamantmodellen. Anledningen till att flexibilitet fått större betydelse beror på en 

ostadig efterfrågan i modeindustrin, vilket därmed bör beaktas av textilföretag för att kunna 

skapa konkurrensfördelar. 

 

Rivalitet på den lokala marknaden i sin tur är också en viktig faktor, då den upprätthåller 

framgångsrika branscher. Rivalitet i landet styr till exempel företags innovation och hur väl 

ett företag kan lyckas internationellt. Den inhemska marknaden får företag att genom ständig 

lokal konkurrens förbättras, utveckla nya produkter, höja kvaliteten, sänka priser, förbättra 

servicen och så vidare (Porter 1990). När det kommer till att skapa ett konkurrenstryck mellan 

olika verksamheter beskrivs företag som ligger geografiskt nära varandra ge upphov till detta. 

En konkurrensutsatt situation som också leder till en strävan att finna internationellt 

konkurrenskraftiga metoder och produkter (Watchravesringkan et al. 2010). 

 

3.3.4 Relaterade och stödjande industrier 

 

Relaterade och stödjande industrier i form av konkurrenskraftiga leverantörer på den 

inhemska marknaden diskuteras som en viktig faktor för att skapa konkurrensfördelar. 

Samverkan mellan liknande branscher förklaras bana vägen för skapandet av högkvalitativa 

och framgångsrika produkter. Ett typexempel är den italienska skoindustrin där den italienska 

läderbranschen som har ett gott rykte och är väl känt för sin höga kvalitet, samverkar med 

skiboot industrin för att ta fram högkvalitativa skiboots med läderinslag. Att relaterade 

branscher arbetar tillsammans skapar utvecklingsmöjligheter, allianser, en bidragsfaktor till 
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innovation, samt att det i och med liknande språk och kultur förenklar samarbeten (Porter 

1990). 

 

Med hänsyn till hur textilindustrin ser ut idag överensstämmer inte Jin och Moon (2006) med 

Porters utlåtande. Jin och Moon (2006) hävdar att konkurrenskraftiga underleverantörer i ett 

land inte är lika viktigt i textilindustrin, eftersom råmaterial idag outsourcas på en global 

marknad. Klädproduktion som i princip kan omlokaliseras till vilken plats som helst, eftersom 

inträdeshindret vanligtvis är lågt i branschen men där kvaliteten fortfarande måste vara 

godtagbar (Jin 2004). Shafaei (2009) nämner att konkurrenskraften från den relaterade 

industrin på så sätt håller på att avta och beror på låga arbetskostnader. Istället trycker Jin och 

Moon (2006) på betydelsen av stödjande och relaterade industrier i form av marknadsföring, 

informationsteknologi och inköpskontor. Funktioner som istället kan stödja effektiv 

koordination och hantering av globala försörjningskedjor. Ett typexempel som inte drivits av 

till exempel faktor- och efterfrågeförhållanden är Hong Kong som skapat en 

konkurrenskraftig position genom koordinering av klädproduktion.  

 

En större sannolikhet för att upprätthålla sin konkurrenskraft i klädindustrin förklaras bestå av 

stöd från pedagogiska utbildningar, relaterade forskningsorganisationer, konsultfirmor, samt 

en välutvecklad textilindustri. I en studie som tillämpat diamantmodellen på Thailands 

textilindustri diskuterades till exempel regeringens stöd som mycket viktig för att kunna 

utveckla konkurrensfördelar (Watchravesringkan et al. 2010). Textilindustrin eller närmre 

bestämt klädproduktion har betraktats som en lågteknologisk bransch, men i själva fallet 

kräver produktionen en mycket hög grad av teknikhantering (Jin 2004). Trots effektiv 

hantering av utrustning och anställda menar Shafaei (2009) på att teknisk kunskap och ledning 

fortfarande har en väsentlig roll när det kommer till att utveckla konkurrenskraftiga 

prestationer.  

 

3.3.5 Regering 

 

När det kommer till att skapa nationella konkurrensfördelar kan regeringens agerande påverka 

de övriga faktorerna. Regeringens agerande som också betraktas ha en stor inverkan på 

internationell konkurrens. Faktorförhållanden i diamantmodellen påverkas till exempel genom 

kapitalmarknadspolitik och utbildningspolitik. Efterfrågeförhållanden i sin tur kan påverkas 

om köpintresset förändras på grund av nya standarder och lagar. Relaterade industrier kan 

också påverkas eller hämmas genom kontroll av till exempel stödjande tjänster. 

Sammanfattningsvis kan regeringen även påverka struktur, strategi och rivalitet genom 

skattelagar och konkurrenslagsstiftning (Porter 1990). 

 

Regeringen kan påverka de olika faktorerna med avsikt att främja en nations utveckling av 

konkurrensfördelar. Regeringens agerande kan till exempel bestå av utveckling av 

infrastruktur och kompetensutveckling. För att driva den inhemska och globala efterfrågan av 

olika produkter i landet kan regeringen till exempel uppmuntra konsumtion av lokala 

produkter eller förhandla om frihandelszoner med andra länder. En annan insats kan vara att 

föra samman relaterade och stödjande industrier i form av distributörer, forskningsinstitut och 

leverantörer (Watchravesringkan et al. 2010). 

 

När det kommer till att främja den inhemska marknadens konkurrensfördelar är det viktigt att 

förstå sig på regeringens roll. Regeringens agerande i form av handelshinder och subventioner 

som till exempel kan vara ofördelaktiga för utländska företag som vill gå in på marknaden. Ett 
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agerande som istället för att främja den inhemska marknadens utveckling av 

konkurrensfördelar kan hämma tillväxten (Hodgetts 1993). När det kommer till den inhemska 

rivaliteten kan regeringen till exempel främja konkurrensen genom att tillämpa 

konkurrenslagstiftning. Regeringens intentioner att driva den inhemska rivaliteten kan även 

framhäva globalisering genom minskade handelsbarriärer för utländska företag. Ett agerande 

som också kan få företag att ompröva sina strategier (Watchravesringkan et al. 2010). 

 

3.3.6 Chans 

 

För att kunna konkurrera i vissa branscher krävs en unik miljö. En unik miljö som formas av 

olika faktorer som också skapar nationella fördelar i särskilda branscher. Det finns dock en 

del faktorer eller händelser som skapar avvikelser och som tillåter skiftningar i 

konkurrenstillståndet. Händelser som ligger utanför en nations firmor och regeringars kontroll 

och som eventuellt kan skapa nya förutsättningar. Ett skifte som kan leda till att etablerade 

konkurrenter förlorar sina konkurrensfördelar och ersätts av aktörer i andra nationer (Porter 

1990). 

 

Faktorer som inkluderas i chans kan bestå av utländsk politik, förändringar i växelkursen, 

ökningar av regionsefterfrågan (Porter 1990) och nationella katastrofer (Mann & Byun 2011). 

Andra faktorer som föreslagits för vidare studier är grannländers handelsavtal som 

medlemskap i World Trade Organization (WTO) och kvoteliminering som eventuellt kan 

påverka konkurrenssituationen i ett land (Mann & Byun 2011).  

 

3.4 Kritik mot Porters Diamantmodellen 

 

I en artikel nämner Öz (2002) att Porters modell blivit utsatt för en stor del kritik där till 

exempel definitioner av faktorer, regeringens roll, moderna handelsteorier och kulturers roll 

har blivit ifrågasatta inom flertalet olika vetenskapliga artiklar. Vidare är diamantmodellen ett 

kvalitativt analysverktyg för att utvärdera länder och därmed är det inte möjligt att genom en 

kvantitativ metod utvärdera varje faktor. Detta ger en brist i att kunna förutsäga vilka 

branscher som kommer att bli framgångsrika inom några år (Shafaei 2009). Van Den Bosch 

och Van Prooijen (1992) tar sedan upp att det saknas en djupare beskrivning av nationell 

kultur vid förklaring av den nationella miljön, något som flertalet forskare i 

managementområdet, samt Porter själv reflekterat över. Trots Porters egna reflektioner över 

saknaden av detta är det dock inget som han valt att inkludera i modellen (Van Den Bosch & 

Van Prooijen 1992).  

 

En annan aspekt som kritiserats är om Porters diamantmodell går att applicera på 

utvecklingsländer. Hodgetts (1993) är tveksam till om diamantmodellen kan appliceras direkt 

på utvecklingsländer utan någon som helst anpassning. Quraeshi och Luqmani (2011) har 

fortsatt diskussionen och kommit fram till att en del sektorer hos utvecklingsländer kräver en 

viss anpassning för att kunna använda diamantmodellen fullt ut. Den framförda kritiken kan 

dock motbevisas i artiklar där diamantmodellen tillämpats på utvecklingsländer (Öz 2002; 

Chobanyan & Leigh 2006). Vidare framför Hodgetts (1993) även kritik mot Porters 

diamantmodell i flera olika avseenden. En faktor som har kritiserats är ”Chans”, eftersom 

Hodgetts (1993) hävdar att oförutsedda händelser är otroligt svåra att förutse. Vidare kan 

olika former av tullhinder och subventioner ha en motsatt effekt och skapa en reglerad 

marknad som snarare hämmar en nations förmåga att konkurrera på en global marknad 
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(Hodgetts 1993). En annan kritik mot Porters diamantmodell beskrivs som alltför mycket 

fokus på inhemska ekonomiska aktiviteter och därmed inte täcker in- och utgående utländska 

direktinvesteringar (Jin 2004).  

 

Baserat på en del av den kritik som framhållits har Rugman och D’Cruz (1993) tagit fram en 

“Double Diamond Model” för att påvisa ett inhemskt respektive ett globalt perspektiv. Enligt 

Moon, Rugman & Verbeke (1998) togs modellen bland annat fram för att den ursprungliga 

diamantmodellen enbart förspråkar att den mest effektiva globala strategin är att koncentrera 

så många aktiviteter som möjligt i ett enda land. På så vis tar modellen inte heller hänsyn till 

globala aktiviteter som möjligheter att koordinera olika aktiviteter i ett företags 

försörjningskedja, detta för att uppnå hög produktivitet och på så sätt skapa 

konkurrensfördelar (Moon, Rugman & Verbeke 1998). Dock kommer den dubbla 

diamantmodellen inte att användas i denna studie då den inte besvarar det syfte som arbetet 

menar att undersöka. Istället hamnar fokus på att undersöka plats-specifika faktorer som är 

bundna till en nation.  

 

3.5 PES-modellen 

 

I en studie skriven av MacCarthy och Atthirawong (2003) presenteras en mall med förslag för 

hur beslutsfattandet vid internationella lokaliseringsbeslut bör se ut. I ett av stegen föreslås att 

en undersökning av till exempel länder, geografiska överväganden och regionsfaktorer kan 

kombineras med marknadsanalyser. Utifrån artiklar (Meijboom & Vos 1997; MacCarthy & 

Atthirawong 2003; Kaffash, Haghighikhah & Kordlouie 2012) som berör betydelsefulla 

faktorer vid lokaliseringsbeslut och som bör beaktas i ett företags beslutsfattande upptäcktes 

även en avsaknad av en djupare analys inom en del faktorer i Porters diamantmodell. I detta 

fall kommer hänsyn tas till ovanstående författares upptäckter och bidra till en användning av 

en marknadsanalys.  

 

Modellen i detta arbete kommer att grunda sig i den redan befintliga SEPT- (Van Den Bosch 

& Van Prooijen 1992) och SLEPT-modellen (Ortiz & Tajes 2009). SLEPT- och SEPT-

modellen är ett verktyg som används för att studera externa faktorer på en marknad och består 

av sociala-, (lagenliga-), ekonomiska-, politiska- och teknologiska faktorer (Albescu, Pugna & 

Paraschiv 2009: Ortiz & Tajes 2009). Faktorerna i modellen är av lika stor betydelse och är 

beroende av varandra för att fungera i en miljö (Ortiz & Tajes 2009). Van Den Bosch och Van 

Prooijen (1992) diskuterar att SEPT-modellen inte är lika utvecklad och teoretiskt grundad 

som Porters diamantmodell, men trots det kan modellen ge svar på frågor angående ett lands 

miljö. Faktorerna i SLEPT-modellen kan även påverka ett lands makroekonomiska miljö 

genom möjligheter och hot som i sin tur påverkar affärsbeslut (Albescu, Pugna & Paraschiv 

2009).  

 

Enligt MacCarthy och Atthirawong (2003) har ekonomiska faktorer varit mycket viktiga i 

tidigare lokaliseringsbeslut, på sistone har även politiska och sociala faktorer tagits i åtanke. 

Detta då den ekonomiska biten ofta ingår i ett företags rutinanalys kan komplettering av mer 

kvalitativa delar vara nödvändiga (Albescu, Pugna & Paraschiv 2009). Van Den Bosch och 

Van Prooijen (1992) har även, som tidigare påvisats, uppgett en avsaknad av en djupgående 

beskrivning av nationell kultur när Porter förklarar den nationella miljön. Utifrån ovan nämnt, 

det vill säga faktorer som har behandlats i mindre utsträckning, kompletteras 

diamantmodellen genom att ta upp politiska-, ekonomiska- och sociala faktorer. 
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3.5.1 Politik 

 

Det finns en stor del olika statliga system och politiska ideologier världen över där alla skapar 

sina egna risker och grad av instabilitet. Utifrån detta styre skapas egna värderingar om till 

exempel marknaden, konkurrens och produktionsfaktorer (Ortiz & Tajes 2009). Politiska 

risker har i sin tur en direkt påverkan på lokaliseringsbesluten både i hemlandet och på den 

internationella marknaden (MacCarthy & Atthirawong 2003). Med grund i detta har forskare 

nämnt stabilitet i regeringen och politisk struktur som viktiga faktorer att beakta (MacCarthy 

& Atthirawong 2003; Ortiz & Tajes 2009; Albescu, Pugna & Paraschiv 2009). Viktiga 

faktorer som även är viktiga vid ett lokaliseringsbeslut (MacCarthy & Atthirawong 2003). 

Utifrån att Ortiz och Tajes (2009) diskuterade statliga system tar dem även upp statsskick som 

en viktig faktor. MacCarthy och Atthirawong (2003) nämner även ihållande politik, 

förordningar och policys i sin artikel. Dock ansågs inte ihållande politik vara lika viktigt som 

de konsekvenser som politiken resulterar i. Policys och förordning däremot som riktar sig mot 

industriell utveckling kan bidra till ekonomisk tillväxt (MacCarthy & Atthirawong 2003) 

 

Ortiz och Tajes (2009) beskriver även korruption som något som påverkar politiska 

institutioner och i vissa regioner kan korruption fortsätta ske på grund av att det förbises, 

vilket gör att politisk instabilitet och korruption kan gå hand i hand. Korruption bidrar 

dessutom till att hindra den ekonomiska tillväxten. 

 

3.5.2 Ekonomi 

 

Faktorer relaterade till ekonomi har blivit mer betydande än traditionella faktorer när det 

kommer till att göra affärer utomlands (MacCarthy & Atthirawong 2003). Gällande 

lokaliseringsbeslut har en del faktorer fått mer uppmärksamhet än andra och dessa är enligt 

MacCarthy och Atthirawong (2003) finansiella incitament, inflation och räntor. En annan 

ekonomirelaterad faktor är reducerade produktionskostnader som kan uppnås genom 

reducerade tullsatser (Ortiz & Tajes 2009). För att uppnå konkurrenskraft nämner Shafaei 

(2009) faktorerna skatteincitament och räntesats som en regering har inflytande över. Vidare 

tas även affärsklimat, statsskuld och bruttonationalprodukt (BNP) upp som faktorer som bör 

tas i åtanke vid lokaliseringsbeslut (MacCarthy & Atthirawong 2003). 

 

Styrka på landets valuta i sin tur påverkar en del operationer och i sin tur kostnader och vinst, 

vilket är viktiga delar hos företag vid beslutsfattandet av ett lokaliseringsbeslut (MacCarthy & 

Atthirawong 2003). Växelkursen är enligt Albescu, Pugna och Paraschiv (2009) även en 

ekonomisk faktor som är viktiga att mäta vid affärssammanhang..  

 

3.5.3 Socialt 

 

Albescu, Pugna och Paraschiv (2009) påpekar att de sociala faktorerna är lätt att glömma av 

och svåra att mäta. De sociala faktorerna påverkar även globala affärer då det är viktigt med 

förståelse i det stora informationsflödet (Albescu, Pugna & Paraschiv 2009). Dock kan detta 

försvåras på grund av kulturella olikheter. Andra faktor som nämns i artiklar och är besläktad 

med olikheter är normer och seder, språk (MacCarthy & Atthirawong 2003; Ortiz & Tajes 

2009) och religion (Ortiz & Tajes 2009). 
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Geografisk distans är även en viktig faktor enligt Kaffash, Haghighikhah & Kordlouie (2012) 

och de fortsätter sedan med att beskriva kulturell distans som något av stor betydelse då 

företag oftast vill ha en närhet till den kultur som finns inom det land de ska arbeta med. 

Geografisk distans, och då även kulturell distans är något som även andra forskare har nämnt 

som en viktig social faktor (Albescu, Pugna & Paraschiv 2009; Mann & Byun 2011). 
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4 Empiri 

I detta avsnitt återges en kort bakgrund till Östeuropas ställning i dagens globala handel och 

Ukrainas textilindustri. Vidare presenteras en sammanfattning av fallföretagets överväganden 

vid lokaliseringsbeslut, följt av insamlad data som kartlägger marknadsmiljön i Ukraina i 

enlighet med vår teoretiska referensram. 

 

[Alla belopp i detta avsnitt har omvandlats till svensk växelkurs, se bilaga 1] 

 

4.1 Inledning 

 

Det har de senaste åren skett förflyttningar i textil- och klädindustrin till Östeuropa och för 

den delen även till länder utanför Europas gränser. Omlokaliseringar som betraktas som en 

del av de strategiska alternativ den globala utvecklingen har gett upphov till. Det är alltså 

möjligt för textilföretag att flytta en del av sin verksamhet till platser som bidrar med fördelar 

och är kostnadsbesparande åt företag (Sørensen 2008). På senare tid har även europeiska 

företag tagit ett steg tillbaka och påbörjat outsourcing till geografiskt närliggande länder i 

motsats till geografiskt avlägsna (North Rizza 2007). De huvudsakliga orsakerna till att 

många företag i västvärlden har börjat överväga outsourcing från närliggande länder är en 

åtgärd för att hantera de ökade arbetskostnaderna och den stärkta valutan i många Östasiatiska 

länder (Cagliano, De Marco, Rafaele & Arese 2012). Parallellt med utvecklingen i Ostasien 

har länder i Central- och Östeuropa svarat med konkurrensfördelar i form av geografisk 

närhet, kulturella likheter, tillgång till kompetenta leverantörer (Cagliano et al. 2012), låga 

löner och intensiv arbetskraft (Sørensen 2008). I många fall är lönenivån den mest bidragande 

faktorn till att företag outsourcar men är inte den enda viktiga faktorn (Sørensen 2008), utan 

de faktorer som tidigare nämnts är också fördelar som är mycket attraktiva för många 

västerländska företag (Cagliano et al. 2012; Oke, Maltz & Christiansen 2009). En annan 

fördel med närliggande outsourcing är möjligheten till låga uppstartskostnader och en 

eventuell minskning av koldioxidutsläpp gällande transport (Cagliano et al. 2012). Snabba 

ledtider är även något som europeiska företag förväntar sig och är något som är ytterst viktigt 

vid modeprodukter. Växelkurser och politisk stabilitet är också faktorer som spelar in vid ett 

lokaliseringsbeslut (Sørensen 2008).  

 

4.2 Fallföretagets perspektiv på lokaliseringsbeslut 

 

I en intervju med planerings- och produktionscheferna på Företag X kartlades en utvärdering 

av vilka faktorer som beaktas vid lokaliseringsbeslut av textil produktion [se bilaga 2]. 

Önskad konfidentialitet har bidragit till att respondenterna tilldelats de fiktiva namnen Ludvig 

och Amelie. Vid lokaliseringsbeslut har de båda ett mer detaljerat ansvar och sitter med i 

Sales Support Management som är en del av ledningsgruppen. Amelie, produktionschef, har 

störst ansvar i att ta fram underlag, driva processen framåt för att sedan presentera resultatet 

för sales support management gruppen. “Man skulle kunna säga att gruppen fungerar som en 

referens och beslutsforum” menar Ludvig. 

 

Angående landsanalyser är utvärdering av vilken region i världen som ger den bästa 

kombinationen av logistikflöde och ekonomi de två grundfaktorerna på strategiskt långsiktig 

nivå för företaget. Vidare spelar en stor del parametrar in på operationell nivå menar Ludvig. 

http://search.proquest.com.lib.costello.pub.hb.se/indexinglinkhandler/sng/au/Mickey+North+Rizza/$N?accountid=9670
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Amelie har även arbetat med en mer generell analys av de länder som är av intresse, men hon 

ser att det kan förbättras. Fler kriterier kan och bör beaktas vid lokaliseringsbeslut menar hon. 

De faktorer som beaktas vid lokaliseringsbeslut i dagsläget är till exempel kostnadsläge, 

politisk struktur och infrastruktur. Inom politiken kan det till exempel vara intressant att veta 

om den är stabil eller inte menar Amelie. Kostnadsbesparingar har en stor roll, men kvalitet 

och betydelsefull kommunikation är betydligt viktigare för företaget. Dock ligger fokus på 

leverantörsutvärderingar snarare än övergripande lokaliseringsutvärdering. 

 

De fyra viktigaste faktorerna för Företag X beskrivs av båda som geografiskt läge, kostnad, 

kvalitet och ledtid, där kvalitet anses vara den absolut viktigaste faktorn. Ludvig påpekar till 

och med att “Vi har strategiskt valt att sikta på att göra världens bästa produkt”. Ledtiden i sin 

tur handlar inte endast om transporttiden, utan även om vad som sker innanför 

fabriksväggarna med till exempel administration och hur lång tid produktionen tar. I samband 

med ledtid ser företaget positivt på en allmän vilja att vara flexibel. Vidare använder Företag 

X lastbil vid sina transporter i Europa då båt och järnväg inte är något alternativ på grund av 

tidsåtgång. Ludvig påpekar även att järnvägen i Europa inte har tillräckligt hög standard. 

 

En annan faktor som Amelie nämner är sociala regler och avtal som måste följas när ett 

företag producerar i ett annat land. Sociala faktorer som hon även tar upp är till exempel hur 

löner betalas ut, om det finns fackföreningar, om de anställda får övertidsersättning och hur 

arbetssituationen ser ut för de anställda. Ludvig fyller sedan i att barnarbete inte heller får 

förekomma och utifrån detta är kommunikationen avgörande för att ett samarbete ska fungera. 

Att engelska finns som affärsspråk är mycket viktigt menar Ludvig. Inom den här branschen 

sker ständig kontakt, flera mail om dagen och det är viktigt att förstå varandra menar han. 

 

Vidare är Företag X inte intresserade av andra industrier i det land som de väljer att outsourca 

sin produktion till. Andra tygleverantörer eller liknande kan inte garantera den kvalitet som 

krävs menar Amelie. Något som istället kan spela in är om det finns maskinleverantörer och 

om det går att serva maskinerna internt. Ludvig nämner i sin tur att företaget är medvetna om 

en leverantör kan klara av deras produktion som förutsätter hög kvalitet genom att se till att 

producenten har tillräckligt bra maskiner. Höga kvalitetskrav som även kräver en 

professionell ledning, kompetent produktions- och kvalitetspersonal hos leverantören. En 

tillgång som Ludvig förklarar minimerar missförstånd och leverantörsbesök. Han fortsätter 

sedan med att påpeka att en annan faktor som de inte fokuserar särskilt mycket på 

i produktionslandet är regeringsbeslut. Dock försöker företaget väga in det i 

lokaliseringsbeslut så gott det går och beroende på land är det mer eller mindre nödvändigt. 

 

Något som varken Ludvig eller Amelie har tagit hänsyn till vid tidigare lokaliseringsbeslut är 

hur efterfrågan på den lokala marknaden och deras kvalitetsmedvetande ser ut i det land som 

beslut tas om. Dock reflekteras det över vilka andra företag som är aktiva på marknaden. En 

annan faktor som inte tas i stort anspråk är till exempel att länder kan drabbas av 

naturkatastrofer. Problem är dock något som företag får ta hand om dagligen och genom att 

lära sig att leva i tillväxt tvingas företaget anpassa sig efter problemen. Ett problem som kan 

uppstå är oväntade tullavgifter. I den textila industrin är det vanligt med passiv förädling som 

tullverket benämner det. Ludvig förklarar det som att företaget skickar in till exempel tyg eller 

tillbehör i ett land, som förädlas för att sedan skickas tillbaka i form av varor utan att betala 

införseltullar. Införseltullar varken till landet som förädlingen utförs i eller till landet man för 

tillbaka det till, om sådana avtal finns. En annan faktor som företaget nämner som kan skapa 

problem och som bör ses över är korruption. Samtidigt avslutar de med att säga att företag 

måste riskera för att vinna och att gå in på en marknad som är relativt okänd kan ha sina 
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fördelar. “Om man inte tar nästa steg blir man stående på ett ben resten av livet” säger 

Ludvig. 

 

4.3 Ukraina: Bakgrund 

 

Redan under den sovjetiska eran var hela 50 procent av textil- och beklädnadsektorn av 

produktionen beläget i Ukraina. När den sovjetiska unionen väl delades upp, år 1991, blev 

detta en nedgång för den ukrainska textil- och beklädnadsektorn, delvis eftersom det blev en 

ekonomisk kris, en brist på marknadsorienterade företag, avsaknad av flexibilitet, föråldrad 

teknologi och utrustning, samt konkurrens från billig import för att nämna några faktorer. Nya 

tullavgifter och lagar bidrog dessutom till fler svårigheter (Textiles Intelligence 2006). Under 

2000-talet såg den ukrainska textilindustrin däremot en tillväxt fram till år 2005 för att 

återigen stagnera något och beskrivas som begränsad (Ecorys 2007). Under år 2010 uppmättes 

landets tillväxt inom lättindustrin, samt textil- och beklädnadsmarknad på cirka 20 procent, 

vilket betraktas som en lovande marknad. En marknad i textil- och beklädnadssektorn som 

även erbjuder ett sortiment av olika produkter med varierande kvalitets- och stilnivå. En 

marknad som också förklaras ha goda framtidsutsikter (Berchenko 2011).   

 

4.4 Ukraina: Faktorförhållanden 

4.4.1 Infrastruktur 

 

Enligt “Global Competitiveness Index” (GCI) förklaras den övergripande 

transportkommunikationen som medelmåttig. Samtidigt rankas kvaliteten på järnvägsnätet 

högt i kontrast till vägnätet som hamnar långt ner i rankingen (Euromonitor 2012b). Ukrainas 

järnväg är den viktigaste transportformen inom landet (Business Monitor 2010) och 

järnvägsnätet står i sin tur för stora delar av transporterna (Nationalencyklopedin u.å). 

Hamnar och flygplatser klassas vidare som relativt dåliga (Euromonitor 2012b).  

 

Landets befolkning är vana användare av kommunikationsteknik (FEG 2012). Användning av 

kommunikationsteknologi i landet har fått bra omdömen i relation till andra Östeuropeiska 

och Centralasiatiska länder (Euromonitor 2012b). Dock är företagens förmåga att 

implementera den senaste teknologin i allmänhet relativt underutvecklad (FEG 2012). 

 

4.4.2 Kunskapsresurser 

 

Det huvudsakliga utbildningssystemet håller en relativt hög standard (FEG 2012) och antalet 

högskoleutbildade i Ukraina är en av de högsta i Europa (Business Sweden u.åb). Under år 

2011 uppmättes till exempel läs- och skrivkunnigheten till 99,7 procent. Under samma år 

uppgick den offentliga sektorns bidrag till utbildningsväsendet till 81 miljarder SEK (11,3 

miljarder USD), vilket innebär en nästan fördubblad insats från samma siffror under år 2006 

(Euromonitor 2012b).  

 

Angående utbildad personal i Ukraina förklaras den textila sektorn ha kompetent personal 

(Ecorys 2007). Trots en kompetent arbetskraft uppstår dock problem för utländska investerare 

när det kommer till att hitta lämpliga medarbetare. Medarbetare som önskas tillsättas vid 

chefspositioner och diverse arbeten som förutsätter djupare vetenskapliga och tekniska 



 

- 22 - 

kunskaper. Ett problem som förklaras vara ett resultat av ett föråldrat utbildningssystem 

(Euromonitor 2012b). 

 

4.4.3 Fysiska resurser 

 

Geografiskt är Ukraina positionerat i östra Europa [se bilaga 3], vilket är en utomordentlig 

position för regional handel på grund av närheten till Europeiska Unionen (EU). Den 

geografiska positionen medför även att transportvägen med flyg till Sverige tar drygt två 

timmar medan leveranstiden med lastbil tar ungefär fyra dagar (Business Sweden 2013b). En 

annan positiv faktor till den regionala handeln är storleken på landet (Nationalencyklopedin 

u.å), vilket gör Ukraina till näst störst i hela Europa (PwC 2011). 

 

Ukraina saknar naturresurser (Euromonitor 2006) och är beroende av stora energikällor då 

produktionen drar stora mängder energi och därmed även påverkar ekonomin (Euromonitor 

2010c). Landet är därmed beroende av import av energikällor från Ryssland vilket också har 

skapat dispyter (Euromonitor 2012d). Ryssland arbetar till exempel med att finna alternativa 

vägar och undvika att gå in på Ukrainskt territorium (Euromonitor 2010c) då Ukrainas 

rörledningar används för att gasen ska nå Västeuropa (Euromonitor 2012d). Ukraina har 

dessutom under år 2013 skapat ett avtal med extern part för leverans av gas (Euromonitor 

2013d). 

 

4.4.4 Mänskliga resurser 

 

Det finns en stark länk mellan produktivitet och lönebildning beroende på region i landet 

(FEG 2012). I genomsnitt tjänar en invånare cirka 2000 SEK (280 USD) per månad och 

minimilönen i landet ligger på 840 SEK (118 USD) per månad. Siffror visar på att lönen i 

tillverkningsindustrin under år 2011 i genomsnitt låg på 16 SEK (2,3 USD) per timma 

(Business Sweden 2013a). I kontrast låg genomsnittslönen i Östeuropa på 38 SEK (5,3 USD) 

per timma (Euromonitor 2012b). För en sömmerska i den textila produktionssektorn i Ukraina 

uppskattades lönenivån till cirka 2730-3180 SEK (300-350 EUR) per månad (Tsepko 2010). 

Det finns få höginkomsttagare i Ukraina och de flesta är därmed låginkomsttagare 

(Euromonitor 2012c).  

 

4.4.5 Kapitalresurser 

 

Under finanskrisen mellan år 2008 och år 2009 drabbades produktion och investeringar hårt, 

eftersom efterfrågan på Östeuropeiska produkter inte var lika hög som tidigare (Euromonitor 

2010a; Euromonitor 2010b). Finanskrisen drabbade även banker då utländska investerare, 

speciellt investerare från västra Europa drog tillbaka eller avslutade investeringar i lokala 

banker (Euromonitor 2012d). Enligt näringslivet klassas bankväsendet i Ukraina som mycket 

dåligt (FEG 2012). En annan anledning som nämns är korruption och det faktum att Ukraina 

inte är transparent är också en bidragande faktor (Euromonitor 2010a). Det finns dessutom en 

begränsad likviditet, samt att lönsamheten i banksektorn är låg på grund av de höga 

kreditförlusterna. Den låga lönsamheten förklaras bestå tillsammans med dåliga lån och låga 

reserveringar (EKN 2013). Jämfört med närliggande länder förväntas Ukraina ha det svårare 

beroende på överbelånade banker, höga utlandsskulder, svag demografi och dåliga finanser 

(Business Monitor 2010).  
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Investeringar är oerhört viktigt för Ukraina då det påverkar teknologi, produktion och 

arbetssituationer (Euromonitor 2010a). Dock är ett hinder som försvårar utländska 

investeringar i landet att alla investeringar måste registreras och möta uppsatta kriterier från 

de lokala myndigheterna (Euromonitor 2012b). Aktiemarknaden är dessutom mycket svag i 

landet och består av regleringar av värdepapper, samt dålig tillgång till finansiella tjänster 

(FEG 2012).  

 

4.5 Ukraina: Efterfrågeförhållanden 

 

I dagsläget står Ukraina för den snabbast växande detaljhandeln i Europa (Business Sweden 

2013b) och förklaras vara, trots låga löneinkomster, ett av de länder som har störst potential 

på konsumentmarknaden i Europa (Euromonitor 2012c). Tillväxt för klädförsäljning 

reflekteras i årsförsäljningssiffor som nästintill fördubblats mellan år 2007 och 2012. 

Samtidigt som försäljningen visat på en stark tillväxt har antalet klädåterförsäljare knappt ökat 

i landet (Euromonitor 2013c). Tillväxt i återförsäljningsledet förklaras bero på 

inkomsttillväxten i landet, men trots lovande siffror i BNP förklaras utvecklingen vara 

begränsad. En begränsning som är ett resultat av brist på kompetent personal och tillgång till 

billiga lån (Euromonitor 2013c).  

 

En trend som uppmärksammats på marknaden är att Ukraina håller på att bli mer av ett 

konsumtionssamhälle och mer västerländskt (Euromonitor 2013c). Ukrainska konsumenter 

efterfrågar till exempel billiga importerade kläder till 85 procent vilket konkurrerar ut de 

inhemska produkterna. En konkurrenssituation som leder till att inte ens låginkomsttagare har 

råd att köpa de inhemska varumärkena, vilket har en negativ inverkan på utvecklingen av 

inhemsk klädproduktion (Tsepko 2010). Intresset för utländska varumärken har visat sig 

resultera i en rivalitet mellan de lokala- och de internationella aktörerna, där 

konkurrenskraften för de lokala varumärkena inte är lika hög (Euromonitor 2012a). Utöver en 

hög efterfrågan för utländska produkter (Tsepko 2010) har kunder även visat ett ökat intresse 

för att betala mer pengar för kvalitet, eftersom sämre kvalitet inte anses löna sig ekonomiskt 

(Euromonitor 2012a).  

 

4.6 Ukraina: Struktur, strategi och rivalitet 

4.6.1 Struktur 

 

Den största exportsektorn inom lätt industri i Ukraina är textil och beklädnadssektorn. 

Tillsammans med lädersektorn utgör den ungefär en procent av den industriella sektorn i 

landet (Oxford Economics 2013). I en rapport från år 2007 registrerades sammantaget cirka 

10 200 människor som kompetent arbetskraft i textil-, läder- och beklädnadsektorn. I kontrast 

uppskattades outbildad arbetskraft till 170 200 personer (Ecorys 2007). Geografiskt sätt, 

ligger de flesta textila fabrikerna i centrala och västra Ukraina. Sifforna på detta är dock inte 

tillförlitliga då myndigheter menar på att 50 procent av de kläder som är tillverkade i landet är 

tillverkade av fabriker som befinner sig på den svarta marknaden (Textiles Intelligence 2006). 

 

Klädsektorn i Ukraina består av flertalet aktörer som tillverkar olika typer av textila 

produkter. Aktörer som uppskattas till cirka 6000 lagenliga företag där trikåvaror, dam-, herr- 

och barnkläder är mest utvecklade (Tsepko 2010). Utifrån dessa finns runt 1128 
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plaggproducenter i landet, där de med 30-100 anställda, alltså de medelstora företagen är 

störst till antalet. De största företagen är över hundra i antal och i vissa fall har de så mycket 

som 1000 anställda (Textiles Intelligence 2006). I Ukraina förklaras 90 procent av 

produktionsföretagen arbeta med fokus på enbart produktion under tollingavtal (Tsepko 2010) 

och cut-and-make (CM). CM innebär att kunden bistår med alla material, design och dylikt 

medan produktion står för till exempel arbetskraft, lokal och maskiner. Vidare importeras 

tyget för att därefter exporteras som färdiga plagg (Textiles Intelligence 2006). Avslutningsvis 

ägs 99 procent av de registrerade textilföretagen av privatpersoner. Den höga andelen av 

lokalt ägda produktionsföretag är dessutom reglerad för utländska investerare (Ecorys 2007). 

 

4.6.2 Strategi 

 

Angående textilproducenternas strategi i landet finns en brist på utveckling av de inhemska 

varumärkena. Inhemska varumärken som knappt är etablerade på hemmamarknaden och där 

läget på den globala marknaden ser ännu sämre ut. Trots att modeindustrin i landet utvecklar 

begåvade designers befinner sig fortfarande branschen i ett tidigt utvecklingsstadie. 

Utveckling av den textila produktionssektorn bromsas dessutom upp på grund av ett begränsat 

regelverk för utländska investerare (Tsepko 2010). Utländska investerare som importerar 

material och tillverkar under licens, vilket den lokala textilindustrin är relativt beroende av 

(Euromonitor 2012a).  

 

Den största exporten i landets textil och beklädnadssektor sker till EU där flexibilitet och 

kvalitet är viktigt för att kunna konkurrera. I och med det har den Ukrainska textil och 

beklädnadssektorn fokuserat på just kvalitet och då speciellt när det gäller kostymer för både 

män och kvinnor, ytterkläder, blusar och skjortor (Textiles Intelligence 2006). Möjligheterna 

inom landet inkluderar alla sektorer inom textil och beklädnadsindustrin från färgning till full 

produktion av plagg. Ukraina är, tack vare sin position inom det forna Sovjet, ett land med 

vertikalt integrerad industri. Dock varierar styrkorna inom de olika företagen (Textiles 

Intelligence 2006).  

 

4.6.3 Rivalitet 

 

Varumarknadens effektivitet i landet diskuteras som mycket svag. En svag struktur som är ett 

resultat av en saknad effektiv konkurrensutsatt miljö och strama kontroller av utländsk 

aktivitet i landet. Under de senaste åren har till exempel utländska investeringar stagnerat 

(FEG 2012). Investeringsmöjligheter i produktion som är ointressanta på grund av 

affärsmiljön i landet som varken är attraktiv eller konkurrenskraftig. En affärsmiljö som 

dessutom består av hög beskattning och svag kostnadseffektivitet (Euromonitor 2013c).  

 

4.7 Ukraina: Relaterade & stödjande industrier 

4.7.1 Relaterade industrier 

 

Relaterade industrier består bland annat av bomullsodlare i landet, men trots tillgång till 

inhemskt råmaterial importeras det största behovet av bomull från utlandet (Textiles 

Intelligence 2006), detsamma gäller annat textilt råmaterial. Den huvudsakliga anledningen 

till att råmaterial importeras beror på de inhemska leverantörerna som inte kan möta 
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marknadens behov angående sortiment och kvalitet. Större produktionsföretag som främst 

fokuserar på produktion av kläder för medel- och det högre prissegmentet kräver att 

produkterna håller en mycket hög standard. En hög standard som förutsätter import av 

råmaterial från etablerade leverantörer utomlands. I kontrast är de mindre textilproducenterna 

mer fokuserade på lågprissegmentet och den inhemska marknaden (Tsepko 2010).  

 

Vidare importeras fiber till Ukraina för garnspinning avsedd för den inhemska 

tygproduktionen. Bomull-, ull- och syntetfibrer som vidare används mest vid produktion av 

hem- och beklädnadstextilier (Textiles Intelligence 2006). Knappar, dragkedjor och andra 

accessoarer tillverkas även i Ukraina, dock varierar kvaliteten. Andra industrier som finns att 

tillgå är broderier, färgerier och tryckerier, dock använder sig många av fabrikerna föråldrade 

maskiner vilket resulterar i sämre kvalitet (Textiles Intelligence 2006). I allmänhet förklaras 

en stor del av fabrikerna ha föråldrad teknologiutrustning och maskiner (Textiles Intelligence 

2006). 

 

4.7.2 Stödjande industrier 

 

Investeringar i forskning och utveckling (F & U) i företag anses vara svag i landet (FEG 

2012), vilket reflekteras hos landets klädtillverkare som inte fokuserar på att implementera ny 

teknik. De större exportorienterade textila produktionsföretagen i landet försöker att satsa på 

effektivisering genom ny utrustning för att kunna hålla produktionskostnaderna nere och möta 

sina kunders krav. Satsningar som dock är beroende av produktionsföretagens export och 

försäljningssiffror. Angående små och medelstora produktionsföretag är 

investeringsmöjligheterna begränsade och förklaras bland annat av dåliga lånemöjligheter 

(Tsepko 2010). Skyddet av investerare är inte heller starkt i landet (Business Sweden 2013b) 

och investeringar i företag från regeringens sida anses vara svag (FEG 2012). Det svaga 

intresset reflekteras i en brist på stödjande åtgärder och svag utvecklingspolitik i klädsektorn, 

vilket också leder till mycket negativa konsekvenser för textilindustrin. En positiv stödjande 

åtgärd i den textila sektorn består däremot av en stor del agenter som representerar utländska 

tillverkare (Tsepko 2010). Vidare finns speditörer som erbjuder god upphållning av transport, 

tulldeklarering, samt import eller export som sker på cirka 24 timmar (Textiles Intelligence 

2006).  

 

4.8 Ukraina: Regering 

 

De företag som väljer att producera i Ukraina erbjuds förmåner av olika slag där importerat 

råmaterial till exempel inte är föremål för avgifter och skatter (Business Monitor 2012). Textil 

i Ukraina omfattas dock av särskilda bestämmelser och regler. Angående textil handel mellan 

Ukraina och EU är handeln reglerad av ett avtal som tecknades år 2000. Ett avtal som 

tecknades för att uppnå ömsesidig handel i kläd- och textilindustrin och ett löfte om att 

underlätta handel genom ett antal uppsatta kriterier (Ecorys 2007). Avtalet uppdaterades 

sedan i samband med inträdet i WTO under år 2008 då import- och exportregler 

koordinerades. Tullsatser anpassades (Tsepko 2010) och räntan sänktes, vilket ledde till ökade 

import- och exportsiffror för bland annat produktion för textil-, läder- och 

beklädnadsprodukter. Den positiva uppgången förväntades stiga som ett resultat av ett vidare 

intresse för att skapa en friare handel (Ecorys 2007).  
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Följt av inträdet i WTO påbörjade Ukraina förhandlingar om en frihandelszon med EU. 

Förhandlingar som avser ett frihandelsavtal och som ämnar täcka in alla handelsrelaterade 

frågor, öka tillgången till marknaden och främja investeringar i landet (European Commission 

2013). EU som, tillsammans med Ryssland, är en av Ukrainas viktigaste handelspartner tror 

på närmre integration för att förbättra den ekonomiska tillväxten i landet (Euromonitor 2012b; 

European Commission 2013). Den tidigare premiärministern, Yulia Tymoshenko, 

tjänstemissbruk har dock komplicerat Ukrainas relation med EU (Business Monitor 2012) då 

förhandlingarna om ett frihandelsavtal avbröts vid uppdagandet (Euromonitor 2013d). Nya 

förhandlingar har tagits upp och i januari år 2013 väntar Ukraina fortfarande på godkännandet 

av ett frihandelsavtal. (Euromonitor 2013b). Dock förväntas EU och Ukraina ingå ett 

associationsavtal under år 2013 (EKN 2013). I dagsläget finns frihandelsavtal med Georgien, 

Ryssland, CIS-staterna och Makedonien (PwC 2011). Vidare finns medlemskap i Europeiska 

frihandelssammanslutningen (EFTA) (Business Sweden u.åa), NATO (Nationalencyklopedin 

u.å), FN och European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) (PwC 2011).  

 

4.8.1 Handelsbarriärer 

 

I och med inträdet till WTO blev Ukraina tilldelade bemärkelsen “mest gynnade nation för 

handel” (PwC 2011). EU-medlemmar möter dock en del problem vid handel med Ukraina. Ett 

utmärkande problem berör Ukrainas bristande tillämpning av just WTOs tullbestämmelser. 

Ibland följer inte landets tullmyndigheter riktlinjerna för bestämmelser av transaktionsvärdet 

och försummar tullkodexen. I en del fall kräver till exempel tullmyndigheterna fler dokument 

vid godtagande av det tullvärde som deklarerats (European Commission 2010a). Dokument 

som dessutom kan innehålla känslig intern företagsinformation (European Commission 

2010c). Vidare har landet i slutet av år 2012 startat en omförhandling av 350 stycken tulltaxor 

vilket oroar EU medlemmarna då detta ökar protektionismen utöver den redan diktatoriska 

regeringen (Euromonitor 2012d). Andra problem som aktörer inom EU möter vid handel med 

Ukraina är olika situationer som uppstår vid tullförfarandet. Situationer som består av otydliga 

riktlinjer för kontroll, tidskonsumerande processer, omoderna kontrolltekniker, felaktiga 

klassificeringsbeslut, olika märkningskriterier beroende på region och så vidare (European 

Commission 2010c). 

 

4.9 Ukraina: Chans 

 

Gällande väderklimatet i landet finns risk för sibiriska och östliga vindar som kan ge upphov 

till snö- och stoftstormar (Nationalencyklopedin u.å). Faktiska exempel som ägt rum på 

senare år har varit värmebölja och torka (Euromonitor 2011), dödsfall på grund av kyla, 

rekordmängder med snöfall och snöstorm. I snöstormen blev Kiev och närliggande städer 

bland annat drabbade av trafikkaos, leveranssvårigheter och strömavbrott (Euromonitor 

2013a). Ett annat problem i Ukraina är de ledningar som leder gas, vatten och avlopp. 

Ledningar som förklaras ha en stor risk att explodera och rasa sönder när som helst 

(Euromonitor 2013a). Ett annat problem är Ukrainas beroende av energiförsörjning från 

Ryssland. Vid dispyter som uppkommit länderna emellan beslutade till exempel Ryssland sig 

för att stänga av energiflödet till Ukraina under tre dagar (Euromonitor 2006). Avslutningsvis 

är Ryssland och Ukraina viktiga handelspartners och Ryssland har uppmanat Ukraina att inte 

gå med i EU och därmed inte ansluta sin tullunion (Euromonitor 2012d). 
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4.10  Ukrainas: Politik 

 

Från tiden att Ukraina blev självständighets förklarat från Sovjetunionen år 1991 har en svår 

diskussion gällande makt skett mellan presidenten och parlamentet. Som en konflikt av detta 

har svårigheter gällande ekonomiska reformer tagit form (Nationalencyklopedin u.å). Vidare 

har tiden efter självständighetsförklaringen bidragit med korruption, misskötsel (Business 

Monitor 2010), svågerpolitik och komplicerat relationer med landet som en följd av minskad 

demokratisk tillförlitlighet (Business Monitor 2012). I dagsläget är stadsskicket republik 

(Nationalencyklopedin u.å).  

 

Ukraina som inte har haft erfarenhet av parti-bildande har resulterat i svårigheter att skapa ett 

starkt parlament och regering som ger stabilitet (Business Monitor 2010). Politiska motiv 

påverkar även regeringens ekonomipolitik och tillståndet ser inte ut att förändras i framtiden 

(Business Monitor 2012). Politisk instabilitet ger upphov till korruption i det juridiska 

systemet och byråkratin bidrar med hinder (Business Sweden 2013b). En mätning visar även 

på att en klar majoritet av regionerna i landet har svaga institutioner. Svaga institutioner som 

trots ökade finansiella flöden och hög ekonomisk aktivitet består av korruption, byråkrati och 

regleringar (FEG 2012). Ukraina har sedan en undersökning rankats som det mest korrupta 

landet i hela Europa under år 2012 (Euromonitor 2013a), vilket bidrar till en försvårad 

situation för företag som vill in på den Ukrainska marknaden. För att etablera sig på 

marknaden krävs därmed en tillförlitlig lokal agent (Euromonitor 2010a). 

 

Med en instabil ekonomi och politik i kombination med en växande marknad i landet 

förklaras Ukraina få det svårt vid lågkonjunktur. Vid lågkonjunktur kan till exempel 

utbyggnad av infrastrukturen inte finansieras (Business Monitor 2010), vilket regeringen inte 

heller visar något större intresse för i dagsläget (Euromonitor 2012d). En rapport som 

publicerades år 2010 visar att landet har en svag struktur gällande den lagenliga- och politiska 

miljön (Euromonitor 2012b). Trots den osäkra politik som sker i landet och att 

affärsmöjligheterna inte är gynnsamma fortsätter dock textil- och modeindustrin att växa 

(Textiles Intelligence 2006). 

 

4.11  Ukraina: Ekonomi 

 

Enligt den årliga undersökningen “Doing Business” utförd av The World Bank hamnar 

Ukraina år 2013 på plats 137 av 185 undersökta länder vid svårigheter att göra affärer med 

landet (Doing Business 2013). När det kommer till att betala skatt i landet utnämns Ukraina 

som mycket svaga i många aspekter. Det avsätts till exempel dubbelt så lång tid för ett företag 

i Ukraina att hantera skattebetalningar än övriga länder i regionen (Euromonitor 2012b). 

Enligt en mätning uppgick skatteregleringar, politisk instabilitet och korruption som de mest 

problematiska i tillverkningsindustrin vid affärer i landet. Skatteregleringar utpekas dock som 

den mest problematiska faktorn för till exempel handel och förädlingsindustrin (FEG 2012). 

Dock berör detta inte den textila sektorn då varor som är tillverkade under tollingavtal inte 

utsätts för tullavgifter vid export. På grund av goda distributionskanaler, låg arbetskraft, 

tillförlitliga producenter och att Ukraina erbjuder dessa avtal ser Europeiska företag det som 

något positivt (Berchenko 2011). Ett annat problem som företag i EU möter vid handel med 

Ukraina är dock bristfällig hantering av momsåterbäring (European Commission 2010b). 

Problemet ger upphov till förseningar i ekonomiska aktiviteter för utländska investerare och 

kan ha en negativ inverkan på ett företags finansiella likviditet (European Commission 

2010b).  



 

- 28 - 

 

Ukrainas stadsskuld uppgick under år 2011 till 424 miljarder SEK (59,4 miljarder USD) 

vilket motsvarade 36 procent av BNP. Detta visar i sin tur på att stadsskulden är relativt låg på 

kort sikt (Euromonitor 2012d). BNP per capita i Ukraina är dessutom bland de lägsta i 

regionen och med en befolkningsstorlek som är näst störst i regionen styrker det Ukrainas 

affärsmiljö (Business Monitor 2012). BNP per invånare uppgick år 2011 till 25 884 SEK (3 

623,8 USD) (Business Sweden 2013a) och under år 2013 förväntas BNP stiga med två 

procent.  

 

4.11.1 Valuta 

 

Landets valuta är Hryvnia (Business Sweden 2013a). Växelkursen i Ukraina har visat sig vara 

stabil i förhållande till dollarn och har växt från 37 SEK (5,27 USD) år 2008 med en stadig 

ökning varje år upp till 57 SEK (7,99 USD) under år 2012 (The World Bank 2012). 

Inflationen i landet har dock en dålig inverkan på ekonomin (Business Monitor 2010) och 

uppskattades under år 2012 till 5,7 procent (Business Sweden 2013a), vilket visar på en 

markant förbättring från till exempel år 2008 siffror på 25,3 procent (Euromonitor 2012d). 

Två av de största riskerna i Ukraina är att det sker valutakursförändringar och att landet har 

låg likviditet (Business Sweden 2013b). Trots en stadig växelkurs och en förbättring gällande 

inflationen tros en stor del av befolkningen samla pengar på hög i hemmet, det uppskattas att 

den totala summan uppgår till flera miljarder (Euromonitor 2013a).  

 

4.12  Ukraina: Socialt  

 

Befolkningsmängden i Ukraina uppskattades år 2011 till 45,6 miljoner människor (Business 

Sweden 2013a) där majoriteten av invånarna är ortodoxa. Detta bidrar till att helgdagar faller 

annorlunda jämfört med andra länder (PwC 2011). Ett allvarligt socialt problem i större delen 

av landet är dock den låga genomsnittliga medellivslängden (FEG 2012). Trots detta är hälsa 

och sjukvård välutbyggd i Ukraina och håller relativt hög kvalitet och standard i en del fall 

(FEG 2012) men är i övrigt varierande (Nationalencyklopedin u.å).  I övriga frågor gällande 

sociala förändringar beskrivs regeringen dock agera passivt (Business Monitor 2012). 

 

Det primära språket i landet är ukrainska (Business Sweden 2013a), men engelska räknas till 

affärsspråk (Business Sweden u.åa; PwC 2011). I augusti år 2012 utfördes en lag som sa att 

ryska blir det officiella språket i vissa delar av Ukraina och kan användas i rätten, skolor, 

sjukhus och andra liknande institutioner. Befolkningen som lever i en del områden får välja 

vilket språk de vill ha sina dokument skrivna på. Ukrainska är mer utbrett i de västra delarna 

av landet medan ryskan är majoritet i de östra och södra delarna, vilket lämnar Kiev som en 

blandning (Euromonitor 2013a). 

 

Arbetsförhållandena styrs av en arbetslagstiftning som upprättades år 1971 (PwC 2011) och 

som beskrivs som lämplig för utländska investerare. Arbetslagstiftningen innebär att all 

personal ska ha samma rättigheter och möjligheter trots etnicitet, kön och bakgrund 

(InvestUkraine 2012). Gällande fackföreningar är dessa synliga i landet och de regler som 

sätts upp inom dessa gäller såväl medlemmar som icke medlemmar. Likaså finns 

socialförsäkring att tillgå vid till exempel sjukdom (PwC 2011). Ett exempel på en lag som 

finns i Ukraina är att en arbetsgivare är skyldig att ge arbete åt personer som är 

funktionshindrade på fyra procent i förhållande till det genomsnittliga antalet anställda. Vilket 
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innebär att ett företag som har upp till 25 anställda måste anställa minst en funktionshindrad 

person (European Business Association 2007). Arbetslösheten i landet var under år 2012 på 

7,7 procent (Euromonitor 2013b) men siffran tros vara betydligt högre än så (PwC 2011).  

 

Arbetsavtal i olika former tillåter flexibilitet bestående av till exempel tidsbundna-, deltids- 

och 24/7 driftsavtal. Arbete under högtider, helger och nattetid godkänns dessutom utan 

någon större auktoritet. Trots sina flexibla avtal tillåts dock inte mer än 120 timmars 

övertidsarbete per år enligt föreskrifter i arbetslagstiftningen Vanligtvis omfattar en 

arbetsvecka cirka 40 timmar, men det finns alternativa avtal som kan tillåter arbetsveckor upp 

till 60 timmar. Mer specifikt kräver anställnings- och diverse avtal ett skriftligt dokument på 

Ukrainska (InvestUkraine 2012). 
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5 Analys 

I detta avsnitt har den teoretiska referensramen använts som analysverktyg för att utvärdera 

marknadsmiljön i Ukraina utifrån den sammanställda empirin. Marknadsmiljön i Ukraina 

har därefter jämförts med fallföretagets preferenser vid lokaliseringsbeslut för att få en 

djupare förståelse för de faktorer som kan och bör beaktas vid lokaliseringsbeslut av textil 

produktion.   

 

5.1 Faktorförhållande 

5.1.1 Infrastruktur 

 

Porter (1990) nämner att kvalitet, typ och kostnad av infrastrukturen påverkar 

konkurrenssituationen.  Med hänsyn till att kvaliteten på infrastrukturen i Ukraina generellt 

inte är särskilt utveckad (Euromonitor 2012b) kan detta påverka landets konkurrensfördelar 

att effektivt transportera varor. Företag X nämner att fordonstransport är ett bra transportsätt 

inom Europa och i Ukrainas fall där kvaliteten på vägnätet visar en indikation på dåligt skick 

(Euromonitor 2012b) kan detta påverka ett lokaliseringsbeslut. Ledtiden anses även som en 

viktig faktor då modeprodukter förväntas komma fram snabbt (Sørensen 2008). Med hänsyn 

till att transportkommunikationen är medelmåttig i Ukrainas fall (Euromonitor 2012b) kan 

detta i sin tur påverka ledtiden och lokaliseringsbeslut av textil produktion. Företag X 

bekräftar nämligen ledtid som en viktig faktor vid deras lokaliseringsbeslut. 

Kommunikationstekniken är till skillnad från övrig infrastruktur av god kvalitet i Ukraina 

(Euromonitor 2012b) och kommunikationen ser därmed inte ut att vara ett problem vid 

lokaliseringsbeslut i Ukraina. Något som med stöd i Företag X fall är positivt då de påpekar 

att kommunikationen är avgörande vid ett internationellt samarbete. 

 

5.1.2 Kunskapsresurser 

 

En viktig tillgång för att skapa konkurrensfördelar består bland annat av kunskapsresurser 

(Porter 1990). I Ukraina finns ett bra skolväsende (FEG 2012) och med stöd i Mann och Byun 

(2011) uttalande om att de grundläggande faktorerna skapar möjligheter bidrar detta därmed 

till en god grund för att utveckla konkurrensfördelar. En stor del av befolkningen är dessutom 

utbildad (Business Sweden u.åb) och i den textila sektorn förklaras landet ha kompetent 

personal (Ecorys 2007). Med stöd i Porter (1990) om att avancerade faktorer så som 

kompetent personal har Ukraina möjlighet att skapa konkurrensfördelar i den textila sektorn. 

Trots att utsikterna för konkurrensmöjligheter ser goda ut finns dock problem angående 

kompetent personal vid högre positioner rent generellt (Euromonitor 2012b). Osäkerhet kring 

kompetent personal i Ukraina behöver nödvändigtvis inte drabba textilindustrin i landet, men 

bör beaktas vid lokaliseringsbeslut, eftersom Företag X bland annat nämner professionell 

ledning som en viktig faktor.  

 

5.1.3 Fysiska resurser 

 

Under fysiska resurser är geografiskt läge en grundläggande faktor för att skapa 

konkurrensfördelar (Porter 1990). Ukrainas geografiska läge i förhållande till Europa 
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(Business Sweden 2013b) bidrar med stöd i Porter (1990) till konkurrensfördelar mot 

Europeiska länder, vilket också bekräftas av Cagliano et al. (2012) i form av kulturella 

likheter och närhet. Porter (1990) fortsätter sedan med att påpeka att det geografiska läget 

även har en inverkan på transport och handel med andra marknader. Vid lokaliseringsbeslut 

av textil produktion menar Företag X att det geografiska läget är en av de viktigaste 

faktorerna. Ukrainas geografiska närhet till EU ger landet en fördelaktig position vid 

konkurrensfördelar (Business Sweden 2013b) och vid beaktandet gällande ett 

lokaliseringsbeslut. 

 

En annan grundläggande faktor för att kunna skapa konkurrensfördelar enligt Porter (1990) är 

naturresurser. Brist på naturresurser sätter Ukraina i en position där landet är i behov av 

Ryssland gällande energiförsörjning (Euromonitor 2012d). Med stöd i Porter (1990) sätter 

avsaknaden av en sådan grundläggande faktor Ukraina i en mindre konkurrensfördelaktig 

position. Med hänsyn till att produktion dessutom förutsätter stora mängder av energiåtgång 

(Euromonitor 2012c) är denna grundläggande faktor med stöd i Porter (1990) något som kan 

påverka landets möjlighet att skapa konkurrensfördelar i produktionsledet. Naturresurser 

framgick inte under intervjun med Företag X som en viktig faktor, men baserat på Ukrainas 

fall kan denna faktor ha en inverkan på produktion och därmed också en inverkan på 

lokaliseringsbeslut av textil produktion. 

 

5.1.4 Mänskliga resurser 

 

Genomsnittslönen i tillverkningsindustrin i Ukraina är låg (Business Sweden 2013a) och en 

arbetare i textilindustrin tjänar ungefär 2730-3180 SEK (300-350 EUR) per månad (Tsepko 

2010). Med stöd i Jin och Moon (2006) bidrar inte den låga lönenivån i sig med 

konkurrensfördelar för den Ukrainska textilindustrin. Enligt Iordache och Voiculet (2007) är 

däremot resursfaktorn den enda möjligheten för en del utvecklingsländer att skapa 

konkurrensfördelar. Med stöd i Iordache och Voiculet (2007) kan därmed den låga lönenivån 

för arbetskraft i textilindustrin förklaras som en konkurrensfördel för Ukraina. Vidare 

bekräftar MacCarthy och Atthirawong (2003) att kostnadsbesparingar är viktigt inom 

textilindustrin, vilket Företag X också anser vid lokaliseringsbeslut. Trots skiljaktigheterna 

som tidigare framhållits förblir kostnadsfrågan därmed en viktig faktor vid lokaliseringsbeslut 

av textil produktion, oavsett hur lönenivån i sig speglar en nations konkurrenskraft i 

textilindustrin eller inte. Oavsett om den Ukrainska textilindustrin med stöd i Porter (1990) 

kan driva en ihållande konkurrensfördel baserad på lågutbildad arbetskraft, vilket i Ukrainas 

fall speglas i en lågavlönad arbetskraft, eller inte bör kostnadsfaktorn ändå räknas in vid 

lokaliseringsbeslut. Anledningen till att kostnadsfaktorn bör beaktas är för att den benämns 

som en av de viktigaste faktorerna för Företag X vid lokalisering av textil produktion. 

 

5.1.5 Kapitalresurser 

 

Porter (1990) menar på att kapitalresurser som ett land har att bistå med påverkar hur väl en 

industri kan skapa konkurrensfördelar. I Ukrainas fall är bankstrukturen i landet svag (FEG 

2012) och visar på en låg likviditet samt dåliga lånemöjligheter (EKN 2013). För textila 

produktionsföretag i Ukraina förklaras investeringsmöjligheterna vara begränsade (Tsepko 

2010) och med stöd i Porter (1990) kan en sådan begränsning och därmed hämma 

textilindustrins utveckling. Kapitalresurser framgick inte under intervjun med Företag X som 

en viktig faktor. Baserat på Ukrainas fall kan investerings- och lånemöjligheter ha en negativ 
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inverkan på textil produktion, vilket i sin tur kan ha en inverkan på lokaliseringsbeslut av 

textil produktion. 

 

5.2 Efterfrågeförhållande 

 

Jin och Moon (2006) diskuterar att vid utveckling av en industri ökar efterfrågan för olika 

tjänster och kreativ design. I Ukrainas fall där tillväxten är mycket god i beklädnadssektorn 

visar befolkningen på förändrade konsumtionsmönster (Euromonitor 2013c), ett ökat intresse 

för både kvalitet och utländska varumärken. Med stöd i Mann och Byun (2011) kan den höga 

efterfrågan leda till att företag avancerar och skapar innovationer i landet. Dock är det en 

efterfråga för utländska och inte lokala produkter i Ukrainas fall (Euromonitor 2012a), vilket 

är en kontrast till Mann och Byuns (2011) uttalande och istället leder till en försämrad utsikt 

för att skapa textila konkurrensfördelar för företag inom landet. Med stöd i Porters (1990) 

uttalande om att företag, i detta fall producenter, styrs av den lokala efterfrågans utseende i 

landet och dess förmåga att förstå, översätta och möta företags behov, kan det höga intresset 

för utländska varumärken i form av kvalitet visa på en förståelse för utländska köpbehov. En 

eventuell förståelse för kvalitet hos lokala företag, vilket kan stödjas i Företag X uttalande om 

att kvalitet är en av de viktigaste faktorerna vid lokaliseringsbeslut av produktion. Enligt Jin 

(2004) är dock en bedömning av efterfrågan av textilprodukter svåranalyserad eftersom 

efterfrågan kan vara präglad av kulturell miljö. I Ukrainas fall behöver därmed begreppet 

kvalitet för företag i landet nödvändigtvis inte betyda detsamma som för andra länder. På så 

vis kan kvalitetsmedvetandet vara en faktor att beakta vid lokaliseringsbeslut. I Företag X fall 

som arbetar med passiv förädling beaktas dock inte efterfrågeförhållanden vid 

lokaliseringsbeslut. 

 

5.3 Struktur, strategi och rivalitet 

5.3.1 Struktur 

 

Porter (1990) förklarar denna faktor beroende på hur ett företag är styrt och organiserat utefter 

ett lands miljö, samt att strukturen beror på ett lands situation genom till exempel utbildning. I 

Ukraina är textil- och beklädnadssektorn den största inom lätt industri (Oxford Economics 

2013). Trots att det finns en del kompetent personal i branschen (Ecorys 2007) och utbildade 

designers i textilindustrin befinner sig Ukraina fortfarande i ett tidigt utvecklingsstadie 

(Tsepko 2010). Med stöd i Porters (1990) uttalande om att strukturen är beroende av till 

exempel utbildning indikerar Ukrainas situation på en vilja att förbättra 

konkurrenssituationen, men att landet inte fullt nått det stadiet ännu. Företag X nämner att 

kompetent personal är en viktig faktor och baserat på Ukrainas fall som befinner sig i ett tidigt 

utvecklingsstadie, kan därmed denna faktor ha en inverkan på ett lokaliseringsbeslut av textil 

produktion. 

 

Med stöd i Mann och Byun (2011) som menar på att investeringar är viktiga för att kunna 

skapa avancerade faktor, bidrar inte ägarstrukturen av textila producenter i landet, där 

investeringsmöjligheterna är begränsade (Ecorys 2007) till att skapa konkurrensfördelar. Med 

stöd i att Porter (1990) nämner att ägarstruktur och investeringar spelar en viktig roll kan 

begränsade investeringsmöjligheter för textilproducenter i landet (Tsepko 2010) försämra 

utveckling av sektorn och hämma skapandet av konkurrensfördelar. I Ukraina beskrivs 

investeringsklimatet i produktionssektorn för utländska investerare som oattraktiv 
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(Euromonitor 2013c), samt där strukturen är strikt kontrollerade av utländska aktiviteter i 

landet (FEG 2012). Med stöd i Jin (2004) som framfört kritik mot att diamantmodellen inte 

behandlar utländska investeringar, kan det svaga intresset för utländska investerare i Ukrainas 

fall också vara en faktor som hämmar utvecklingen. Ägarstruktur och investeringsmöjligheter 

framgick inte under intervjun med Företag X som en viktig faktor. Baserat på Ukrainas fall 

kan däremot ägarstruktur och investeringsmöjligheter hämma den textila sektorns utveckling, 

vilket i sin tur kan ha en inverkan på lokaliseringsbeslut av textil produktion. 

 

5.3.2 Strategi 

 

Jin och Moon (2006) nämner även att hög kvalitet är en viktig faktor gällande 

konkurrensfördelar i textilindustrin. I Ukrainas fall erbjuds möjligheter till diverse textila 

produkter, dock varierar kvaliteten beroende på producent (Textiles Intelligence 2006). Med 

stöd i Jin och Moon (2006) krävs hög kvalitet för att skapa konkurrensfördelar, vilket i 

Ukrainas fall förblir osäkert. Baserat på Ukrainas fall där det osäkra utgångsläget för att skapa 

konkurrensfördelar vid produktion av hög kvalitet och i samband med Företag X som anser 

att kvalitet är en viktig faktor kan kvalitet därmed ha en inverkan vid ett lokaliseringsbeslut. 

 

Jin och Moon (2006) nämner även att flexibilitet är en viktig faktor vid utveckling av 

konkurrensfördelar i textilindustrin. I Ukrainas fall kan textilproducenter med stöd av en 

vertikalt integrerad industri flexibelt leverera varor till EU. Med hänsyn till att Ukraina visar 

på flexibilitet till EU (Textiles Intelligence 2006) bidrar detta till en möjlighet att skapa 

konkurrensfördelar. En konkurrensfördel som också kan härledas till geografisk närhet 

(Cagliano et al. 2012) och med stöd i Porter (1990) bidra till konkurrensfördelar genom att 

Ukrainas geografiska läge underlättar handel med EU. Företag X nämner att flexibilitet hos 

textilproducenterna ses som positivt vid lokaliseringsbeslut på leverantörsnivå. I Ukrainas fall 

diskuteras flexibilitet på en mer övergripande nivå, vilket därmed blir svårt att fastställa dess 

inverkan på lokaliseringsbeslut på sådan generell nivå. 

 

5.3.3 Rivalitet 

 

Rivaliteten på en marknad menar Porter (1990) kan leda till utveckling av företag, möjlighet 

till innovation och internationell framgång. Ukrainas affärsmiljö är dock inte särskilt 

konkurrenskraftig och investeringsrik, vilket kan härledas till den svaga strukturen 

(Euromonitor 2013c) där ett stort antal av produktionen går till export (Tsepko 2010). Med 

stöd i Porter (1990) kan därmed den svaga affärsmiljön hämma utveckling av företag, 

innovation och internationell framgång. Trots detta arbetar Ukrainska textilproducenter med 

attraktiva tollingavtal för utländska producenter (Berchenko 2011). Något som stöds i att 

Företag X nämner att den lokala industrin inte är av stort intresse och att företaget endast 

fokuserar på passiv förädling (=tollingavtal). Baserat på Företag X och Ukrainas fall har 

rivaliteten på den inhemska marknaden inte någon större inverkan på lokaliseringsbeslut av 

produktion, utan snarare på avtal. 
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5.4 Relaterade och stödjande industrier 

5.4.1 Relaterade industrier 

 

Angående relaterade industrier uppstår skiljaktigheter mellan Porter (1990) som anser att det 

är en viktig faktor för att kunna skapa konkurrensfördelar, samt Jin och Moon (2006) som 

nämner att det inte är viktigt inom textilindustrin. I Ukrainas fall får detta medhåll i Jin och 

Moon (2006) då textilindustrin inte uppnår de mängder material som krävs för att fastställa 

produktion (Textiles Intelligence 2006). Vidare kan inte landets textila underleverantörer 

möta marknadens behov när det kommer till kvalitet och sortiment utan importerar istället 

råmaterial från utlandet (Tsepko 2010). Med stöd i Moon, Rugman och Verbekes (1998) 

kritik mot Porters modell, kan import av råmaterial av Ukrainas textila producenter speglas i 

koordinering av globala aktiviteter för att på så vis uppnå konkurrensfördelar. Företag X 

råmaterial och tillbehör importeras inför produktion och därmed anses inte relaterade 

industrier som en viktig faktor vid lokaliseringsbeslut. Något som i Ukrainas fall inte heller 

framträder som en viktig faktor för textilindustrin och därmed inte behöver ha någon större 

inverkan på lokaliseringsbeslut av textil produktion.  

 

5.4.2 Stödjande industrier 

 

Gällande stödjande industrier i textilindustrin, för att skapa konkurrensfördelar, nämner 

Watchravesringkan et al. (2010) att stöd från regeringen har en betydelsefull roll. I Ukrainas 

fall är regeringen inte särskilt aktiv med investeringar i den Ukrainska industrisektorn (FEG 

2012). Samtidigt är stödjande bidrag och utvecklingspolitiken i den textila sektorn svag, vilket 

i sin tur kan härledas till den svaga investeringsmiljön i landet (Tsepko 2010). Med stöd i 

Watchravesringkan et al. (2010) bidrar inte regeringens arbete till att stärka 

konkurrenssituationen för textilindustrin i någon större utsträckning, vilket kan leda till att den 

svaga strukturen för att vidareutveckla textilsektorn i landet kan påverka textil produktion. 

Företag X nämner att regeringens agerande är en intressant faktor, vilket baserat på Ukrainas 

fall kan påverka textil produktion och därmed ha en inverkan på lokaliseringsbeslut av textil 

produktion.  

 

Andra svaga investeringar inom till exempel forskning och utveckling (FEG 2012) reflekteras 

i textilproducenters svaga förmåga att köpa in ny teknik i Ukraina (Tsepko 2010). Med 

hänsyn till att Shafaei (2009) nämner att teknisk kunskap är viktig för att utvecklas kan detta 

hämma utvecklingen av konkurrensfördelar för textilproducenterna i Ukraina. Vidare har de 

Ukrainska företagen, med härledning till infrastrukturen, en svårighet i att införa den senaste 

teknologin (FEG 2012). Jin (2004) nämner i sin tur att klädproduktion kräver en hög grad av 

teknikhantering vilket i Ukrainas fall kan vara en indikation på att företag i landet inte är 

tillräckligt konkurrenskraftiga. Företag X nämner att deras leverantör måste ha tillräckligt bra 

maskiner för att möta produktionskraven och att teknisk kunskap i form av 

maskinleverantörer beaktas vid lokaliseringsbeslut. Baserat på Ukrainas fall påvisar den svaga 

investeringskulturen i landet angående anskaffning av den senaste teknologin vara svag 

(Tsepko 2010), vilket i sin tur kan vara en faktor att ta hänsyn till vid lokaliseringsbeslut med 

stöd i Företag X utlåtande.  
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5.5 Regering  

 

Porter (1990) menar på att regeringens roll påverkar de andra faktorerna i modellen vid 

skapandet av nationella konkurrensfördelar. En regerings agerande som till exempel kan bestå 

av utveckling av infrastruktur (Watchravesringkan et al. 2010). I Ukrainas fall visar inte 

regeringen något större intresse för investeringar i infrastrukturen (Euromonitor 2012d) och 

med stöd i Watchravesringkan et al. (2010) bidrar det till en försämrad position att skapa 

konkurrensfördelar. Företag X nämner att infrastruktur är en viktig faktor vid 

lokaliseringsbeslut idag och baserat på Ukrainas fall med en svag infrastruktur kan denna 

faktor därmed även ha en inverkan på ett lokaliseringsbeslut av textil produktion.  

 

En annan åtgärd från regerings sida för att förbättra den inhemska globala efterfrågan för 

inhemska produkter kan vara att förhandla om frihandelszoner (Watchravesringkan et al. 

2010). I dagsläget innehar Ukraina ett antal frihandelsavtal (PwC 2011), dock pågår 

förhandlingar om ett frihandelsavtal med EU (European Commission 2013). Ett 

frihandelsavtal som med stöd i Watchravesringkan et al. (2010) kan förbättra efterfrågan för 

landets produkter. Frihandelsavtal som kan bidra till förenklad handel (European Commision 

2013b) kan även ta stöd i att Företag X nämner att tullrelaterade frågor kan påverka deras 

lokaliseringsbeslut. Att undersöka om ett frihandelsavtal är under upphandling eller existerar 

vid lokaliseringsbeslut kan därmed eliminera osäkerheter kring oväntade tullavgifter som 

Företag X nämner och på så vis ha en inverkan på lokaliseringsbeslut. 

 

Regeringens roll angående handelshinder kan både främja och hämma den lokala marknadens 

konkurrensfördelar (Hodgetts 1993). I Ukrainas fall är bristande uppföljning av 

tullbestämmelser påtagliga (European Commission 2010a), vilket skapar försämrade 

konkurrensfördelar. Företag X nämner att regeringens inverkan i vissa fall kan påverka 

lokaliseringsbeslut, men att det inte är något större övervägande i dagsläget. Med stöd i 

Hodgetts (1993) och regeringens inverkan kan en protektionism skapas som i sin tur kan 

påverka handel med till exempel EU (Euromonitor 2012d), vilket i sin tur kan ha en inverkan 

på lokaliseringsbeslut. 

 

I Ukrainas fall berörs däremot inte handeln angående textila produkter i någon större 

utsträckning av handelsbarriärer i form av tullavgifter, eftersom de flesta produkterna 

tillverkas under tollingavtal (Berchenko 2011). Tollingavtal som en klar majoritet av textila 

produktionsföretag i Ukraina arbetar med (Tsepko 2010). Vid lokaliseringsbeslut av textil 

produktion nämner Företag X att tullavgifter kan skapa problem och att tollingavtal mellan 

länder är en fördel. Baserat på Ukrainas fall som har särskilda tullbestämmelser för textil 

produktion kan tollingavtal istället ses som positivt vid ett lokaliseringsbeslut. 

 

5.6 Chans 

 

Porter (1990) nämner att det finns olika händelser som kan ha en inverkan på 

konkurrenssituationen i ett land. I Ukrainas fall kan klimatet skapa stora problem och påverka 

till exempel leveranser (Euromonitor 2013a). Utifrån Porters (1990) uttalande om att 

oförutsedda händelser kan skapa nya förutsättningar, kan Ukrainas konkurrenssituation att 

effektivt transportera varor påverkas. Naturkatastrofer ansågs under intervjun med Företag X 

inte vara en viktig faktor, men ledtider var däremot en av de viktigaste faktorerna. Baserat på 

Ukrainas fall kan klimatet skapa problem gällande ledtider, vilket i sin tur kan ha en inverkan 

på lokaliseringsbeslut av textil produktion. 
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En annan chansfaktor i Ukraina består av konflikter mellan Ryssland, Ukraina och EU som 

berör avtal länderna emellan (Euromonitor 2012d). Ett avtal som håller på att diskuteras fram 

mellan Ukraina och EU innebär handelsrelaterade förändringar (European Commission 2013), 

vilket missgynnar Ryssland gällande till exempel tullunionen (Euromonitor 2012d). Med 

hänsyn till att Ukraina är i behov av att upprätthålla en god relation till Ryssland gällande 

energiförsörjning (Euromonitor 2012d) kan relationen påverkas och skapa problem vid handel 

med EU. Vilket kan härledas till Mann och Byun (2011) uttalande om att grannländers 

handelsavtal kan påverka konkurrenssituationen i ett land. Hodgetts (1993) hävdar att dessa 

händelser är mycket svåra att förutse, vilket därmed kan vara svårt att inkludera vid 

lokaliseringsbeslut, men som möjligtvis bör beaktas och eventuellt kan ha en inverkan. 

 

En annan chansfaktor består av ökningar av regionsefterfrågan (Porter 1990). I Ukrainas fall 

som är en del av Östeuropa kan ökningar av regionsefterfrågan kopplas till ett visat intresse av 

Europeiska textilföretag som börjat outsourca till denna region (Sørensen 2008). Med stöd i 

Porter (1990) kan ett ökat intresse för Östeuropa och därmed även Ukraina eventuellt vara ett 

framtida skifte där denna region bidrar med bättre konkurrensfördelar än aktörer i andra 

nationer. Företag X nämner att de utvärderar regioner som kan erbjuda strategiska 

valmöjligheter, vilket baserat på Ukrainas fall bekräftar att regionsefterfrågan kan ha en 

inverkan på ett lokaliseringsbeslut. 

 

5.7 Politik 

 

Politisk instabilitet beror på hur det statliga systemet och ideologierna i ett land ser ut (Ortiz 

& Tajes 2009) och vid lokaliseringsbeslut av textil produktion nämner även Företag X att 

politisk stabilitet är en intressant faktor att ta hänsyn till. I Ukrainas fall har den politiska 

strukturen haft svårigheter med att upprätta en stabil statsmakt (Business Monitor 2010) och 

framtidsutsikterna ser inte särskilt bra ut (Business Monitor 2012). Med stöd i både Ortiz och 

Tajes (2009) och Företag X kan den politiska situationen i landet ha en inverkan på 

lokaliseringsbeslut av textil produktion.  

 

Vidare nämner MacCarthy och Atthirawong (2003) att politiska risker påverkar 

lokaliseringsbeslut direkt oavsett om det är på den lokala eller internationella marknaden. En 

svag och osäker politisk struktur i Ukraina (Textiles Intelligence 2006; Euromonitor 2012b) 

kan härledas till politiska risker. Politiska risker som MacCarthy och Atthirawong (2003) 

också menar kan påverka ett lokaliseringsbeslut. Ukrainas politiska intresse för textilindustrin 

i landet har dessutom förklarats kunna få negativa konsekvenser för textilsektorn (Tsepko 

2010). Något som i sin tur kan påverka lokaliseringsbeslut av textil produktion med stöd i 

Företag X uttalande om att politiska faktorer är intressanta att ta hänsyn till. 

 

Ortiz och Tajes (2009), samt MacCarthy och Atthirawong (2003) nämner att politisk struktur 

och stabilitet i regeringen är viktigt att ta hänsyn till vid lokaliseringsbeslut. I Ukrainas fall 

har landet rankats som det mest korrupta i Europa under år 2012 (Euromonitor 2013a), vilket i 

sin tur försvårar för de företag som vill ta sig in på marknaden (FEG 2012). En anledning till 

att korruption uppstått i landet (Business Monitor 2010) är ett resultat av en försämrad 

demokratisk tillförlitlighet (Business Monitor 2012). Baserat på Ortiz och Tajes (2009), 

MacCarthy och Atthirawong (2003) och Företag X som förklarar att korruption kan skapa 

stora problem och påverka lokaliseringsbeslut, bekräftar det att korruption i ett land är en 

viktig faktor att ta hänsyn till. 
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5.8 Ekonomi 

 

Vid lokaliseringsbeslut nämner Företag X att ekonomiaspekten är en grundläggande faktor 

vid val av produktionsland. Vid affärssammanhang som i detta fall behandlar 

lokaliseringsbeslut nämner Albescu, Pugna och Paraschiv (2009) att växelkursen är en viktig 

faktor att ta hänsyn till. I Ukrainas fall har växelkursen varit relativt stabil över de senaste 

åren (The World Bank 2012). Dock anses eventuella förändringar i valutakursen vara en stor 

risk på grund av en låg likviditet i landet (Business Sweden 2013b). Med stöd i Företag X 

uttalande om grundläggande ekonomiska faktorer, samt Albescu, Pugna och Paraschiv (2009) 

kan valutakursen vara en faktor som påverkar lokaliseringsbeslut. 

 

En kritik som har påvisats mot Porters diamantmodell är det fokus som är kring inhemska 

ekonomiska aktiviteter (Jin 2004). Dock nämner MacCarthy och Atthirawong (2003) till 

exempel att en av de faktorer som får mest uppmärksamhet vid lokaliseringsbeslut är 

inflation. Inflationen i Ukraina har visat på en förbättring sen tidigare år (Euromonitor 2012d), 

men har trots detta fortfarande en dålig inverkan på ekonomin (Business Monitor 2010). Med 

stöd i MacCarthy och Atthirawong (2003) och den dåliga inverkan på ekonomin kan detta 

indikera på en svag valuta. Hur styrkan på valutan är påverkar i sin tur ett företags kostnader 

och vinst (MacCarthy & Atthirawong 2003). Med stöd i MacCarthy och Atthirawong (2003) 

och i Företag X uttalande om att kostnad och tillväxt är intressanta att beakta vid 

lokaliseringsbeslut, kan inflation vara intressant att beakta vid ett lokaliseringsbeslut.  

 

Shafaei (2009) nämner att skatteincitament är viktigt för konkurrenskraften i landet. I Ukraina 

tar det dock dubbelt så lång tid att genomföra skattebetalningar än i resten av regionen 

(Euromonitor 2012b) och anses därmed vara ett av de större problemen inom handel och 

förädlingsindustrin (FEG 2012). Vidare hänvisar Företag X till att administrationen under 

produktion även påverkar ledtiden, något som kan härledas till den tidskrävande 

skattehanteringen (Euromonitors 2012b). Landets affärsmiljö består även av hög beskattning 

(FEG 2012) och med stöd i Shafaei (2009) resulterar den ekonomiska situationen som berör 

beskattning i Ukraina till en försämrad position gällande konkurrenskraften. Med stöd i att 

Företag X nämner ekonomi som en grundläggande viktig faktor vid lokaliseringsbeslut kan 

skattesituationen vara en faktor att ta hänsyn till.  

 

5.9 Socialt 

 

Enligt Van Den Bosch och Van Prooijen (1992) är nationell kultur något som saknas i form 

av en djupare beskrivning i Porters diamantmodell. Albescu, Pugna och Paraschiv (2009) 

instämmer att sociala faktorer är en av de viktigaste, på grund av det stora informativa flödet 

som sker globalt. I sin tur är denna faktor dock lätt att glömma bort. Svårigheter med sociala 

faktorer kan dock ske på grund av olikheter som till exempel språk (MacCarthy & 

Atthirawong 2003; Ortiz & Tajes 2009). I Ukrainas fall är ukrainska det primära språket 

(Business Sweden 2013a) och engelska används som affärsspråk (Business Sweden u.åa; 

PwC 2011). Språkdiskussionen kan stödjas i MacCarthy och Atthirawong (2003), Ortiz och 

Tajes (2009), samt härledas till Företag X som tar hänsyn till att den dagliga 

kommunikationen förutsätter engelska som affärsspråk för att ha en möjlighet till att förstå 

varandra. Den dagliga kommunikationen som Företag X nämner kan även stödjas i det 

informativa flöde som Albescu, Pugna och Paraschiv (2009) nämnt. Utifrån detta är språk och 
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kommunikation, med stöd i Företag X avgörande vid ett lokaliseringsbeslut.  

 

En konkurrensfördel som Cagliano et al. (2012) nämner är geografisk närhet där bland annat 

kulturella likheter spelar in. Dock menar MacCarthy och Atthirawong (2003), samt Ortiz och 

Tajes (2009) att trots kulturella likheter uppstår svårigheter på grund av olika normer, seder 

och religion. Trots geografisk närhet och kulturella likheter (Cagliano et al. 2012) finns 

sociala skillnader i Ukraina där till exempel helgdagar infaller annorlunda än i andra länder 

och majoriteten av befolkningen är ortodoxa (PwC 2011). Baserat på Ukrainas fall och med 

stöd i MacCarthy och Atthirawong (2003), samt Ortiz och Tajes (2009) skulle sociala 

skillnader som tidigare framhållits eventuellt kunna påverka kommunikationen och den 

administrativa biten. Kommunikation och administration som med stöd i Företag X kan ha en 

inverkan på lokaliseringsbeslut. 

 

Företag X nämner att sociala faktorer som till exempel avtal och fackföreningar är viktiga 

faktorer vid lokaliseringsbeslut. Vidare är arbetssituationen för de anställda viktigt för Företag 

X. I Ukrainas fall finns tydliga fackföreningar i landet och arbetare täcks av en lagstiftning 

(PwC 2011). Företag är även under lag skyldiga att anställa funktionshindrade personer i 

Ukraina (European Business Association 2007). Med stöd i att sociala faktorer ofta glöms 

bort (Albescu, Pugna & Paraschiv 2009) och att Företag X nämner avtal som viktiga vid 

lokaliseringsbeslut, kan det därmed vara viktigt att undersöka vilka avtal som finns i ett land 

vid lokaliseringsbeslut. I Ukrainas fall finns även flexibla arbetsavtal som beskrivs som 

lämpliga för utländska investerare (InvestUkraine 2012). Med hänsyn till att Företag X 

nämner avtal och även flexibilitet som viktiga faktorer vid lokaliseringsbeslut kan därmed 

tillgång till flexibla arbetsavtal påverka ett lokaliseringsbeslut. 

 

Trots att Företag X samt Albescu, Pugna och Paraschiv (2009) ser sociala faktorer som en 

viktig faktor att ta hänsyn till vid lokaliseringsbeslut är regeringens agerande i Ukraina 

gällande sociala förändringar passiva (Business Monitor 2012). Med hänsyn till att sociala 

faktorer är viktiga vid lokaliseringsbeslut (Företag X; Albescu, Pugna & Paraschiv 2009) kan 

regeringens roll angående utveckling av sociala frågor vara något som bör uppmärksammas 

vid lokaliseringsbeslut. Enligt Företag X beror detta på att regeringens agerande kan ha en 

inverkan på beslut som ligger utanför ett företags kontroll. 
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6 Slutsats 

I följande avsnitt diskuteras tankar kring arbetet och en presentation av våra slutsatser. 

Vidare diskuteras modellernas användbarhet för att sedan avsluta med studiens 

begränsningar och förslag för framtida forskning. 

 

Frågeställningen som skulle besvaras i vår studie var: Vilka kvalitativa faktorer kan ha en 

inverkan på ett företags lokaliseringsbeslut av textil produktion? 

 

Syftet med studien var att analysera kvalitativa faktorer för att få en djupare förståelse av 

outsourcing till Ukraina. En djupare förståelse för att påvisa vilka kvalitativa faktorer som 

eventuellt kan ha en inverkan på ett företags lokaliseringsbeslut av textil produktion. Baserat 

på Ukrainas fall och fallföretagets överväganden vid lokaliseringsbeslut, har vi sammanställt 

de faktorer som vi i analysen upptäckt kan ha en inverkan på ett företags lokaliseringsbeslut 

av textil produktion. Faktorerna presenteras i två bilder [se bilaga 4 och bilaga 5] och påvisar 

de faktorer som ett företag inom textilindustrin bör beakta. Något som bilderna dock inte 

förmedlar är att oavsett hur stor betydelse en faktor har på ett lokaliseringsbeslut är det viktigt 

att förstå faktorerna i en större kontext, eftersom enstaka faktorer inte bidrar till en bredare 

förståelse.  

 

Vår analys har visat på kvalitativa faktorer som kan ha en inverkan på ett företags 

lokaliseringsbeslut av textil produktion, men även på faktorer som inte verkar ha någon större 

påverkan. En del resultat i analysen har visat på långdragna slutsatser som inte helt kunnat 

stödjas som viktiga faktorer vid lokaliseringsbeslut av textil produktion och varit 

svåranalyserade. Modellen har på så vis inte varit den mest optimala för att besvara vårt syfte, 

utan kan vara i behov av förändringar för att kunna besvara syftet bättre. Ett exempel som har 

varit svåranalyserat är faktorn efterfrågeförhållanden, vilket i stort sett berör marknadens 

efterfrågan och i sin tur inte har en lika tydlig koppling till lokaliseringsbeslut av textil 

produktion som övriga faktorer. Ett annat exempel är faktorn rivalitet som på grund av fokus 

på inhemsk rivalitet, visat sig svår att härleda till lokaliseringsbeslut av produktion. Trots att 

vi anser att diamantmodellen inte varit fullt optimal för fallstudien har PES-modellen fungerat 

som ett bra komplement. Modellen har hjälpt oss att fokusera och gå djupare inom de tre 

områdena politik, ekonomi och socialt, något som troligtvis inte skulle ha gett samma resultat 

om de endast ingått i Porters diamantmodell. 

 

Porters diamantmodell har resulterat i en förståelse för textilindustrins tillstånd, 

framtidsutsikter och konkurrensfördelar i Ukraina. En övergripande förståelse som varit 

positiv för att förstå hur en del faktorer kan ha en inverkan på ett företags lokaliseringsbeslut i 

ett långsiktigt perspektiv. Alla undersökta faktorer har däremot inte varit direkt kopplade till 

ett företags produktionsverksamhet, eftersom Ukrainas textilindustri främst analyserats på en 

mer övergripande nivå. En övergripande analys som lett till att resultatet i en del avseenden 

drar allmänna slutsatser om hela tillverkningsindustrin i landet och inte specifikt 

textilindustrin. 

 

Efter intervjun med Företag X och sammanställning av analysen har vi kommit fram till att 

det finns faktorer som företaget idag inte tittar på, men som kan ha en inverkan på ett 

lokaliseringsbeslut. Resultatet från vår studie kan ge rekommendationer för företag som 

befinner sig i en liknande process där outsourcing av textil produktion till Ukraina är 

intressant. Vidare ger vår studie förslag på faktorer som kan vara viktiga att beakta vid ett 
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lokaliseringsbeslut. Vår analys av outsourcing av textil produktion till Ukraina kan även ligga 

till grund för en vidare analys av landet. 

 

6.1 Begränsning och vidare forskning 

 

En analys som denna är omfattande och för att få en klar bild krävs mer tid och resurser, 

vilket vi inte hade möjlighet eller för den delen tillgång till. Forskningsdesignen i vår studie 

har även bidragit till begränsningar för hur väl vi kunde studera faktorer och hur trovärdigt 

resultat är. En begränsning som resulterat i att endast en bråkdel kvalitativa faktorer som kan 

ha inverkan på ett lokaliseringsbeslut har undersökts. För att få en djupare förståelse bör 

arbetet kompletteras med ett företags rutinanalys och andra kvantitativa undersökningar. 

 

För vidare forskning inom ämnesområdet föreslås andra datainsamlingsmetoder än enbart en 

skrivbordsundersökning, eftersom underlaget har en risk för att inte bli tillräckligt djupt. En 

användning av en annan modell är även att förespråka då det bidrar till att fånga andra 

perspektiv och faktorer som kan vara värda att beakta vid ett lokaliseringsbeslut. Vidare 

forskning skulle därmed bidra med större förståelse inför ett lokaliseringsbeslut. 
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Bilaga 1 - Växelkurser 
 

Alla belopp i arbetet har räknats om till fasta växelkurser enligt http://www.forex.se/ som var 

tillgängliga 2013-05-26. 

 

I arbetet har beloppen avrundats till jämna siffror för att underlätta läsningen. 

 

 

Land Valuta Köpkurs 1  SEK ger = 

Euroland EUR 9.146 0,11 EURO 

USA USD 7.1006 0,14 USD 

 

 

http://www.forex.se/
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Bilaga 2 - Intervjumall 
 

Denna intervju kommer att utföras med syftet att få en inblick i hur ni (Företag X) arbetar 

med lokaliseringsbeslut. I och med intervjun önskas en djupare förståelse för de faktorer som 

ni tagit hänsyn till vid tidigare outsourcing av produktion.  

 

Intervjufrågor: 

 

1. Vilken position har ni på företaget och hur stor är er inverkan vid lokaliseringsbeslut? 

 

2. Hur går ni tillväga vid analys av länder?  

- Finns det någon mall som ni arbetar efter? 

- Hur har era utvärderingsmetoder fungerat fram till idag? 

 

3. Finns det några specifika faktorer som ni tittar på vid outsourcing av er produktion? 

 

4. Vilka faktorer är viktigast för er?  

 

5. Hur har ni kommit fram till dessa faktorer? 

 

6. Finns det några problem som har uppstått och som har resulterat i att ni tittar på nya 

faktorer? 

 

7. Anser ni att det i nuläget finns faktorer som bör utvärderas och inkluderas i er 

beslutsprocess, men som inte tas hänsyn till av andra anledningar? (Exempelvis, ekonomiska 

resurser som håller er tillbaka) 
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Bilaga 3 – Karta över Ukraina 

Bildkälla: Textiles Intelligence (2006),
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Bilaga 4 – Faktorer i Porters diamantmodell 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egen bild konstruerad utifrån Porter (1990, ss. 127) 
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Bilaga 5 – Faktorer i PES-modellen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egen bild konstruerad utifrån Ortiz och Tajes (2009, ss 224) 
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