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MSA Sordin AB  
 
 
 
 MSA Sordin – ett medelstort svenskt företag som producerar hörselskydd för 

yrkesmän – har växt kontinuerligt sedan starten 1989. Eftersom företaget 
huvudsakligen tillverkar s.k. ”passivt” skyddande hörselskydd, har man under 
1990-talet främst inriktat sig på elektroniskt hörselskydd. Idag erbjuder man 
ett stort urval av elektroniska produkter. Det senaste steget i denna utveckling 
var att kombinera hörselskydd med s.k. ”blue tooth” – en teknik som gör det 
möjligt för användaren att använda mobiltelefon även i en mycket bullrig 
miljö. MSA Sordin AB anses vara ett av de ledande företagen inom utveckling 
av hörselskydd. 
 Denna framstående position på den globala marknaden är dock relativt 
ny för företaget. När lönsamheten var något låg i början av detta decennium 
beslöt ledningen för MSA Sordin att kontinuerligt höja kompetensen hos 
personalen genom att anlita konsultföretaget teknIQ. Samarbetet mellan de 
båda organisationerna har visat sig mycket framgångsrikt – i synnerhet 
införandet av ”blue tooth”-teknologin hos MSA Sordin AB har varit ett viktigt 
resultat. Idag är kontinuerlig fortbildning för personalen en självklarhet inom 
företaget. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

På MSA Sordin AB – ett företag med anläggningar i Falun och Värnamo – produceras det 
hörselskydd för professionellt och fritidsbruk. Företaget har under de senaste åren påbörjat 
ett omfattande kompetenshöjningsarbete. Hela personalen deltar i detta projekt som 
genomförs med hjälp av ”teknIQ”, KK-stiftelsens program för att stödja teknikutveckling 
hos små och medelstora företag. Kompetenshöjningsarbetet har startats först under den 
senaste tiden, vilket Joakim Birgersson, VD för MSA Sordin AB, berättar i en intervju: 

– I mitten av 1990-talet, då vårt företag var under uppbyggnad, hade vi ingen tid och 
inget utrymme för att vidareutbilda oss på det sätt vi gör idag. Arbetsmotiveringen var då en 
helt annan: Det gällde helt enkelt att överleva. Visserligen kände vi ett behov av utveckling 
ända från början, men på den tiden var vi inte mottagliga för den. 
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När MSA Sordin AB sedan genom ett viktigt 
affärskontrakt fick tillgång till den globala 
marknaden, insåg dock företagsledningen att ett 
kontinuerligt utvecklingsarbete för hela personalen 
var ofrånkomligt. Fastän man förfogade över hög 
teknisk kompetens, hade man inte riktigt fått 
affärerna att gå ihop. Sedan 2001 har man anlitat 
teknIQ och har allt sedan dess integrerat 
kompetenshöjning som en naturlig beståndsdel i 
arbetsdagen. 

– Det har varit ett oerhört lyft för företaget, 
säger Birgersson. Vi ser till att alla medarbetare får 
en skräddarsydd fortutbildning. Dessutom 
uppmuntrar vi alla anställda att söka sig till kurser. 
Vår önskan inför framtiden skulle vara att de 
anställda tar initiativ till vidareutveckling själva, utan 
ledningens uppmaning. 

 
Högteknologiskt hörselskydd 

 
MSA Sordin AB grundades 1989 i Falun. Från 
början producerade man hörsel- och ansiktsskydd för 
skogsindustrin, eftersom företagets ägare hade en 
relation till denna bransch. Hörselskydden var 
anpassade till skyddshjälmarna och kunde monteras 
på dessa. Fortfarande är skogsindustrin en viktig 
målgrupp för företaget.  

Under början av 1990-talet började man sälja 
hörselskydd även till andra industrigrenar. Senare, 
dvs. i mitten av 1990-talet, fick man ett viktigt 
kontrakt med ett stort skyddsutrustningsbolag, vilket 
innebar att man fick tillgång till den globala 
marknaden. 

Ungefär samtidigt hade de stora 
konkurrenterna börjat använda sig av elektroniken 
för att producera ljuddämpande skyddsutrustning. 
Även radiomottagning kunde snart kopplas till 
hörselskydden. Ledningen på MSA Sordin bestämde 
sig då att på samma sätt satsa på den elektroniska 

ljuddämpningen. Man expanderade verksamheten 
och startade en ny produktionsanläggning som först 
placerades i Borlänge men sedan flyttades till 
Värnamo 1998. Fortfarande har företaget sitt kontor 
och sin produktion av ”passiva”, dvs. icke-
elektroniska hörselskydd, kvar i Falun, där två 
anställda arbetar. Den stora produktion finns 
nuförtiden däremot i Värnamo där man har runt 20 
anställda. Valet av den nya basen Värnamo är enligt 
Birgersson ingen tillfällighet. Här finns nämligen en 
annan viktig konkurrent inom branschen. 

– Det är ingen hemlighet varför vi har valt 
Värnamo, säger Birgersson. Det är inte heller en 
hemlighet att många av oss har kommit från denna 
konkurrent och har börjat arbeta på MSA Sordin AB 
istället. 

Bland produkterna man producerar idag finns 
förutom de passiva hörselskydden även ett brett 
spektrum av elektroniska ljuddämpande headsets. De 
mest avancerade apparaterna förfogar över ”blue 
tooth”-teknik och är hörlurar som på ett enkelt sätt 
kan kopplas till mobiltelefonen så att man kan tala i 
telefon samtidigt som man befinner sig i en mycket 
bullrig miljö. ”Blåtands”-produkterna är delvis också 
utrustade med röststyrning så att man alltid har fria 
händer.  
 Hörselskydd är idag ett miljökrav och i 
många högljudda arbetsmiljöer som t ex den 
bearbetande metallindustrin finns det ett stort behov 
av kvalitativ ljuddämpning i form av headsets. Man 
vill dock inte utesluta allt ljud utan önskar att t ex 
språkliga meddelanden släpps igenom, medan 
störande oljud filtreras ut. Genom en förfinad teknik, 
som också erbjuds av MSA Sordin AB, är detta 
möjligt idag. Även för en person i en miljö där 
skjutvapen används är det med hjälp av dessa 
headsets fullt möjligt att kunna tala i telefon utan att 
bli störd av avlossade skott. Sådana applikationer är 
framför allt viktiga inom militären och polisen. MSA 



                                                                                                                                                Case ID 003     
   
                                                                      

___________________________________________________________________________________________  

 
 

Page 3 of 6 
 

Copyright © 2004 by Stefan Huber and Klaus Solberg Söilen. 
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form 
or by any means without the permission of authors. Special thanks to Annika Gustafsson.  
Distributed by teknIQ, Chalmers Lindholmen, Industrihögskolan, Hus Saga, Box 8873, 402 72 Göteborg. 
 

Sordin AB producerar i stor omfattning för denna 
bransch. 

 Ett användarproblem med bärbara 
hörselskydd är att de ofta utsätts för stora 
temperaturskillnader och fukt, t ex i form av svett.  

 – Det är nog det svåraste, menar Joakim 
Birgersson. Saltvatten i form av svett och elektronisk 
utrustning är ingen rolig kombination. Där fick vi 
arbeta mycket med våra produkter. 

Generellt kan man säga att MSA Sordin idag 
fokuserar huvudsakligen på teknisk utveckling och 
design av hörselskydd. Materialet beställs från en rad 
underleverantörer från hela världen, särskilt från 
Baltikum och Asien.. 
 
Behovet av kompetenshöjning – samarbetet  
med teknIQ 

 
Runt år 2000 befann sig MSA Sordin AB enligt 
Joakim Birgersson i ett ”learning paradox”: 

 – Vi visste att vi behövde höja vår 
kompetens. Vi hade redan blivit kontaktade av 
företagsutvecklingsprogrammet teknIQ, men vi var 
inte mottagliga för förändringar då. Det var ganska 
hårda tider för oss och vi menade att vi varken hade 
råd eller tid att sätta oss på skolbänken, fastän vi 
insåg att det skulle ha varit nödvändigt. Det var 
framför allt den elektroniska tillverkningen som hade 
gått med förlust sedan en viss tid tillbaka.  

Men teknIQs representanter förblev ihärdiga 
och tog kontakt med företaget några år senare igen, 
eftersom man ansåg att MSA Sordin AB var ett 
idealiskt företag för denna typ av 
kompetenshöjningsprogram. Runt 2002/2003 
startades äntligen ett samarbete mellan de båda 
organisationerna och teknIQ har sedan dess varit 
MSA Sordin AB:s utbildningspartner. 

En av de första svårigheterna som 
företagsledningen ville ha hjälp med var att 

beställarkompetensen skulle höjas. Eftersom man 
använder sig av många underleverantörer på MSA 
Sordin AB är det viktigt att beställning av material 
som man bearbetar inom produktionen kommer in på 
det mest optimala sättet.  

Snart utvecklades dessutom tankar på att 
tillverka ”blue tooth”-apparater. Företaget hade 
redan tidigare funderat på denna teknik – inte minst 
därför att konkurrenterna hade börjat producera 
sådana produkter (se ovan) –, men eftersom 
komponenternas priser var alldeles för höga hade 
man inte vågat satsa. När priserna senare äntligen 
började gå ner, bestämde man sig för att använda sig 
av denna teknik. 

– Då var det klart vilken sorts kunskapshöjning 
vi skulle behöva och vad teknIQ kunde hjälpa oss 
med, säger Birgersson. Det gällde förstås ”blåtands”-
tekniken och trådlös kommunikation. Det var det 
hittills mest betydelsefulla projektet mellan teknIQ 
och oss. 

Den vidareutbildning som teknIQ erbjöd var 
mycket specialanpassad fastän det också förekom att 
vissa föreläsningar hölls för flera företag samtidigt, 
särskilt om företagen låg i samma geografiska 
område och hade liknande utvecklingsbehov. Ett av 
dessa gemensamma behov handlade just om ”blue 
tooth”-tekniken. Andra kurser – Birgersson nämner 
en lödcertifieringskurs – riktade sig endast till MSA 
Sordin AB:s och hölls även i företagets egna lokaler. 

Birgersson framhäver att utbildning inte var ett 
privilegium för några få anställda på företaget, utan 
att alla har deltagit i någon kurs. 

– Alla har förstås gått på olika kurser, säger 
han, allt enligt de enskilda medarbetarnas behov. 
Men det finns ingen som inte har gått någon kurs. 
Även produktionspersonalen har deltagit i kurser. Vi 
uppmanar också alltid våra medarbetare att söka sig 
till vidareutbildningar. 
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Det som har varit av stor vikt för att 
utbildningen verkligen skulle ha effekt var förstås att 
den skulle hållas på en lagom nivå och att de 
nyförvärvade kunskaperna snabbt skulle kunna 
omsättas. Att hitta rätt nivå var lite svårt i början, 
men allt eftersom samarbetet mellan teknIQ och 
MSA Sordin AB växte och utökades, hittade man 
snabbt samma våglängd. Ett annat problem som 
fanns framför allt i början av samarbetet med 
teknIQs var att man då inte riktigt visste vilket slags 
undervisning man egentligen behövde. 

– I början behövde vi ju allt, säger Birgersson. 
Då var det också svårt att bestämma på vilken nivå 
man skulle börja. Nu är vi mycket medvetna om var 
våra brister ligger och vad som skall åtgärdas. 
 
Förändringar i företaget 
 
Den största förändringen som har skett på MSA 
Sordin AB sedan man börjat anlita teknIQ är 
säkerligen utvecklingen av en helt ny produktserie 
som baseras på det nya trådlösa ”blåtands”-systemet. 
Företaget kommer snart att lansera sin femte 
”wireless”-modell och har med sin erkända 
spjutspetsteknik säkrat sin position på den 
internationella marknaden. Detta har förstås också 
ökat efterfrågan på produkterna och således vidgat 
kundkretsen. Generellt har den tekniska 
förkovringen på MSA Sordin AB varit mycket 
omfattande och företaget anses idag vara ledande 
inom just kombination av hörselskydd och trådlös 
kommunikation, även om man inte är världens 
största producent av elektroniska hörselskydd.  

– Ibland känns det nästan som om vi ligger 
aningen för långt fram i utvecklingen, menar 
Birgersson. Våra kunder har då inte riktigt hunnit 
med och förhåller sig avvaktande. Att hålla balansen 
mellan tekniskt framsteg och marknadssituation är 
någonting vi får lära oss alltmer. 

Förutom den rent tekniska utvecklingen på 
MSA Sordin AB har samarbetet även lett till andra 
mycket positiva resultat. Exempelvis har den ovan 
nämnda bristande beställarkompetensen kraftigt 
förbättrats: 

– Vi köper väldigt mycket konsulttjänster, 
berättar Joakim Birgersson. Det är svårt att hitta och 
planera rätt och vi gjorde många stora misstag, 
framför allt vad det gäller tidsuppskattningen. På det 
planet har vi blivit mycket mer effektiva och 
träffsäkerheten i våra budgeteringar för konsulter är 
idag mycket högre än vad den var för några år sedan. 

Han tillägger: 
– Men det är väldigt svårt att sätta fingret på 

om det enbart var utbildningen som lett till denna 
förbättring eller om det är bara så att vi lärt oss av 
våra fel. Det är säkert en kombination av bägge 
delarna. 

Personalen är enligt Birgersson mycket positiv 
till utbildningsprogrammet och dess effekter på både 
individen och företaget: 

– Genom sådana program stärker man förstås 
den individuella medarbetaren vilket uppskattas 
mycket. Att höja kompetensen ger personalen både 
ansvar och en viss frihet. Vi försöker arbeta enligt 
devisen att våra medarbetare genom sin 
vidareutbildning ska få en sådan kompetens att de 
kan få arbete var som helst. Samtidigt ska vi försöka 
skapa en sådan miljö att de vill stanna kvar hos oss. 
Vi hoppas att företaget utvecklas åt det hållet. 

Det fanns dock vissa problem som MSA 
Sordin AB fick uppleva under sin 
utvecklingsprocess: En stor svårighet är att företaget 
anställer relativt många invandrare med mycket 
skiftande bakgrund. Under årens lopp har det dykt 
upp många språkhinder mellan medarbetarna. 
Språkproblemet har också reflekterats i 
utbildningsprocessen. Joakim Birgersson ger ett 
konkret exempel: 
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– En av våra lödutbildningar hade en teoretisk 
och en praktisk del. Medan så gott som alla klarade 
den praktiska delen, fanns det vissa problem med 
teorin. Det kunde vi sätta ihop med just 
språksvårigheterna som dessa anställda hade.  

Språkproblemen råder också inom ett annat 
område: I och med att MSA Sordin AB nuförtiden 
agerar på världsmarknaden krävs det att ett antal 
förhandlingar förs på engelska. Visserligen talar de 
flesta anställda en hjälplig engelska som duger för 
semesterbruk, man det är enligt Birgersson tveksamt 
om denna kunskapsnivå räcker för företagets 
affärsändamål. 

En annan svårighet är rekryteringsfrågan. 
Eftersom företaget expanderar kraftigt och 
fördubblar sin omsättning i snitt ungefär vart tredje 
år (jfr nedanstående tabell) finns det ett stort behov 
av kompetenta medarbetare, framför allt ingenjörer. 
 
Tab 1 Utveckling av omsättningen  
 och anställningen hos MSA Sordin AB  
 under åren 2000-2004 

 
År   Anställda  Omsättning 

(i milj. kronor) 
 
2000  14    36  
2001  15    42 
2002  16    60 
2003  16      83 
2004  22  100 (förväntat) 

 
Som framgår av tabellen har personaltillväxten 
hittills varit ganska kontrollerad, dvs. fram till 2003 
har bara en ny medarbetare åt gången anställts. 
Under sommaren 2004 anställdes dock sex nya 
personer samtidigt. Birgersson menar att detta blir en 
utmaning för hela företaget, även ur 
utbildningssynpunkt. Ett problem i detta samband är 

själva rekryteringen som enligt Birgersson inte är 
speciellt enkel eftersom dagens högskoleutbildning 
är överteoretisk, särskilt när det gäller 
civilingenjörer. De personer som ansöker om de nya 
arbetspositionerna är för det mesta alltför oerfarna. 
Med andra ord: Gapet mellan skolan och praktiken 
på företagen blir allt större: 

– De har lärt sig att de ska ställa höga lönekrav 
fastän de inte har någon yrkeserfarenhet alls. De 
saknar även social kompetens och har ingen riktig 
känsla för samarbete än. Vi har också haft dåliga 
erfarenheter med nya anställda som inte kunde hålla 
deadlines etc. Allt detta tyder på att utbildningen 
genomförs för långt borta från den faktiska 
verkligheten. 
 
Framtidsperspektiv 
 
För Joakim Birgersson står det klart att 
vidareutbildning även fortsättningsvis kommer att 
ingå i MSA Sordin AB:s vardag. Han skulle gärna se 
att initiativet till undervisning kommer från de 
anställda själva. Hittills är det mest 
företagsledningen som uppmanar personalen att söka 
sig till kurser: 
 – Det finns inget riktigt ”sug” efter kunskap 
hos oss än, fast vi är på väg dit. Vi skulle gärna vilja 
att våra medarbetare själva tar initiativ.  

Han tillägger: 
– Konstigt nog har facket inte brytt sig så 

mycket om den här frågan. Man skulle kunna tro att 
om någon skulle vara intresserad av att få sina 
medlemmar utbildade så borde det väl vara de. Men 
de har varit tyst på den fronten än så länge. 

Det som man är mest mån om hos MSA 
Sordin AB är förstås den tekniska utvecklingen. Där 
menar Joakim Birgersson att det finns ett stort 
utvecklingsbehov även i framtiden. Just 
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radiotekniken kommer även fortsättningsvis att ha 
stor betydelse i samband med hörselskydd. 

Avslutningsvis menar Birgersson att han är 
mycket nöjd med resultaten som uppnåtts genom 
samarbetet med teknIQ. Han poängterar dock att den 
utbildning som genomförts på hans företag har kostat 
mycket tid, kraft och pengar.  

– Egentligen skulle vi ha velat fokusera ännu 
mer på undervisning och till och med startat tidigare. 
Men det är alltid en balans mellan den vardagliga 
produktionssituationen och utvecklingsbehoven. 
Utbildning är nödvändigt, men den måste anpassas 
till den faktiska situationen.  
 
 
Källor 
 
Muntliga källa 
 
Intervju med Joakim Birgersson, VD på MSA Sordin AB 
 
Skriftliga källor 
 
Artiklar  • Björn Stenvall, ”Högteknologisk framgång 
   för hörselskydd”.    
   http://www.tekniq.nu/ref_artiklar/ 
   sordin/  
 
  • Björn Stenvall, ”Trådlös teknik i kommuni 
   cerande hörselskydd”.   
   http://www.tekniq.nu/ref_artiklar/ 
   sordin_0404/ 
 
Hemsidor • MSA Sordin AB:s hemsida: 
   www.sordin.se 
 
 
 


