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Abstract 
Purpose – The study aims to investigate the drivers and enablers Swedish companies’ have 
when reshoring. To fulfill the purpose of the study, two research questions have been 
formulated:  

1. What drivers do Swedish companies’ have for reshoring? 
2. What enablers do Swedish companies’ have for reshoring? 

Method – In order to fulfill the purpose of the study, a literature review and a case study of 
three manufacturing companies was conducted. The literature review was conducted to create 
a theoretical framework of drivers and enablers when reshoring and the case study consisted of 
interviews and document studies which generated empirical data. This data was analyzed and 
the theory of reshoring has been developed and updated through the results of this study. 

Findings – In this study, 19 of the 45 drivers and 7 of the 19 enablers identified in theory are 
confirmed. The study shows that it is not only one driver or one enabler behind Swedish 
companies' reshoring decisions, it is a combination of many. The study also identifies 15 new 
drivers and 12 new enablers to Swedish companies when reshoring. These new drivers and 
enablers are not considered specific for Swedish companies, but can be seen as general. 
However, further research is required to confirm this. 

The study shows that there are major differences in the drivers and enablers for Swedish 
companies when reshoring, as only four drivers and four enablers are confirmed by more than 
one case company. Even though the case companies all are manufacturing companies, they 
differ in several aspects and have different conditions. This has resulted in the study showing a 
variety of drivers and enablers and that a number of new drivers and enablers have been 
identified. This confirms that more research of this type, about reshoring in a Swedish context, 
is needed to identify more drivers and enablers and fill the gap that exists in the theory. 

Implications – Since research about reshoring is fairly unexplored, the theoretical 
implications of this study have been to partially fill the gap of knowledge about drivers and 
enablers, as new ones have been identified at the case companies. However, the study has also 
contributed with a new dimension as it separates drivers and enablers from one another, 
something that is not clearly made in the existing theory. Furthermore, a suggestion of how the 
drivers and enablers can be categorized is presented. From a practical perspective, this study 
has given companies wishing to reshore, other companies experiences of reshoring. This can 
facilitate decision making, as decisions to a greater extent can be based on facts rather than gut 
feeling. This may result in companies becoming more competitive and long-term strengthening 
their survival.  

Limitations – The limitations of the study consists of the fact that only three companies were 
included in the case study and that only one person was interviewed from each case company. 
Had more companies and more respondents been included in the case study, more drivers and 
enablers probably would have been identified. Furthermore, the generalization is also limited 
by the fact that only manufacturing companies have been included in the study. Companies in 
the service sector have been reshoring, and if any of these companies were included in the study, 
other drivers and enablers would probably have been identified. 

Keywords – Reshoring, drivers, enablers, localisations decision. 
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Sammanfattning 
Syfte – Studien syftar till att undersöka vilka drivkrafter och möjliggörare svenska företag har 
till reshoring. För att besvara studiens syfte har två problemfrågor formulerats: 
 

1. Vilka drivkrafter har svenska företag till reshoring? 
2. Vilka möjliggörare har svenska företag till reshoring? 

 
Metod – För att uppfylla studiens syfte genomfördes en litteraturgenomgång samt en fallstudie 
på tre tillverkande företag. Litteraturgenomgången genomfördes för att skapa ett teoretiskt 
ramverk kring drivkrafter och möjliggörare till reshoring och fallstudien bestod av intervjuer 
samt dokumentstudier vilket genererade empirisk data. Denna data har sedan analyserats och 
teorin kring reshoring har kunnat utvecklas och uppdaterats genom studiens resultat. 
 
Resultat – I denna studie bekräftas 19 av de 45 drivkrafter och 7 av de 19 möjliggörare som 
identifierats i teorin, Studien påvisar att det inte endast är en drivkraft eller en möjliggörare 
som ligger bakom svenska företags reshoringbeslut, utan att det är en kombination av många. 
Studien identifierar också 15 nya drivkrafter och 12 ny möjliggörare svenska företag har till 
reshoring. Dessa nya drivkrafter och möjliggörare anses inte vara specifika för just svenska 
företag, utan kan ses som generella, men det krävs dock vidare forskning för att bekräfta detta. 

Studien påvisar att det finns stora skillnader i vilka drivkrafter och möjliggörare svenska företag 
har till reshoring, då endast 4 drivkrafter och 4 möjliggörare bekräftas av mer än ett fallföretag. 
Även om fallföretagen är tillverkande företag skiljer dem sig åt på flera punkter och har olika 
förutsättningar. Detta har resulterat i att studien visar på en mångfald av drivkrafter och 
möjliggörare och att ett stort antal nya drivkrafter och möjliggörare har kunnat identifieras. 
Detta bekräftar i sin tur att mer forskning av denna typ, om reshoring i en svensk kontext, 
behövs för att identifiera fler drivkrafter och möjliggörare och fylla det gap som finns i teorin. 

Implikationer – Eftersom forskning inom reshoring är tämligen outforskat har studiens 
teoretiska implikationer varit att delvis fylla det kunskapsgap som finns om drivkrafter och 
möjliggörare, då nya sådana har identifierats på fallföretagen. Studien har också bidragit med 
en ny dimension då den skiljer på drivkrafter och möjliggörare, något som ej tydligt görs i den 
existerande teorin. Vidare har också ett förslag på hur drivkrafter och möjliggörare kan 
kategoriseras presenterats. Ur ett praktiskt perspektiv har studien bidragit till att företag som 
vill reshora fått möjlighet till att ta del av andra företags erfarenheter. Att företag får ta del av 
andras erfarenheter kan underlätta beslutsprocessen då besluten i större utsträckning kan 
baseras på fakta och inte magkänsla. Detta resulterar i att företag kan bli mer 
konkurrenskraftiga och långsiktigt stärka sin överlevnad.  

Begränsningar – Studiens begränsningar utgörs av att endast tre företag ingick i fallstudien 
och att endast en person intervjuades från varje fallföretag. Hade fler företag och fler 
respondenter ingått i fallstudien hade troligtvis fler drivkrafter och möjliggörare kunnat 
identifieras. Vidare begränsas generaliserbarheten även av att endast tillverkande företag ingått 
i studien. Även företag inom tjänstesektorn har reshorat verksamhet, och hade någon av dessa 
företag inkluderats i studien hade troligtvis fler drivkrafter och möjliggörare kunnat 
identifieras. 
 
Nyckelord – Reshoring, drivkrafter, möjliggörare, lokaliseringsbeslut. 
 
 



Innehållsförteckning 

 

iii 

 

Innehållsförteckning 

1 INTRODUKTION ...................................................................... 1 
1.1 BAKGRUND ....................................................................................................................... 1 
1.2 PROBLEMBESKRIVNING .................................................................................................... 2 
1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ....................................................................................... 3 
1.4 OMFÅNG OCH AVGRÄNSNINGAR ........................................................................................ 3 
1.5 DISPOSITION .................................................................................................................... 4 

2 METOD OCH GENOMFÖRANDE ......................................... 5 
2.1 KOPPLING MELLAN PROBLEMFRÅGOR OCH METOD ............................................................. 5 
2.2 ARBETSPROCESSEN ........................................................................................................... 5 
2.3 ANSATS ............................................................................................................................ 6 
2.4 DESIGN ............................................................................................................................ 6 
2.5 DATAINSAMLING .............................................................................................................. 6 

 Litteraturgenomgång ............................................................................................ 6 
 Intervjuer ................................................................................................................ 7 
 Dokumentstudier ................................................................................................... 8 

2.6 DATAANALYS .................................................................................................................... 8 
2.7 TROVÄRDIGHET ............................................................................................................... 8 

3 TEORETISKT RAMVERK ....................................................... 11 
3.1 KOPPLING MELLAN PROBLEMFRÅGOR OCH TEORI ............................................................. 11 
3.2 KATEGORISERING ........................................................................................................... 11 

 Drivkrafter ............................................................................................................ 12 
 Möjliggörare ......................................................................................................... 12 

3.3 DRIVKRAFTER TILL RESHORING ....................................................................................... 12 
 Kultur .................................................................................................................... 12 
 Verksamhet ........................................................................................................... 13 
 Kostnad ................................................................................................................. 15 
 Kvalitet .................................................................................................................. 17 

3.4 MÖJLIGGÖRARE TILL RESHORING .................................................................................... 18 
 Samarbetspartners ............................................................................................... 18 
 Medarbetare ......................................................................................................... 18 
 Organisation ......................................................................................................... 19 
 Teknologi ............................................................................................................... 19 

4 EMPIRI ...................................................................................... 21 
4.1 VERKTYG AB ................................................................................................................... 21 

 Drivkrafter ............................................................................................................ 21 
 Möjliggörare ........................................................................................................ 23 

4.2 SOLSKYDD AB ................................................................................................................ 24 
 Drivkrafter ........................................................................................................... 25 
 Möjliggörare ......................................................................................................... 27 

4.3 ARMATUR AB .................................................................................................................. 27 
 Drivkrafter ........................................................................................................... 28 
 Möjliggörare ........................................................................................................ 30 

5 ANALYS ................................................................................... 33 
5.1 VILKA DRIVKRAFTER HAR SVENSKA FÖRETAG TILL RESHORING? ...................................... 33 

 Kultur ................................................................................................................... 33 
 Verksamhet .......................................................................................................... 33 
 Kostnad ................................................................................................................ 34 
 Kvalitet ................................................................................................................. 34 

5.2 VILKA MÖJLIGGÖRARE HAR SVENSKA FÖRETAG TILL RESHORING? ................................... 36 
 Samarbetspartners .............................................................................................. 36 
 Medarbetare ........................................................................................................ 36 



Innehållsförteckning 

 

iv 

 

 Organisation ........................................................................................................ 36 
 Teknologi ............................................................................................................... 37 

6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER ....................................... 39 
6.1 RESULTAT ...................................................................................................................... 39 

 Vilka drivkrafter har svenska företag till reshoring ......................................... 39 
 Vilka möjliggörare har svenska företag till möjliggörare ................................ 40 

6.2 IMPLIKATIONER .............................................................................................................. 41 
6.3 METODDISKUSSION ........................................................................................................ 42 
6.4 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER ......................................................................... 42 
6.5 VIDARE FORSKNING ....................................................................................................... 43 

REFERENSER ................................................................................ 44 

BILAGOR ....................................................................................... 47 
 
Figurförteckning 
FIGUR	1	FÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER	..................................................................................................................	1	
FIGUR	2	STUDIENS	OMFÅNG	OCH	AVGRÄNSNINGAR	.............................................................................................	3	
FIGUR	3.	KOPPLING	MELLAN	PROBLEMFRÅGOR	OCH	METOD	..................................................................................	5	
FIGUR	4	STUDIENS	ARBETSPROCESS	..................................................................................................................	5	
FIGUR	5	STUDIENS	DATAANALYS	.......................................................................................................................	8	
FIGUR	6	KOPPLING	MELLAN	FRÅGESTÄLLNINGAR	OCH	TEORI	................................................................................	11	
FIGUR	7	KATEGORISERING	AV	DRIVKRAFTER	OCH	MÖJLIGGÖRARE	..........................................................................	11	
 
Tabellförteckning 
TABELL	1	STUDIENS	SÖKORD	...........................................................................................................................	7	
TABELL	2	GENOMFÖRDA	INTERVJUER	................................................................................................................	7	
TABELL	3	GENOMFÖRDA	DOKUMENTSTUDIER	.....................................................................................................	8	
TABELL	4	DRIVKRAFTER,	KULTUR	....................................................................................................................	13	
TABELL	5	DRIVKRAFTER,	VERKSAMHET	............................................................................................................	14	
TABELL	6	DRIVKRAFTER,	KOSTNAD	..................................................................................................................	16	
TABELL	7	DRIVKRAFTER,	KVALITET	..................................................................................................................	17	
TABELL	8	MÖJLIGGÖRARE,	SAMARBETSPARTNERS	..............................................................................................	18	
TABELL	9	MÖJLIGGÖRARE,	MEDARBETARE	.......................................................................................................	19	
TABELL	10	MÖJLIGGÖRARE,	TEKNOLOGI	..........................................................................................................	20	
TABELL	11	DRIVKRAFTER,	VERKTYG	AB	...........................................................................................................	22	
TABELL	12	MÖJLIGGÖRARE,	VERKTYG	AB	........................................................................................................	24	
TABELL	13	DRIVKRAFTER,	SOLSKYDD	AB	.........................................................................................................	26	
TABELL	14	MÖJLIGGÖRARE,	SOLSKYDD	AB	......................................................................................................	27	
TABELL	15	DRIVKRAFTER,	ARMATUR	AB	.........................................................................................................	29	
TABELL	16	MÖJLIGGÖRARE,	ARMATUR	AB	......................................................................................................	31	
TABELL	17	ANALYS	DRIVKRAFTER	...................................................................................................................	35	
TABELL	18	ANALYS	MÖJLIGGÖRARE	................................................................................................................	38	
TABELL	19	RESULTAT	DRIVKRAFTER	................................................................................................................	40	
TABELL	20	RESULTAT	MÖJLIGGÖRARE	.............................................................................................................	41	
 
 



Introduktion 

1 

1 Introduktion 
I detta kapitel ges en bakgrund och problembeskrivning till studien och vidare presenteras 
studiens syfte med tillhörande problemfrågor. Därefter beskrivs omfång och avgränsningar 
och kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
För att utforma en strategi för försörjning finns det två viktiga aspekter att ta hänsyn till; 
försörjningskanal och försörjningsmarknad (Åkesson, et al., 2007). Försörjningskanalen 
innefattar tillverka-köpa-beslut, där företagsprodukter antingen tillverkas internt eller köps in 
av en extern leverantör (Slack & Lewis, 2010). Försörjningsmarknaden innefattar 
lokaliseringsbeslut, där företag kan välja att verka på en nationell eller internationell marknad 
(Åkesson, et al., 2007). Med hjälp av dessa två aspekter kan försörjningsstrategi illustreras i 
form av en modell, se Figur 1 modifierad från (Hilletofth, et al., 2017). Modellen visar fyra olika 
typer av strategier för försörjning samt identifierar fyra olika typer av flöden vid förändring av 
försörjningsstrategin; outsourcing, insourcing, offshoring samt reshoring.  

 
Figur 1 Försörjningsstrategier 

De två första flödena, outsourcing och insourcing kopplas mot försörjningskanalen och 
innefattar tillverka-köpa-beslutet. Att lägga ut delar av sin verksamhet till en extern leverantör 
kallas för outsourcing (Handfield, et al., 2011; Monczka, et al., 2010). För vissa företag är 
outsourcing en viktig strategi för att skapa eller behålla konkurrenskraften eftersom det tillåter 
att fokus läggs på kärnkompetensen (Bettis, et al., 2008). Leverantören kan vara lokaliserad på 
en nationell eller en global nivå, då oftast i ett låglöneland (Fraering & Prasad, 1999; Handfield, 
et al., 2011). Om verksamheten senare plockas hem från den externa leverantören kallas detta 
insourcing och innebär att verksamheten istället utförs i egen regi (Handfield, et al., 2011). 

De två återstående flödena, offshoring och reshoring, är kopplade till försörjningsmarknaden 
och innefattar lokaliseringsbeslutet. För att skapa konkurrenskraft är ett lokaliseringsbeslut 
viktigt, eftersom det kan påverka en hel försörjningskedja (Arlbjørn & Mikkelsen, 2014; Ellram, 
et al., 2013; Monczka, et al., 2010). Att flytta verksamhet till en global nivå kallas för offshoring 
(Handfield, et al., 2011). Begreppet är inte helt gemensamt definierat i teorin eftersom en del 
forskare menar att det innebär att verksamheten fortsätter att vara i egen regi, medan andra 
forskare inkluderar att köpa av globala leverantörer. Fortsättningsvis i denna rapport kommer 
definitionen av offshoring tillämpa båda perspektiven; som en flytt från nationell till global 
marknad, antingen i egen regi eller genom externa leverantörer.  
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Om ett företag väljer att flytta tillbaka verksamhet kallas detta för reshoring. Det är med andra 
ord en omvänd offshoring och kriteriet för att reshoring skall kunna uppstå är att verksamheten 
tidigare varit offshorad (Gray, et al., 2013). Liksom med begreppet offshoring är inte reshoring 
gemensamt definierat i teorin och flera olika begrepp förekommer av fenomenet (Fratocchi, et 
al., 2015). Det som skiljer begreppen åt är framför allt vart verksamheten geografiskt skall 
lokaliseras vid reshoring. Vissa forskare menar att verksamheten skall flyttas tillbaka till 
moderbolagets hemland (Ellram, 2013), medan andra definierar reshoring som att verksamhet 
flyttas till ett mer attraktivt läge (Tate, et al., 2014) eller till ett land där företaget äger en annan 
anläggning (Arlbjørn & Mikkelsen, 2014). Vidare är det heller inte gemensamt definierat om 
den interna och externa aspekten skall tas hänsyn till. Arlbjörn och Mikkelsen (2014) menar att 
ägandeskapet är av betydelse medan Gray et al. (2013) inte väger in detta i sin definition. 
Fortsättningsvis i denna rapport kommer definitionen av reshoring tillämpa Gray et al’s (2013) 
samt Ellram’s (2013) synsätt; att ägandeskap inte är av betydelse när reshoring studeras och att 
verksamheten skall flyttas tillbaka till landet där moderbolaget är lokaliserat. 

1.2 Problembeskrivning 
Under 90-talet och under det första årtiondet av 2000-talet har trenden varit att outsourca och 
offshora produktion (Lennartsson & Lindholm, 2016). En orsak till detta har varit att företagen 
vill göra kostnadsbesparingar, främst för arbetskraft (Gylling, et al., 2015; Lewin & Peeters, 
2006; Massini, et al., 2010; Kinkel & Maloca, 2009). Många av kostnaderna kring offshoring är 
svåra att kvantifiera eller förutse i förväg (Lippert & Hutzel, 2014) och dessutom är det lätt att 
underskatta den totala kostnaden (Brown, 2010). Offshoringbeslut är många gånger förhastade 
och inte tillräckligt genomtänkta (Wiesmann, et al., 2017) och lokaliseringsbeslut skall aldrig 
enbart baseras på jämförelse av lönekostnad vilket det i dagsläget tenderar att göra (Kinkel & 
Maloca, 2009). 

En offshorad produktion behöver nödvändigtvis inte vara oåterkallelig och det kan finnas 
fördelar med att flytta tillbaka produktionen till ursprungslandet (Kinkel & Maloca, 2009). 
Tendenser till en reshoringtrend har vuxit fram i både USA och Europa, där företag väljer att 
flytta tillbaka tidigare offshorad produktion till hemlandet (Ancarani, et al., 2015; Fratocchi, et 
al., 2014; Kinkel & Maloca, 2009). Även om en reshoringtrend är på uppgång finns det 
begränsad kunskap inom området och forskningen släpar efter (Fratocchi, et al., 2014). Vidare 
menar Fratocchi et al (2014) att den forskning som finns karaktäriseras av brist på förståelse 
av omfattningen och orsakerna till fenomenet, och studier som har genomförts visar att 
reshoring kommer öka i framtiden (Arlbjørn & Mikkelsen, 2014; Tate, et al., 2014; Ellram, et 
al., 2013; Kinkel, 2012). En djupare förståelse för reshoring och vad som driver och möjliggör 
den kan ge viktiga insikter till såväl forskare som beslutsfattare som överväger reshoring (Bals, 
et al., 2016). 

Till skillnad från offshoring finns det inte en tydlig inblick i drivkrafterna till reshoring 
(Fratocchi, et al., 2016), samma sak gäller de möjliggörare för att företag ska flytta tillbaka 
verksamhet till hemlandet. Drivkrafter och möjliggörare är lika varandra och i den befintliga 
teorin är dessa begrepp inte tydligt åtskilda. I denna studie definieras en drivkraft som en faktor 
eller ett förhållande som får en speciell händelse att inträffa eller utvecklas och en möjliggörare 
som en faktor eller ett tillstånd som gör det möjligt för den händelsen att genomföras. Genom 
att särskilja dessa begrepp kan förståelsen kring reshoring öka och skapa förutsättningar för 
välgrundade reshoringbeslut. 

Den forskning som idag finns på området är övervägande gjorda i USA, Storbritannien, 
Tyskland samt Italien. Det är av intresse att ta reda på hur reshoring uppfattas och verkar i en 
svensk kontext, då utländska studier möjligtvis inte är applicerbara på svenska företag. Många 
faktorer som påverkar ett reshoringbeslut är kopplade till kultur, vilka skiljer sig mellan olika 
länder. Vidare kan den svenska industrin och dess intressenter skapa ett gynnsamt 
företagsklimat om reshoringens drivkrafter och möjliggörare kan identifieras.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Av problembeskrivningen framgår det att fenomenet reshoring börjar bli allt vanligare, dock 
släpar forskningen efter och endast begränsad kunskap finns på området (Fratocchi, et al., 
2014). Drivkrafter och möjliggörare till reshoring är inte klarlagda och särskiljs inte på ett 
tydligt sätt i den existerande teorin. Svensk forskning är inte ett undantag, också den är 
begränsad inom reshoring. Endast ett fåtal studier har genomförts (Svenskt Näringsliv, 2013) 
samtidigt som det spås att fler svenska företag kommer överväga reshoring (Svensk 
Industriförening, 2015). Därmed är studiens syfte: 

Att undersöka svenska företags drivkrafter och möjliggörare till reshoring  

För att besvara studiens syfte har två problemfrågor formulerats. För att förstå varför svenska 
företag väljer att flytta hem sin verksamhet behöver drivkrafterna till beslutet identifieras. 
Därför har den första problemfrågan formulerats på följande sätt: 

1. Vilka drivkrafter har svenska företag till reshoring? 
 
För att svenska företag skall ha rätt förutsättningar för att flytta tillbaka sin verksamhet till 
Sverige och kunna fatta välgrundade lokaliseringsbeslut är det viktigt att förstå vad som 
möjliggör detta. Därför har studiens andra problemfråga formulerats på följande sätt: 

2. Vilka möjliggörare har svenska företag till reshoring? 
 
För att besvara studiens frågeställningar, och därmed uppfylla studiens syfte, kommer en 
fallstudie att genomföras på tre svenska företag. 

1.4 Omfång och avgränsningar 
En faktor eller förhållande som driver fram ett reshoringprojekt möjliggörs eller hindras av 
andra faktorer eller tillstånd, dessa tillsammans påverkar sedan utfallet. Inom ett 
reshoringprojekt finns vidare en beslutsprocess, vissa beslutskriterier, en kostnadsbedömning 
samt en riskbedömning av projektet. Figur 2, modifierad från (Hilletofth, et al., 2017), visar de 
olika faktorerna kring ett reshoringprojekt samt studiens omfång och avgränsningar. 

 
Figur 2 Studiens omfång och avgränsningar 

Denna studie har avgränsats till att studera faktorerna drivkrafter och möjliggörare till 
reshoring. Detta för att dessa faktorer berättar varför svenska företag väljer att reshora 
verksamhet tillbaka till Sverige och hur det möjliggörs. Studien har också avgränsats till 
svenska företag som har genomfört reshoringprojekt, eftersom den erfarenhet och kunskap 
studien behöver går att finna hos dessa företag.  

Möjliggörare

”En	faktor	eller	ett	tillstånd	som	gör	
det	möjligt	för	en	händelse	att	

genomföras”

Drivkraft

”En	faktor	eller	ett	förhållande	som	
får	en	speciell	händelse	att	inträffa	

eller	utvecklas”

Hinder

"En	faktor	som	håller	tillbaka,	
försenar,	 försvårar	eller	förhindrar	

en	händelse"

Utfall

"En	förväntad	eller	oväntad	
konsekvens	av	en	handling"

RESHORINGPROJEKT
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1.5 Disposition 
Rapporten är uppdelad i 6 olika kapitel. I det första kapitlet, introduktion, får läsaren en 
bakgrund till fenomenet reshoring samt studiens problembeskrivning och syfte med tillhörande 
problemfrågor. I det andra kapitlet, metod och genomförande, beskrivs de metoder som 
använts för att uppnå studiens syfte. Datainsamlingsmetoderna samt hur analysen gått till 
beskrivs. Till sist motiveras studiens trovärdighet. Teoretiska ramverket är rapportens tredje 
kapitel och beskriver den teori som tagits fram genom en litteraturgenomgång och som sedan 
använts för att analysera insamlad data. Den insamlade data redovisas i rapportens fjärde 
kapitel, Empiri. Det femte kapitlet benämns analys och i detta kapitel analyseras den insamlade 
empirin från de olika fallföretagen gentemot insamlad teori. Det sjätte och sista kapitlet är 
diskussion och slutsatser. Där presenteras studiens resultat, implikationer, begränsningar och 
det ges förslag på vidare forskning.  
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2 Metod och genomförande 
Följande kapitel ger en beskrivning av studiens använda metoder och arbetsprocess. 
Kopplingen mellan problemfrågorna och använda metoder förklaras, likaså studiens ansats 
och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. Kapitlet avslutas med en 
diskussion kring studiens trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan problemfrågor och metod 
Figur 3, inspirerad av Gyöngyi och Spens  (2005), beskriver kopplingen mellan studiens 
problemfrågor och använda metoder.  

 
Figur 3. Koppling mellan problemfrågor och metod 

För att förkovra sig i ämnet har existerande teori från tidigare forskning studerats i en 
litteraturgenomgång. Det som studerades var teorier om reshoring samt dess drivkrafter och 
möjliggörare. Syftet med litteraturgenomgången var att skaffa sig kunskap om ämnet för att 
kunna identifiera ett problemområde och utforma ett syfte, samt att bygga upp det teoretiska 
ramverket.  

För att svara på studiens två problemfrågor har en fallstudie genomförts. Fallstudien hade fokus 
på drivkrafter och möjliggörare till reshoring och bestod av intervjuer och dokumentstudier. 
Den empiri fallstudien genererade har analyserats tillsammans med det teoretiska ramverket. 
Utifrån denna analys har slutsatser kring svenska företags drivkrafter och möjliggörare till 
reshoring gjorts, samt ett resultat har presenterats. 

2.2 Arbetsprocessen 
Studien har pågått under våren 2017 och arbetsprocessen under denna period har delats upp i 
olika faser, se ganttschema i Figur 4.  

 
Figur 4 Studiens arbetsprocess 

Den inledande fasen av arbetsprocessen var problemformulering och bestod av att identifiera 
och precisera ett problemområde där tidigare forskning saknats. Vidare utformades ett syfte 
och två problemfrågor utifrån det identifierade problemområdet. Efterföljande fas, 
litteraturgenomgång, hade som mål att generera kunskap inom ämnet reshoring och 
identifiera de drivkrafter och möjliggörare som finns listade i teorin. Detta för att kunna bygga 

januari februari mars april maj
Problemformulering
Litteraturgenomgång

Fallstudie
Dataanalys

Rapportskrivning
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ett teoretiskt ramverk och utifrån det skapa en intervjuguide kring drivkrafter och möjliggörare 
till reshoring. Denna intervjuguide användes i nästkommande fas, fallstudie, där empiri 
samlades in genom intervjuer och dokumentstudier genomförda tillsammans med ett 
forskningsteam från Jönköping University. Parallellt med fallstudien genomfördes fasen 
dataanalys, där den insamlade empirin analyserades. Rapportskrivning har pågått 
kontinuerligt under hela arbetsprocessen. 

2.3 Ansats 
Syftet med studien har varit att undersöka svenska företags drivkrafter och möjliggörare till 
reshoring och Fratocchi et al. (2014) konstaterar att det finns brist på kunskap inom området. 
Denna studie har utforskat den bristen vilket enligt Patel och Davidson (2011) ger den en 
explorativ ansats. Insamlad data har jämförts mellan fallföretagen för att kunna bilda ny teori 
kring vilka drivkrafter och möjliggörare svenska företag har till reshoring. Detta är enligt Patel 
och Davidson (2011) en induktiv ansats då den insamlade empirin har bidragit till att förklara 
fenomenet reshoring och bildat ny teori på området. I studien har den insamlade empirin varit 
utgångspunkten och målet har varit att skapa ny teori, vilket skiljer sig från en deduktiv ansats 
då teorin är utgångspunkten och målet är att testa den mot verkligheten (Skärvad & Lundahl, 
2016). 

Studien kännetecknas som kvalitativ då de data har samlats in genom interjuver med personer 
med rätt kunskap om fenomenet. Kvalitativa studier är lämpliga för att beskriva 
händelseförlopp och processer och är till sin karaktär beskrivande (Skärvad & Lundahl, 2016). 
En kvalitativ metodansats genererar djupare förståelse av det studerade problemet (Patel & 
Davidson, 2011), vilket var syftet med studien.  

2.4 Design 
För att besvara studiens två problemfrågor och därmed uppfylla studiens syfte har en fallstudie 
genomförts. Fallstudien fokuserade på att skapa en ökad och djupare förståelse om svenska 
företags drivkrafter och möjliggörare till reshoring. Yin (2007) och Williamson (2002) menar 
att det är en lämplig metod för att studera en företeelse eller händelse i dess verkliga kontext. 
Williamson (2002) förklarar att fallstudier är speciellt användbara då det finns begränsad 
kunskap inom det studerade området, vilket är fallet med reshoring. 

I fallstudien har tre fallföretag ingått och detta innebär att studien har en flerfallsdesign (Yin, 
2007). I studien har kontexten varit reshoring och fallen på de olika fallföretagen. En 
flerfallsstudie är enligt Yin (2007) mer solid och starkare än en enfallsstudie och resultaten från 
multipla fall är mer övertygande. Vidare har studien utformats med ett holistiskt perspektiv 
med endast en analysnivå (Yin, 2007), då endast en strategisk aspekt beaktades eftersom 
reshoring är ett strategiskt beslut.   

De fallföretag som medverkat i studien har valts utifrån deras specifika egenskaper eftersom 
studien kräver att fallföretagen skall ha reshorat tillbaka hela eller delar av sin verksamhet till 
Sverige och skall vara tillverkande företag. Att välja fallföretag efter vissa egenskaper eller 
kriterier kallas för att göra ett teoretiskt urval. Teoretiskt urval används när ett begränsat antal 
företag kan inkluderas i studien, vilket har varit fallet i denna studie och ofta är fallet för 
kvalitativa studier (Williamson, 2002). 

2.5 Datainsamling 
I studien har olika tekniker för datainsamling använts, en litteraturgenomgång och insamling 
av empirisk data i fallstudien. Litteraturgenomgången är basen till det teoretiska ramverket och 
fallstudien genererade empirisk data genom intervjuer samt dokumentstudier.  

 Litteraturgenomgång   
Teori kring drivkrafter och möjliggörare till reshoring har samlats in genom en 
litteraturgenomgång, vilket varit till grund för studiens teoretiska ramverk. Eftersom teorin i 
ämnet reshoring är begränsad har det teoretiska ramverket formats efter att ett logiskt 
resonemang förts kring vad som är drivkrafter och möjliggörare till reshoring. Kategorisering 
av dessa har också gjorts i samband med det logiska resonemanget. Den databas som använts 
var Scopus och valdes då den endast innehåller referensgranskade artiklar och är en av världens 
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största för vetenskapliga artiklar. Tabell 1 visar vilka söksträngar som använts samt vilka 
sökområden dessa sökord applicerats på. I urval 1 gjordes filtrering på ämnesområde, 
nyckelord samt typ av publikation. Vidare gjordes ytterligare ett urval då abstract för de artiklar 
som valdes i urval 1 lästes och bedömdes relevanta för studien eller ej.  

Tabell 1 Studiens sökord 
Sökområde Databas Sökord Urval	1 Abstract Ej	tillgängliga Använda

Article	title,	
Abstract,	Keywords

Scopus (reshor*	OR	backshor*	OR	inshor*	OR	onshor*) 39 25 0 25

Article	title,	
Abstract,	Keywords

Scopus ((reshor*	OR	backshor*	OR	inshor*	OR	onshor*)	
AND	offshoring)	

43 10 0 10

Article	title,	
Abstract,	Keywords

Scopus ((reshor*	OR	backshor*	OR	inshor*	OR	onshor*)	
AND	drivers)	

12 6 0 6

Article	title,	
Abstract,	Keywords

Scopus ((reshor*	OR	backshor*	OR	inshor*	OR	onshor*)	
AND	enablers)

1 1 0 1

Article	title,	
Abstract,	Keywords

Scopus ((reshor*	OR	backshor*	OR	inshor*	OR	onshor*)	
AND	Sweden)

0 - - -

 

Vissa använda artiklar i studien har identifierats via metoden ”growing pearls”, vilket är en 
informationssökningsteknik som innebär att nya artiklar identifieras genom referenser ur 
redan använda artiklar.  

 Intervjuer 
För att undersöka svenska företags drivkrafter och möjliggörare till reshoring har primär data 
samlats in genom intervjuer. Intervjuobjekten har valts ut i samråd med respektive fallföretag 
med kriteriet att kunskap om, och erfarenhet av, reshoring skulle besittas. Syftet med 
intervjuerna var att identifiera fallföretagens drivkrafter och möjliggörare till reshoring och 
erhålla nyanserade beskrivningar av intervjuobjektetens uppfattningar om reshoring, något 
Kvale et al. (2009) beskriver som en kvalitativ forskningsintervju. 

Med utgångspunkt i det teoretiska ramverket skapades en intervjuguide, se Bilaga 1. De 
drivkrafter och möjliggörare till reshoring som kunde identifieras i litteraturgenomgången 
kategoriserades och fördes in i intervjuguiden. Eftersom forskningsområdet är relativt ungt och 
litteraturen är begränsad har ett logiskt resonemang förts kring kategoriseringen av drivkrafter 
och möjliggörare utifrån satta definitioner. Vidare har det logiska resonemanget förts kring 
möjliggörare till reshoring, då dessa inte är tydligt beskrivna i den existerande teorin. 
Intervjuguiden bestod av studiens två problemfrågor med de identifierade drivkrafterna och 
möjliggörarna från teorin, och användes som stöd under intervjuerna. Med hjälp av de 
intervjuer som listas i Tabell 2 har drivkrafter och möjliggörare till reshoring kunnat 
identifieras hos de tre fallföretagen. 

Tabell 2 Genomförda intervjuer 
Företag Datum Syfte Roll 	Metod Tid
Verktyg	AB 2017-03-29 Reshoring Produktionsstrateg Semi-Strukturerad 3h
Solskydd	AB 2017-03-31 Reshoring Produktionschef Semi-Strukturerad 1,5h
Armatur	AB 2017-04-05 Reshoring Produktionsdirektör Semi-Strukturerad 2h  

Intervjuerna var av semi-strukturerad karaktär (Patel & Davidson, 2011) vilket innebär att 
intervjuerna hade en viss struktur men att intervjuobjektet hade frihet att besvara frågorna med 
egna ord. Möjligheten till att ställa fördjupande följdfrågor fanns också med detta upplägg. 
Intervjufrågorna var av öppen karaktär för att inte begränsa intervjuobjektet samt att få så 
uttömmande svar som möjligt (Skärvad & Lundahl, 2016). Intervjuerna spelades in efter 
tillåtelse för att höja studiens trovärdighet (Patel & Davidson, 2011). Detta gav möjlighet till att 
fokusera på vad intervjuobjekten ville förmedla under intervjuerna samt att det gav en stor 
fördel i analysarbetet då ordagranna citat kunde tas fram utan den filtrering anteckningar och 
minne innebär. Samtliga intervjuer genomfördes tillsammans med ett forskningsteam från 
Jönköping University och minst en senior från forskningsprojektet ”RESHORING” närvarande 
vid varje intervju.  
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 Dokumentstudier 
För att erhålla bakgrundsinformation och komplettera intervjuerna genomfördes 
dokumentstudier. Syftet var att bekräfta data insamlad i intervjuerna och få en djupare 
förståelse för fallföretagens verksamhet och kring deras reshoring. Enligt Yin (2007) är 
dokumentstudiers viktigaste roll styrka data och belägg som samlats in från andra källor. Tabell 
3 redovisar de dokumentstudier som genomförts i studien.  

Tabell 3 Genomförda dokumentstudier 
Företag Datum 	Metod Tid
Verktyg	AB 2017-03-29 Strukturerad 0,5h
Armatur	AB 2017-04-05 Strukturerad 0,5h

Syfte
Presentationsunderlag
Beslutsunderlag  

2.6 Dataanalys 
Figur 5 illustrerar hur studiens dataanalys har gått till. Genom en litteraturgenomgång 
skapades en teoridatabas och utifrån den skapades det teoretiska ramverket. En intervjuguide 
framställdes också i samband med litteraturgenomgången som sedan användes i fallstudien. 
Fallstudien med de tillhörande intervjuerna och dokumentstudierna genererade empiriska data 
som sedan analyserades och genererade studiens resultat efter en resultatdiskussion.  
 

 
Figur 5 Studiens dataanalys 

Den insamlade empirin från intervjuerna och dokumentstudierna för respektive fallföretag 
analyserades för att tolka och urskilja fallföretagens drivkrafter och möjliggörare till reshoring. 
Empirin sammanställdes i tabeller för respektive fallföretag för att kunna tolka och urskilja 
fallföretagens drivkrafter och möjliggörare till reshoring. Vidare sammanställdes de 
identifierade drivkrafter och möjliggörare för respektive fallföretag i varsina tabeller. Detta i 
syfte för att kunna analysera mot det teoretiska ramverket med hjälp av mönsterpassning (Yin, 
2007). Detta i syfte för att få en djupare förståelse för de studerade fallföretagens erfarenheter 
av reshoring. Nästa steg i analysen innefattade att sammanställa alla drivkrafter och 
möjliggörare som identifierades på fallföretagen i två tabeller; en för drivkrafter och en för 
möjliggörare. Detta i syfte att kunna presentera ett resultat och uppfylla studiens syfte.  
 
2.7 Trovärdighet 
Kvalitet och trovärdighet av empirisk forskning bygger enligt Yin (2007) på två kriterier, 
validitet och reliabilitet. Validitet kan delas in i begreppsvaliditet, intern validitet samt extern 
validitet (Yin, 2007). Detta synsätt har tillämpats i denna studie och kommer nedan att 
förklaras ingående med utgångspunkt i valda metoder för studien. För att erhålla hög 
reliabilitet har studiens arbetssätt dokumenterats under arbetsprocessen (Yin, 2007). Detta för 
att dokumentera tillvägagångssättet och för att studien skall kunna kontrolleras och 
reproduceras. Databaser av insamlad empiri och teori har tagits fram för att enkelt kunna söka 
bland insamlad data och minska risken för felhantering. Intervjuerna har genomförts med 
minst tre personer närvarande, varav minst en varit en senior från ett forskningsteam på 
Jönköping University. Vidare har intervjuerna spelats in för att kunna lyssnas på igen vilket 
ökar sannolikheten att allt uppfattas korrekt (Patel & Davidson, 2011). Därefter har de inspelade 
intervjuerna transkriberats i syfte att kunna lagra den insamlade data i sökbar form. 
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För att erhålla en hög begreppsvaliditet har de definitioner av reshoring samt möjliggörare och 
drivkrafter till reshoring som använts i studien förmedlats till intervjuobjekten i förväg (Yin, 
2007). Detta i syfte för att säkerställa att data som samlas in är kopplade till dessa definitioner. 
Vidare har begreppsvaliditeten stärkts genom metodtriangulering (Yin, 2007). Flera metoder 
för datainsamling har använts där de genomförda intervjuerna har varit den primära 
insamlingstekniken som kompletterats med dokumentstudier för att erhålla en komplett bild 
av reshoringprojekten.  

I syfte att erhålla intern validitet har analysmetoden mönsterpassning (Yin, 2007) använts för 
de delar av studien där tidigare teori gått att hitta. Vidare har horisontell granskning (Merriam, 
1994) använts då handledare på Jönköping University har gett konstruktiv kritik och 
kommentarer på studiens upplägg och resultat, detta i syfte att stärka den interna validiteten. 
För att uppnå hög extern validitet har flera fall studerats. Detta för att öka resultatets 
generaliserbarhet och sägas gälla för fler företag i samma population än de studerade. 
Resultatet i en flerfallsstudie är i större utsträckning applicerbart på andra företag enligt Yin 
(2007), än resultatet från en enfallsstudie.  
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund till studien och förklarar de teorier som studien bygger på. 
Koppling mellan problemfrågor och teori förklaras och beskriver hur valda teorier skall 
svara på studiens syfte.  

3.1 Koppling mellan problemfrågor och teori 
Figur 6 beskriver kopplingen mellan studiens problemfrågor och insamlad teori. 

  
Figur 6 Koppling mellan frågeställningar och teori 

För att ge en teoretisk grund till studiens båda problemfrågor har en litteraturgenomgång gjorts 
för att identifiera de drivkrafter och möjliggörare som finns listade i vetenskapliga artiklar. 45 
drivkrafter och 19 möjliggörare kunde identifieras. Ett logiskt resonemang har förts kring varje 
drivkraft och möjliggörare eftersom litteraturen är begränsad på området samt inte tydligt 
skiljer på drivkrafter och möjliggörare.  

3.2 Kategorisering 
För att förstå vilka drivkrafter och möjliggörare företag har för att reshora verksamhet måste 
dynamiken kring beslutet beaktas. Den litteratur om reshoring som finns publicerad fokuserar 
på vad som driver företag till att ta reshoringbeslutet (Snoei & Wiesmann, 2015) samtidigt som 
möjliggörare till reshoring inte finns tydligt beskrivna i teorin. För att skilja på drivkrafter och 
möjliggörare, samt kategorisera dem, har ett logiskt resonemang förts kring reshoring. 
Drivkrafter kan studeras utifrån fyra olika perspektiv; kultur, verksamhet, kostnad och kvalitet 
medan möjliggörare kan studeras utifrån fyra andra perspektiv; samarbetspartners, 
medarbetare, organisation samt teknologi. Vissa drivkrafter och möjliggörare har delats upp 
och presenteras som underordnade andra drivkrafter och möjliggörare. Detta i syfte att tydligt 
visa vad teorin beskriver och tillföra en ny dimension i teorin om reshoring. Figur 7, modifierad 
från (Hilletofth, et al., 2017), visar dynamiken kring ett reshoringprojekt med utgångspunkt i 
drivkrafter och möjliggörare. 

 
Figur 7 Kategorisering av drivkrafter och möjliggörare 
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 Drivkrafter 
Många faktorer i ett offshoringprojekt är svåra att kvantifiera eller förutse effekten av, men de 
är viktiga att ta hänsyn till då de kan addera värde på andra sätt. Första kategorin innefattar 
därför kulturella faktorer som inverkar på ett reshoringbeslut både i hemland och värdland. 
Hemlandet syftar till det land företaget har sin kärnverksamhet och värdlandet representerar 
det land företaget en gång offshorade verksamhet till. Oavsett lokalisering påverkas företag av 
den omvärld de verkar i och utsätts för yttre påverkan av faktorer som kan vara svåra att styra 
över. Intressenter kan direkt och indirekt påverka ett företags prestation och ökade krav från 
marknaden är viktiga att försöka leva upp till för att bibehålla eller öka konkurrenskraftighet. 
Det är också viktigt att ta hänsyn till faktorer inom ett företag vid reshoring. Därför är 
verksamhet en viktig aspekt i ett reshoringbeslut och den andra kategorin för drivkrafter till 
reshoring. För att ett företag skall kunna verka på längre sikt måste kostnader minska eller 
intäkter öka. För att på ett hållbart sätt utveckla ett företag behöver båda aspekterna beaktas 
och genom ett reshoringbeslut kan vissa kostnader minska. Den tredje kategorin, kostnad, 
innefattar därför faktorer relaterade till denna aspekt. För många tillverkande företag är 
kvalitet biljetten in på marknaden, utan rätt kvalitet är det inte sannolikt för företag att överleva 
(Gray, et al., 2013). Den femte kategorin benämns som kvalitet just för att fånga upp de 
drivkrafter relaterade till denna viktiga aspekt.  

 Möjliggörare 
För att kunna flytta hem verksamhet behövs ibland att nödvändiga förändringar sker i 
verksamheten i hemlandet. Kunskapen för att genomföra dessa förändringar kan ligga utanför 
företagens kärnkompetenser och för att lyckas med förändringarna krävs ibland extern hjälp. 
Företag kan också dra nytta av andra organisationer som till exempel fackföreningar eller andra 
aktörer som har intresse i att företaget reshorar. Därför är samarbetspartners en viktig aspekt 
vid reshoring och utgör den andra kategorin för möjliggörare. En organisation utgörs, mer eller 
mindre, av människor. För att ett företag skall kunna genomföra en förändring, vilket reshoring 
är, krävs att organisationens medlemmar är kvalificerade och motiverade samt villiga att 
förändras. Den andra kategorin för möjliggörare till reshoring är därför organisationens 
medarbetare. Det är inte bara medlemmarna inom organisationen som kan möjliggöra 
reshoring, utan själva strukturen och ledningen som är högsta beslutsfattarna inom en 
organisation kan bidra till att omlokalisering av verksamhet sker till Sverige. Därför är 
organisationen en viktig aspekt i ett reshoringbeslut och den tredje kategorin av möjliggörare. 
Råmaterial och faktorer som hjälper ett företag att förvandla input till output, som maskiner, 
processer eller tekniska lösningar, har stor påverkan på ett lokaliseringsbeslut. Om dessa 
faktorer kan förbättras i Sverige och skapa en önskvärd output kan dem möjliggöra för återflytt. 
Därför benämns sista kategorin för möjliggörare som teknologi och täcker in dessa faktorer. 

I följande två avsnitt presenteras de identifierade drivkrafterna samt möjliggörarna från teorin 
kopplade till de olika kategorierna separat. 

3.3 Drivkrafter till reshoring 
I detta avsnitt presenteras och beskrivs 45 stycken drivkrafter till reshoring. De identifierade 
drivkrafterna är sammanställda i tabeller med tillhörande källhänvisning som styrker 
respektive drivkraft. 

 Kultur 
De identifierade drivkrafterna till reshoring, under kategorin kultur, presenteras med stödjande 
källor i Tabell 4. 

Enligt Bals et al. (2016) har företagets strategi en stor påverkan på reshoringbeslutet, därför 
kan en drivkraft till reshoring vara att följa företagets strategi.  

Det kan uppstå problem i kommunikationen med den plats företag valt att offshora verksamhet 
till. Dessa svårigheter är ofta baserade på det geografiska avståndet, språkliga skillnader och 
missförstånd på grund av kulturella skillnader (Bals, et al., 2015). Vidare menar Bals et al (2016) 
samt Gray et al (2013) att dessa faktorer påverkar den dagliga driften och menar att det kan 
vara svårt att bedriva verksamhet på sådana platser. Därför kan en drivkraft till reshoring vara 
att förenkla kommunikation inom företaget. 
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Intellektuella tillgångar är värdefulla för företag och det kan vara riskfyllt att placera dessa 
utomlands (Lippert & Hutzel, 2014). I vissa länder är lagarna som skyddar intellektuella 
tillgångar bristfälliga (Fratocchi, et al., 2015), och etik och värderingar kring affärsintegritet 
varierar från kultur till kultur (Lippert & Hutzel, 2014). I vissa länder dit verksamhet har 
offshorats till har det skett stölder av intellektuella tillgångar och företag har rapporterat att det 
har skadat deras konkurrenskraftighet (Tate, et al., 2014). Därför kan en drivkraft till reshoring 
vara att skydda intellektuella tillgångar. 

Enligt Kazmer (2014) flyttar amerikanska företag hem verksamhet för att stödja det 
amerikanska samhället. Detta kan ses som en slags patriotism, där företag känner lojalitet till, 
och vill stödja, hemlandets ekonomi (Canham & Hamilton, 2013). Därför kan en drivkraft till 
reshoring vara patriotism. Canham och Hamilton (2013) specificerar och förklarar att företag 
på Nya Zeeland vill trygga de arbetstillfällen företaget skapar i landet och Ashby (2016) menar 
att vissa företag vill lokalisera större delar av sin försörjningskedja i hemlandet för att 
upprätthålla och bevara färdigheter inom vissa industrier. Därför kan drivkrafter till reshoring 
vara att trygga arbetstillfällen i värdlandet samt bevara och utveckla färdigheter i hemland.  

Tabell 4 Drivkrafter, kultur 
Drivkraft Referens
Följa företagets strategi Bals, et al., 2015

Förenkla kommunikation inom företaget Bals, et al., 2015, Fratocchi, et al., 2016;  Gray, et 
al., 2013;  Pearce, 2014

Skydda intellektuella tillgångar

Bals, et al., 2016;  Canham & Hamilton, 2013; 
Fratocchi, et al., 2016;  Gray, et al., 2013;  Kazmer, 
2014;  Kinkel & Maloca, 2009; Lippert & Hutzel, 
2014;  Tate, 2014; Tate, et al., 2014

Patriotism Ashby, 2016; Canham & Hamilton, 2013; Lippert & 
Hutzel, 2014; Kazmer, 2014

Trygga arbetstillfällen i hemland Canham & Hamilton, 2013
Bevara och utveckla färdigheter i hemland Ashby, 2016

Ku
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 Verksamhet 
De identifierade drivkrafterna till reshoring, under kategorin verksamhet, presenteras med 
stödjande källor i Tabell 5. 

En av de drivande faktorerna till lokaliseringsbeslut är att uppnå en effektiv försörjningskedja 
med korta ledtider (Ellram, et al., 2013). Sjöfrakt med långsamgående fartyg kan för många 
företag öka den totala ledtiden (Martínez-Mora & Merino, 2014), vilket tillsammans med högre 
ställda krav på företagen om att ha kortare ledtider gör lokaliseringsbeslut allt viktigare (Ellram, 
et al., 2013). Därför kan en drivkraft till reshoring vara att korta ned ledtider. 

För att kunna hantera och minimera miljöpåverkan utvecklar vissa företag hellre lokala 
försörjningskedjor än globala (Ashby, 2016). En offshorad verksamhet på produkter med 
inhemsk efterfrågan kräver många gånger att produkter fraktas en längre sträcka, ofta från 
anläggningar som inte använder förnyelsebar energi i sin produktion (Gray, et al., 2013). Därför 
kan en drivkraft till reshoring vara att minska miljöpåverkan. Bals et al. (2016) specificerar att 
företag vill sänka sitt koldioxidutsläpp genom att flytta hem produktion, därför kan en drivkraft 
till reshoring vara att sänka koldioxidutsläpp. 

En ökad medvetenhet om de risker en global försörjningskedja innebär kan härledas till 
jordbävningar och tsunamis i bland annat Japan och Thailand. Detta är störningar ett företag 
inte kan påverka, men som kan ställa till stora problem (Bailey & De Propris, 2014). Ytterligare 
en faktor som kan påverka försörjningskedjan är terrorism (Ellram, et al., 2013). På grund av 
dessa faktorer ses hemlandet som en mer attraktiv plats att lokalisera sin verksamhet (Tate, et 
al., 2014). Därför kan en drivkraft till reshoring vara att minska risker för störningar i 
försörjningskedjan.  

Oförutsedda fluktuationer i efterfrågan kan orsaka brister i lager, brister som kan vara svåra att 
åtgärda snabbt när produktionen är offshorad vilket leder till långa ledtider på lagerprodukter 
(Gylling, et al., 2015; Kinkel & Maloca, 2009). Därför kan en drivkraft till reshoring vara att 
möta fluktuationer i efterfrågan. 
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För vissa industrier, till exempel klädindustrin och livsmedelsindustrin, är det särskilt relevant 
med värdet av märkningen ”Made in XX”, då en del kunder uppfattar att kvaliteten beror på 
den geografiska lokaliseringen av tillverkaren (Bals, et al., 2016; Canham & Hamilton, 2013; 
Fratocchi, et al., 2015; Pearce, 2014). Vidare kan det vara viktigt med en märkning av ”Made in 
XX” vid internationell export av ursprungsmärkta varor (Canham & Hamilton, 2013). Därför 
kan en drivkraft till reshoring vara att stärka varumärket genom ”Made in XX”. 

Ny teknik, som 3D-printing och robotiserade processer, kommer påverka lokaliseringsbeslut i 
framtiden (Bals, et al., 2015). Dessa tekniker kommer enskilt kunna bidra till en 
konkurrenskraftig produktion, men för att erhålla de synergieffekter som kan uppstå då 
teknikerna integreras med varandra måste teknikerna lokaliseras nära varandra (Bals, et al., 
2015). Därför kan en drivkraft till reshoring vara att skapa synergieffekter. 

För vissa produkter är det fördelaktigt om produktionen är lokaliserad nära marknaden, så som 
stora och tunga produkter som är svåra att transportera (Tate, et al., 2014). Därför kan en 
drivkraft till reshoring vara att vara nära intressenter. 

Tabell 5 Drivkrafter, Verksamhet 
Drivkraft Referens

Korta ner ledtider

Arlbjørn & Mikkelsen, 2014; Bailey & De Propris, 
2014; Bals, et al., 2015; Bals, et al., 2016; Canham 
& Hamilton, 2013; Gylling, et al., 2015; Lippert & 
Hutzel, 2014; Martínez-Mora & Merino, 2014; 
Tate, et al., 2014

Minska miljöpåverkan Ashby, 2016; Bals, et al., 2016; Gray, et al., 2013; 
Pearce, 2014

Sänka koldioxidutsläpp Bals, et al., 2016

Minska risker för störningar i försörjningskedjan

Bailey & De Propris, 2014; Bals, et al., 2015; 
Ellram, et al., 2013; Fine, 2013; Fratocchi, et al., 
2016;  Gray, et al., 2013; Moutray & Swift, 2013; 
Tate, et al., 2014

Möta fluktuationer i efterfrågan
Gylling, et al., 2015;  Kinkel & Maloca, 2009; 
Lippert & Hutzel, 2014; Tate & Bals, 2017; Tate, et 
al., 2014; Wu & Zhang, 2014

Stärka varumärket genom "Made in XX"

Bals, et al., 2016;  Canham & Hamilton, 2013; 
Fratocchi, et al., 2016; Lippert & Hutzel, 2014; 
Martínez-Mora & Merino, 2014; Tate, et al., 2014; 
Pearce, 2014

Skapa synergieffekt Bals, et al., 2015

Vara nära intressenter Bailey & De Propris, 2014; Fratocchi, et al., 2016; 
Pearce, 2014;  Tate, et al., 2014

Öka flexibilitet
Fratocchi, et al., 2016; Gylling, et al., 2015;  Kinkel 
& Maloca, 2009; Lippert & Hutzel, 2014; Tate & 
Bals, 2017; Tate, et al., 2014; Wu & Zhang, 2014

Möta krav på kundanpassning Fratocchi, et al., 2016;  Kinkel & Maloca, 2009

Öka innovationsförmåga 

Arlbjørn & Mikkelsen, 2014; Bals, et al., 2016; Bals, 
et al., 2015; Fratocchi, et al., 2016;  Kinkel & 
Maloca, 2009; Lippert & Hutzel, 2014;  Tate, 2014; 
Tate, et al., 2014; Pearce, 2014

Underlätta produktutveckling Bals, et al., 2016; Lippert & Hutzel, 2014;  Tate, 
2014

Underlätta processutveckling Lippert & Hutzel, 2014; Pearce, 2014
Öka samarbete mellan avdelningar Lippert & Hutzel, 2014; Pearce, 2015

Öka kapacitetsutnyttjandet i hemlandet Bals, et al., 2016; Kinkel, 2012

Öka kontroll 
Bals, et al., 2015; Bals, et al., 2016; Kinkel, 2012; 
Kinkel & Maloca, 2009; Martínez-Mora & Merino, 
2014; Pearce, 2014

Öka kontroll över försörjningskedja Bals, et al., 2015
Öka kontroll över produktion Kinkel & Maloca, 2009; Pearce, 2014

Ve
rk

sa
m

he
t

 

Många företag vittnar om att flexibiliteten inom företaget har blivit lidande på grund av att hela 
eller delar av verksamheten har offshorats, och anger detta som en av de största anledningarna 
till varför verksamheten tas hem igen (Canham & Hamilton, 2013; Kinkel & Maloca, 2009). 
Därför kan en drivkraft till reshoring vara att öka flexibilitet. Vidare förklarar Fratocchi et al. 
(2016) att det för vissa företag är viktigt med att anpassa produkter efter kundens önskemål och 
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behov. Kinkel och Maloca (2009) menar att en ökad efterfrågan på kundspecifika produkter 
gör att företag flyttar hem produktion. Därför kan en drivkraft till reshoring vara att möta krav 
på kundanpassning.  

Innovation inom företaget kan bli lidande på grund av det fysiska avståndet mellan produktion 
och designverksamhet inom företaget (Tate, et al., 2014). Detta har lett till att större företag har 
börjat inse betydelsen av att ha produktionen i närheten av forskning och utveckling (FoU) 
(Arlbjørn & Mikkelsen, 2014). Därför kan en drivkraft till reshoring vara att öka 
innovationsförmåga. Bals et al. (2016) menar att företag flyttar hem produktion för att lättare 
kunna utveckla och göra ändringar på produkten. Lippert och Hutzel (2014) menar att 
produktutveckling sker bäst när hela företaget är involverat. Vidare är det även lättare att 
utveckla företagets processer om produktion ligger i anslutning till FoU (Lippert & Hutzel, 
2014). Det har också framkommit att vissa företag som väljer att lokalisera sin produktion nära 
FoU får ett ökat samarbete mellan avdelningar på företaget (Pearce, 2014). Detta samarbete 
kan leda till kostnadsbesparingar som täcker de högre lönerna i hemlandet (Pearce, 2014). 
Därför kan drivkrafter till reshoring vara att underlätta produktutveckling, underlätta 
processutveckling samt öka samarbetet mellan avdelningar.  

I ekonomiskt osäkra tider värderar företag hög kapacitetsutnyttjande, med övervägande rörliga 
kostnader på hemmaplan, högre än att ha verksamheten i låglöneländer med låga rörliga 
kostnader och överlag höga fasta kostnader (Kinkel, 2012). Därför kan en drivkraft till reshoring 
vara att öka kapacitetsutnyttjandet i hemlandet.  

Om ett företag flyttar produktionen till hemlandet kan kontrollen över företagets processer öka, 
vilket bland annat kan säkerställa önskad kvalitet på produkterna (Martínez-Mora & Merino, 
2014). Därför kan en drivkraft till reshoring vara att öka kontroll. Vidare utvecklar Bals et al. 
(2016) och Pearce (2014) att företag vill öka kontrollen över hela försörjningskedjan och 
produktionen genom att flytta hem verksamhet. Därför kan drivkrafter till reshoring vara att 
öka kontroll över försörjningskedja samt öka kontroll över produktion.  

 Kostnad 
De identifierade drivkrafterna till reshoring, under kategorin kostnad, presenteras med 
stödjande källor i Tabell 6. 

Det är vanligt bland offshorade leverantörer att kräva betalning i förskott och eftersom 
beställningskvantiteterna ofta är stora, för att minska transportkostnader, kan detta bli 
problematiskt för företag med offshorad verksamhet (Lippert & Hutzel, 2014). Pengar måste 
investeras tidigare i upphandlingsprocessen och binder på så sätt kapital. När materialet eller 
produkterna väl anländer tar det längre tid att återfå det bundna kapitalet eftersom det tar 
längre tid att sälja den stora kvantiteten (Lippert & Hutzel, 2014). Därför kan en drivkraft till 
reshoring vara att minska bundet kapital. 

Vissa företag har offshorat verksamhet på grund av att konkurrenter eller andra företag har 
offshorat sina, vilket kallas för ”bandwagon effect” (Gray, et al., 2013). Från ett 
leverantörsperspektiv hamnade vissa företag i en situation där dem pressades till att följa 
viktiga kunder utomlands (Kinkel & Maloca, 2009). Konsekvenserna av sådana beslut kan 
underskattas och resulterar i att företaget reshorar för att rätta till ett felbedömt 
offshoringbeslut (Kinkel & Maloca, 2009). Därför kan en drivkraft till reshoring vara att rätta 
till ett felaktigt lokaliseringsbeslut. 

De underskattade kostnaderna för kontroll vid offshoringen är en viktig faktor vid ett 
omlokaliseringsbeslut (Kinkel, 2012; Kinkel & Maloca, 2009). Det långa avståndet mellan ett 
företags verksamheter kan göra det kostsamt att kontrollera gränsöverskridande försörjning 
och koordineringsaktiviteter (Fratocchi, et al., 2016). Därför kan en drivkraft till reshoring vara 
att sänka kostnader för kontroll. Det kan också vara kostsamt för företag med offshorad 
verksamhet att säkerställa rätt kvalitet på produkter och processer (Kinkel & Maloca, 2009). 
Vidare utvecklar Bals et al. (2016) att det kan krävas stora resurser för att kontrollera att 
arbetsförhållandena i värdlandet är humana. Därför kan drivkrafter till reshoring vara att 
sänka kostnad för kontroll av kvalitet samt sänka kostnad för kontroll av arbetsförhållanden 
i värdland.  
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Företag tenderar att underskatta uppstarttiden för att säkra processer och produktivitet i 
verksamhet lokaliserad utomlands (Kinkel & Maloca, 2009). Enligt en studie gjord av Kinkel 
och Maloca (2009) var den verkliga uppstartstiden 2,5 gånger längre än den planerade. 
Kostnaden för att ha chefer och annan personal, som skall sköta uppstarten, på plats är också 
ofta underskattad. En kostnad som företaget på hemmaplan får stå för då denna personal inte 
finns tillgänglig för att förbättra värdeskapande aktiviteter. Även när verksamheten är igång är 
koordineringskostnaderna höga (Kinkel & Maloca, 2009). Detta på grund av det långa 
avståndet som gör det kostsamt att genomföra gränsöverskridande försörjning och 
koordineringsaktiviteter (Kinkel & Maloca, 2009). Därför kan en drivkraft till reshoring vara 
att sänka kostnader för koordinering. Gylling et al. (2015) förklarar att det kan vara kostsamt 
för företag och att det kan krävas stora ansträngningar att få önskad kvalitet i offshorad 
produktion. Vidare utvecklar Bals et al. (2016) att koordinering av produktutveckling med den 
offshorade verksamheten också är resurskrävande. Enligt en studie gjord av Kinkel och Maloca 
(2009) är den varierande tillgången på personal samt kostnaderna för att rekrytera och behålla 
personal i värdlandet en betydelsefull faktor vid reshoring. Därför kan drivkrafter till reshoring 
vara att sänka kostnader för kvalitetskoordinering, sänka kostnader för koordinering av 
produktutveckling samt sänka kostnader för koordinering av personal.  

Tabell 6 Drivkrafter, kostnad 
Drivkraft Referens

Minska bundet kapital Bals, et al., 2016; Lippert & Hutzel, 2014;  Tate, 
2014, Tate, et al., 2014; Fratocchi, et al., 2015

Rätta till ett felaktigt lokaliseringsbeslut 
Ashby, 2016; Bals, et al., 2015; Fratocchi, et al., 
2016; Gray, et al., 2013; Gylling, et al., 2015; Kinkel 
& Maloca, 2009

Sänka kostnad för kontroll Bals, et al., 2015; Bals, et al., 2016; Fratocchi, et al., 
2016; Kinkel, 2012; Kotlarsky & Bognar, 2012

Sänka kostnad för kontroll av kvalitet Kinkel, 2012;  Kinkel & Maloca, 2009; 
Sänka kostnad för kontroll av arbetsförhållanden 
i värdland Bals, et al., 2016

Sänka kostnad för koordinering 

Bailey & De Propris, 2014; Bals, et al., 2015; Bals, et 
al., 2016; Fratocchi, et al., 2016; Gylling, et al., 
2015; Kinkel, 2012;  Kinkel, 2014;  Kinkel & 
Maloca, 2009; Kotlarsky & Bognar, 2012; Lippert & 
Hutzel, 2014

Sänka kostnad för kvalitetskoordinering Bals, et al., 2016; Kinkel, 2012;  Kinkel & Maloca, 
2009

Sänka kostnad för koordinering av 
produktutveckling Bals, et al., 2016

Sänka kostnad för koordinering av personal Bals, et al., 2016; Kinkel, 2012

Sänka kostnader

Bals, et al., 2016; Bailey & De Propris, 2014; 
Fratocchi, et al., 2016;  Gray, et al., 2013; Gylling, 
et al., 2015; Lippert & Hutzel, 2014; Kinkel, 2014; 
Kinkel & Maloca, 2009; Martínez-Mora & Merino, 
2014;  Moutray & Swift, 2013;  Pearce, 2014;  Tate, 
et al., 2014;  Wu & Zhang, 2013

Sänka kostnad för råmaterial Bals, et al., 2016;  Kinkel & Maloca, 2009; ;  Wu & 
Zhang, 2013

Sänka kostnad för energi Bals, et al., 2016; Fratocchi, et al., 2016;  Gray, et 
al., 2013; Tate, et al., 2014

Sänka kostnad för valutaförändringar
Bailey & De Propris, 2014;  Gray, et al., 2013; 
Gylling, et al., 2015; Lippert & Hutzel, 2014; 
Martínez-Mora & Merino, 2014; Pearce, 2014

Sänka kostnad för transport

Bailey & De Propris, 2014; Fratocchi, et al., 2016; 
Kinkel, 2014; Lippert & Hutzel, 2014; Martínez-
Mora & Merino, 2014; Moutray & Swift, 2013; 
Pearce, 2014; Tate, et al., 2014

Sänka kostnad för lager Fratocchi, et al., 2016; Martínez-Mora & Merino, 
2014;  Tate, 2014

Sänka kostnad för omarbete Lippert & Hutzel, 2014

Ko
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Materialbrist eller snabba prisökningar på råmaterial av en viss kvalitet kan leda till en situation 
där den offshorade produktionen inte längre är lönsam (Kinkel & Maloca, 2009). Enligt en 
studie utförd av Kinkel och Maloca (2009) visade det sig att det var dyrare med vissa råmaterial 
i värdlandet, jämfört med i hemlandet. Kostnaden för energi i bland annat Kina har ökat på 
grund av brist i energiförsörjningen och den betydande importen av energi till landet (Tate, et 
al., 2014). Vidare är ofördelaktiga valutakurser en bidragande faktor till de stigande 
tillverkningskostnaderna i bland annat Kina (Gylling, et al., 2015; Pearce, 2014). Mellan 1994 
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och 2005 var växelkursen mellan kinesiska Yuan och US Dollar fast, men efter att detta 
förändrats steg den kinesiska valutan med 40 % till och med 2012 (Pearce, 2014). Försvagade 
valutakurser kan öka importkostnader och tillverkningspriser hos kontrakterade leverantörer 
(Gylling, et al., 2015). Vidare söker sig företag med offshorad produktion till regioner med de 
lägsta lönekostnaderna, vilket bidrar till en längre försörjningskedja med ökade 
transportkostnader (Tate, et al., 2014). Enligt Pearce (2014) ökade transportkostnaderna från 
Kina till USA tiofalt mellan 2002 och 2008. Offshorad verksamhet gör försörjningskedjan 
längre och mer komplex vilket leder till att ökade medellagernivåerna krävs för att kunna möta 
kundernas efterfrågan (Fratocchi, et al., 2015; Tate, 2014). Att ha färdiga produkter i lager och 
på långsamgående fartyg binder kapital och företag kan göra kostnadsbesparingar om dessa 
lager sänks (Bals, et al., 2016; Tate, et al., 2014). Eftersom de flesta fall av offshoring leder till 
ökade lagernivåer kan kvalitetsproblemen bli omfattande (Lippert & Hutzel, 2014). En 
container med produkter av sämre kvalitet är mycket värre än endast en batch med produkter 
av sämre kvalitet. När problemen med kvaliteten upptäcks kan stora kostnader uppstå om en 
hel container med produkter behöver omarbetas (Lippert & Hutzel, 2014). Därför kan 
drivkrafter till reshoring vara att sänka kostnader för råmaterial, sänka kostnader för energi, 
minska kostnader för valutaförändringar, sänka kostnader för transport, sänka kostnader 
för lager samt sänka kostnad för omarbete. 

 Kvalitet 
De identifierade drivkrafterna till reshoring, under kategorin kvalitet, presenteras med 
stödjande källor i Tabell 7. 

Studier visar ett en av de vanligaste anledningar till varför företag väljer att reshora verksamhet 
är på grund av kvalitetsproblem (Bailey & De Propris, 2014; Kinkel, 2012). Kvalitetsbrister 
orsakas av den höga manuella hanteringen i produktion utomlands och i avsaknad av 
tillförlitliga processer i värdlandet vilket resulterar i att det blir svårt att uppnå och bibehålla en 
hög kvalitetsnivå (Kinkel & Maloca, 2009; Martínez-Mora & Merino, 2014). Därför kan en 
drivkraft till reshoring vara att öka kvalitet. Lippert och Hutzel (2014) förklarar att kvalitet i 
produktion inte bara kommer från dess processer, utan också från det råmaterial som används. 
Kinkel och Maloca (2009) samt Fratocchi (2016) rapporterade att kvalitetsproblem relaterade 
till produkten var en av de största anledningarna till varför företag valde att reshora. Men 
kvalitetsproblem kan också innebära brister i infrastrukturen i värdlandet (Fratocchi, et al., 
2015; Kinkel & Maloca, 2009). Därför kan drivkrafter till reshoring vara att öka kvalitet på 
råmaterial, öka kvalitet på produkt samt öka kvalitet på infrastruktur.  

I studier genomförda av Bailey och De Propris (2014), Kinkel och Maloca (2009) samt Kinkel 
(2012) anger företag att en anledning till varför dem flytta hem produktion är problem med 
leveransprecisionen när verksamheten är offshorad. Därför kan en drivkraft till reshoring vara 
att öka leveransprecision.  

Tabell 7 Drivkrafter, kvalitet 
Drivkraft Referens

Öka kvalitet

Arlbjørn & Mikkelsen, 2014; Bailey & De Propris, 
2014; Bals, et al., 2016;  Canham & Hamilton, 
2013; Fratocchi, et al., 2014;  Gray, et al., 2013; 
Gylling, et al., 2015; Kinkel, 2012;  Kinkel, 2014;  
Kinkel & Maloca, 2009; Pearce, 2014; Tate, et al., 
2014

Öka kvalitet på råmaterial Lippert & Hutzel, 2014

Öka kvalitet på produkt 
Bals, et al., 2015; Bals, et al., 2016; Lippert & 
Hutzel, 2014; Martínez-Mora & Merino, 2014; 
Tate, et al., 2014

Öka kvalitet på infrastruktur Fratocchi, et al., 2015; Kinkel & Maloca, 2009

Öka leveransprecision Bailey & De Propris, 2014; Kinkel, 2012;  Kinkel & 
Maloca, 2009
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3.4 Möjliggörare till reshoring 
I detta avsnitt presenteras och beskrivs 19 stycken möjliggörare till reshoring. De identifierade 
möjliggörare är sammanställda i tabeller med tillhörande källhänvisning som styrker 
respektive möjliggörare. 

 Samarbetspartners 
De identifierade möjliggörarna till reshoring, under kategorin samarbetspartners, presenteras 
med stödjande källor i Tabell 8. 

Tate et al. (2014) menar att den gammalmodiga mentaliteten av att fackförbund och 
företagsledning är motståndare inte fungerar om båda parter ska överleva och blomstra. På 
grund av nya avtal med United Auto Workers (UAW) kunde Ford reshora produktion från Kina 
och Mexiko till Ohio och Michigan i USA (Tate, et al., 2014). Därför kan en möjliggörare till 
reshoring vara förbättrade avtal med fackförbund. 

För företag som har en innovationsledande strategi är det viktigt med nära samarbeten med 
innovativa leverantörer och kunder (Kinkel & Maloca, 2009). Om företaget finns i närheten av 
dessa aktörer möjliggör det mer frekventa besök hos varandra vilket skapar en närmare relation 
(Ashby, 2016). I studie gjord av Ashbys (2016) var det ett nära samarbetet med leverantörer 
som möjliggjorde framtagningen av en innovativ produkt samt att verksamhet kunde reshoras 
tillbaka till Storbritannien. Därför kan en möjliggörare till reshoring vara tillgång och möjlighet 
till samarbete med leverantör.  

Statliga och lokala myndigheter i USA erbjuder företag en rad olika incitament, bland annat 
sänkta skatter och subventioner, för att locka tillbaka företag till USA (Pearce, 2014). Vidare 
menar Bailey och De Propris (2014) att den amerikanska finanspolitiken, genom devalvering 
av den amerikanska dollarn, gynnar inhemsk produktion och att den amerikanska staten har 
varit aktiv i att uppmuntra företag att reshora verksamhet till USA. Därför kan en möjliggörare 
till reshoring vara politiska incitament.  

Tabell 8 Möjliggörare, samarbetspartners 
Möjliggörare Referens
Bättre avtal med fackförbund än vid 
offshoringbeslutet Tate, et al., 2014

Tillgång och möjlighet till samarbeten med 
leverantör

Ashby, 2016; Fratocchi, et al., 2016; Gylling, et al., 
2015; Kinkel & Maloca, 2009

Politiska incitament
Bailey & De Propris, 2014; Bals, et al., 2016; 
Fratocchi, et al., 2014; Moutray & Swift, 2013; 
Pearce, 2014; Tate, et al., 2014Sa
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 Medarbetare 
De identifierade möjliggörarna till reshoring, under kategorin medarbetare, presenteras med 
stödjande källor i Tabell 9. 

Arlbjørn och Mikkelsen (2014) beskriver att brist på informationen och kommunikation under 
en reshoringprocess hindrar att reshoringprojekt slutligen genomförs. Därför kan en 
möjliggörare till reshoring vara god kommunikation i reshoringprojektet. 

En studie gjord av Gylling (2015) visade att företag lättare kunde genomföra förändringar i 
fabriken som följd av ett lägre motstånd till förändring, än vid offshoringbeslutet. Dessa 
förändringar kan sedan leda till att företags produktion blir förbättrad vilket kan möjliggöra för 
att verksamheten skall flytta tillbaka (Gylling, et al., 2015). Därför kan en möjliggörare till 
reshoring vara lägre motstånd till förändring än vid offshoringbeslutet. 

Det är viktigt att komma ihåg att de jobb som flyttas tillbaka vid reshoring oftast inte är samma 
jobb som offshorades (Tate, et al., 2014; Tate, 2014). Teknik och automatisering har gjort att de 
jobb som flyttas tillbaka kräver andra och mer sofistikerade kompetenser än de som flyttades 
ut (Bailey & De Propris, 2014; Tate, et al., 2014). Därför kan en möjliggörare till reshoring vara 
tillgång till kvalificerad personal. 
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Reshoring är en utmanande process och Ashby (2016) menar att det behövs både engagemang 
och expertis för att lyckas genomföra ett reshoringprojekt. Arlbjørn och Mikkelsen (2014) 
redovisar barriärerna till reshoring som omogen reshoringprocess, bristfälliga beslutsunderlag 
för beslutet samt brist på intern kompetens för att lyckas med projektet. Därför kan en 
möjliggörare till reshoring vara tillgång till kompetens och underlag i reshoringprojektet. 

Pearce (2014) uppger att den amerikanska arbetaren är tre gånger mer produktiv än den 
kinesiska arbetaren. Den högre produktiveten förklaras med att motiverade arbetarna har 
högre löner (Moutray & Swift, 2013). I Gylling et al’s (2015) studie ökade företag sina arbetares 
produktivitet ytterligare genom att införa ett prestationsbaserat lönesystem. Att 
låglönearbetare producerar mindre antal enheter per tidsenhet i kombination med förbättrad 
produktivitet i hemlandet är något som talar för reshoring (Lippert & Hutzel, 2014). Därför kan 
en möjliggörare till reshoring vara tillgång till motiverad personal i hemlandet. 

Tabell 9 Möjliggörare, medarbetare 

 

 Organisation 
Under kategorin organisation identifierades inga möjliggörare i teorin. 

 Teknologi 
De identifierade möjliggörarna till reshoring, under kategorin teknologi, presenteras med 
stödjande källor i Tabell 10. 

Gylling (2015) beskriver att efter ett offshoringbeslut kan förändringar genomföras i företags 
verksamhet i hemlandet som ökar lönsamheten. Att verksamheten i hemlandet kan konkurrera 
kostnadsmässigt med produktion i värdlandet är en nyckelfaktor för lokaliseringsbeslut skall 
ändras (Gylling, et al., 2015). I USA har produktiviteten ökat då företagen börjat automatisera 
och implementerat lean vilket gör att processer består av mindre slöseri och av mer 
värdeökande aktiviteter (Lippert & Hutzel, 2014). Därför kan en möjliggörare till reshoring vara 
en effektivare produktion än vid offshoringbeslutet. 

Energi representerar en väldigt viktigt del av tillverkningskostnaden och i till exempel USA är 
kostnaden för energi lägre än i många andra länder i världen (Tate, 2014). Detta gör USA mer 
attraktivt för att företag att lokalisera sin produktion (Tate, et al., 2014). Därför kan en 
möjliggörare till reshoring vara lägre kostnad för energi i hemlandet. 

Teknologiska framsteg kommer att spela en avgörande roll för framtidens produktion (Bals, et 
al., 2015). Automatiserade processer sänker processtider och minskar variation i produktion 
vilket leder till högre kundnöjdhet och skapar kostnadsbesparingar (Bals, et al., 2015). Arlbjørn 
och Mikkelsen (2014) uppger att 47.5% av företag som flyttat produktion i deras studie, svarat 
att deras verksamhet kan lokaliseras i Danmark med hjälp av automation. Därför kan en 
möjliggörare till reshoring vara tillgång till automation i hemlandet. 

Tillgången till resurser gör ett land attraktivt för företag att lokalisera sin produktion där 
(Pearce, 2014). Därför kan en möjliggörare till reshoring vara tillgång till resurser. 

I en studie genomförd av Bals et al. (2016) visas betydelsen av fri kapacitet i hemlandet, då ett 
av fallföretagen inte kunde reshora eftersom det inte fanns tillräcklig fri kapacitet för att kunna 
absorbera volymen. Fri kapacitet som sparats efter offshoringen kan möjliggöra återflytt av 

Möjliggörare Referens
God kommunikation i reshoringprojektet Arlbjørn & Mikkelsen, 2014;
Lägre motstånd till förändring än vid 
offshoringbeslutet Gylling, et al., 2015

Tillgång till kvalificerad personal 
Bailey & De Propris, 2014;  Kinkel & Maloca, 2009; 
Martínez-Mora & Merino, 2014; Moutray & Swift, 
2013; Pearce, 2014; Tate, et al., 2014

Tillgång till kompetens och underlag i 
reshoringprojekt Arlbjørn & Mikkelsen, 2014; Ashby, 2016

Tillgång till motiverad personal i hemland Bals, et al., 2016; Gylling, et al., 2015; Lippert & 
Hutzel, 2014; Moutray & Swift, 2013; Pearce, 2014
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samma produkt (Gylling, et al., 2015). Kapacitet kan också frigöras och höjas tack vare ökad 
produktivitet eller att existerande anläggningar som stått oanvända på grund av offshoring kan 
moderniseras (Ellram, et al., 2013; Tate, 2014). Därför kan en möjliggörare till reshoring vara 
tillgång till fri kapacitet i hemland. 

Enligt Kazmer (2014) är den främsta orsaken till reshoring stigande kostnader utomlands. 
Dessa stigande kostnader har urholkat kostnadsfördelarna företag baserade sina 
offshoringbeslut på (Bailey & De Propris, 2014). De reducerade kostnadsskillnaderna och de 
bristfälliga kalkylerna som gjordes i samband med offshoringen har möjliggjort att företag 
börjat omvärdera sina lokaliseringsbesluts (Fratocchi, et al., 2016; Kinkel & Maloca, 2009). 
Därför kan en möjliggörare till reshoring vara ökade kostnader i värdland. Martínez-Mora och 
Merino (2014) förklarar vidare att kostnadsskillnaderna har blivit mindre för att bland annat 
lönerna har blivit högre i typiska offshoringländer. Det är i regioner som tidigare har betraktas 
som ”lågkostnadsregioner” som lönerna ökat (Tate, et al., 2014). Kinkel (2012) redovisar de 
oväntade löneökningarna i bland annat Polen och Tjeckien har gjort att företagen har börjat 
överväga att reshora. Canham och Hamilton (2013) specificerar ytterligare att de stigande 
kostnaderna beror på att kostnader för frakt och försäkringar ökat anmärkningsvärt. Tate et al 
(2014) samt Wu och Zhang (2014) härleder de minskade kostnadsskillnaderna till att 
råmaterial priset har ökat vilket bidrar till reshoring. Wu och Zhang (2014) pekar också ut de 
ökade kostnader för logistik som en anledning till att kostnadsskillnaderna minskat. Därför kan 
möjliggörare till reshoring vara ökade löner, ökad fraktkostnad, ökad försäkringskostnad, 
ökad kostnad för råmaterial samt ökad kostnad för logistik. 

Tabell 10 Möjliggörare, teknologi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Möjliggörare Referens

Effektivare produktion än vid offshoringbeslutet
Bals, et al., 2016; Gylling, et al., 2015; Lippert & 
Hutzel, 2014; Pearce, 2014; Tate, 2014; Tate, et al., 
2014

Lägre kostnad för energi i hemlandet Tate, 2014; Tate, et al., 2014

Tillgång till automation i hemlandet Arlbjørn & Mikkelsen, 2014; Bals, et al., 2015; 
Lippert & Hutzel, 2014; Tate, et al., 2014

Tillgång till resurser Pearce, 2014
Tillgång till fri kapacitet i hemland Bals, et al., 2016; Gylling, et al., 2015;  Tate, 2014

Ökade kostnader i värdland

Arlbjørn & Mikkelsen, 2014; Bals, et al., 2016; 
Bailey & De Propris, 2014;  Canham & Hamilton, 
2012; Fine 2013; Fratocchi, et al., 2014; Fratocchi, 
et al., 2016;  Kazmer, 2014; Kinkel, 2012;  Kinkel, 
2014;  Kinkel & Maloca, 2009; Lippert & Hutzel, 
2014; Martínez-Mora & Merino, 2014; Moutray & 
Swift, 2013; Pearce, 2014; Tate, et al., 2014;  Wu & 
Zhang, 2014

Ökade löner

Arlbjørn & Mikkelsen, 2014; Bailey & De Propris, 
2014; Bals, et al., 2016;  Canham & Hamilton, 
2013; Fine, 2013; Kinkel, 2012;  Kinkel, 2014; 
Lippert & Hutzel, 2014; Martínez-Mora & Merino, 
2014; Pearce, 2014; Tate, et al., 2014;  Wu & 
Zhang, 2014

Ökad fraktkostnad Canham & Hamilton, 2013
Ökad försäkringskostnad Canham & Hamilton, 2014
Ökad kostnad för råmaterial Tate, et al., 2014; Wu & Zhang, 2014
Ökad kostnad för logistik Wu & Zhang, 2014
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4 Empiri 
Kapitlet ger en beskrivning av fallföretagens drivkrafter och möjliggörare till reshoring. 
Varje drivkraft och möjliggörare kategoriseras och presenteras i tabellform med ett stödjande 
citat samt en beskrivning av drivkraften och möjliggöraren utifrån vad respondenten sade.  

4.1 Verktyg AB 
Verktyg AB är ett internationellt tillverkande företag som strävar efter att ha en hållbar 
produktion och ett ansvarsfullt utnyttjande av resurser. Företaget utvecklar och tillhandahåller 
tekniska produkter inom fyra olika affärsområden och deras största kundsegment är 
tillverkningsindustrin samt bygg- och anläggningsindustrin. Företaget största marknader är 
Asien och Europa som står för 29 % vardera av företagets intäkter. Verktyg AB grundades i 
Sverige och har idag 14 egenägda tillverkande enheter världen över, bland annat i Kina, USA, 
och Indien. Verksamhet började expandera på 50-talet då företaget gjorde sitt första stora 
internationella förvärv och verksamheten har efter det växt internationellt. Företaget 
undersöker kontinuerligt vart i världen det är mest lönsamt att förlägga produktion, men har, 
likt andra företag, dragits med i den offshoringtrend som varit gällande för val av 
försörjningsmarknad. På senare år har dock dessa beslut ifrågasatts och delar av verksamheten 
har återtagits till Sverige.  

 Drivkrafter 
Verktyg ABs drivkrafter till reshoring är sammanställda med ett stödjande citat och en 
förklaring i Tabell 11.  

Produktionsstrategen på Verktyg AB talade om de etiska och kulturella svårigheter det innebär 
att ha verksamhet lokaliserad utomlands och att undvika och övervinna dessa svårigheter är en 
drivkraft till reshoring. Respondenten berättade vidare att vissa leverantörer och konkurrenter 
i värdlandet har inhumana anställningsformer och maffialiknande arbetssätt vilket Verktyg AB 
ser som problematiskt. Dels ur ett etiskt perspektiv men också ur ett konkurrensmässigt 
perspektiv, då företaget inte spelar på lika villkor i förhållande till andra aktörer i värdlandet. 

Vidare skadas konkurrenskraften av att det förekommer stöld av intellektuella tillgångar i vissa 
av de länder företaget har lokaliserat verksamhet. Respondenten berättade att det i anslutning 
till deras fabriker ibland kan öppnas parallella verksamheter som producerar liknande eller 
exakt samma produkt som Verktyg AB. Detta på grund av att denna aktör har rekryterat 
anställda från Verktyg ABs verksamhet och helt kopierat produkt och produktionsupplägg. 

Respondenten berättade att det finns ett visst värde med att flytta hem produktionen till Sverige 
ur ett hållbarhetsperspektiv, men att detta mer är av ett reklamvärde snarare än värde att ta 
miljömässigt ansvar. Att stärka varumärket genom ”Made in Sweden” är en drivkraft för 
Verktyg AB då denna märkning signalerar kvalitet och hållbarhet. Respondenten förklarade att 
det är svårt att räkna på och sätta kronor och ören på miljöaspekter, men att 
ursprungsmärkningen har ett visst värde som går att ta hänsyn till. 

Respondenten förklarade att en drivkraft till att flytta hem produktion till Sverige var för att 
sänka kostnader och i slutändan tjäna mer pengar. Företaget har sett att i vissa fall av reshoring 
kunde tillverkningskostnaden sänkas. Respondenten förklarar också att en svårighet med att 
ha produktion lokaliserad utomlands är de koordineringskostnader som uppstår då ledning och 
tjänstemän måste flyga dit för att hantera problem som kan uppstå. Respondenten berättade 
att företaget betalar två till tre gånger mer i lön till utbildade tjänstemän i värdlandet än vad 
företaget gör till tjänstemän i Sverige. Detta, i kombination med att det är svårt att behålla 
utbildad personal då det är stor konkurrens på deras kompetens, såg Verktyg AB som 
svårigheter med att ha verksamhet lokaliserad utomlands som kan överkommas med att 
reshora verksamheten tillbaka till Sverige. 

Respondenten berättade att Verktyg AB haft problem med kvalitet i den offshorade 
verksamheten. Företaget hade upplevt bristande kvalitet på både produkt och råmaterial och 
det största problemet var den variation som uppstår då stora delar av produktionen består av 
manuell hantering. Respondenten förklarade att produktkostnaden var för hög i förhållandet 
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till kvaliteten på produkten, och att konkurrenter hade liknande kvalitet men till ett lägre pris. 
För att öka kvaliteten på produkten valde Verktyg AB att producera i Sverige där den önskade 
kvaliteten kunde uppnås. Respondenten förklarade att det råmaterial företaget köpte av vissa 
leverantörer kunde vara av sämre kvalitet och att det är viktigt att materialet har den prestanda 
som är överenskommet med leverantören. Materialet hade sämre kvalitet då leverantören i 
vissa fall sorterade ut råmaterial med hög kvalitet för att använda i sin egna tillverkning. Detta 
problem kunde, enligt respondenten, undvikas ifall produktionen var lokaliseras i Sverige. 

Tabell 11 Drivkrafter, Verktyg AB 
Drivkraft Citat Förklaring

Skydda 
intellektuella 
tillgångar

"Så när du flyttar ner dit så 
börjar det oftast byggas en 
annan fabrik, ett par trehundra 
meter bort, för att göra våra 
produkter" - Produktionsstrateg

I anslutning till Verktyg ABs fabriker 
öppnades det parallella verksamheter som 
producerar liknande eller exakt samma 
produkt som Verktyg AB

Ta socialt 
ansvar i 
värdland

"Jag frågade ägaren 'Hur mycket 
olyckor har ni inte här?' Oroa dig 
inte över det sade han, jag har en 
ny på en timme" - 
Produktionsstrateg 

Vissa leverantörer och konkurrenter i 
värdlandet har inhumana 
anställningsformer och behandlar sina 
anställda på ett oetiskt sätt

Undvika oetiska 
aktörer i 
värdland

"Maffia förekommer, de kallar 
sig bara politiker" - 
Produktionsstrateg

Vissa leverantörer och konkurrenter i 
värdlandet använder sig av maffialiknande 
metoder för att bland annat rekrytera 
personal

Ve
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Stärka 
varumärket 
genom "Made 
in XX"

"Ur ett reklamvärde, ja" - 
Produktionsstrateg

Det finns ett värde med att flytta hem 
produktionen till Sverige ur ett 
hållbarhetsperspektiv, men att detta mer är 
av ett reklamvärde snarare än värde att ta 
miljömässigt ansvar

Sänka kostnad 
för koordinering

"Vi ägnar jättemycket tid att åt 
problemen i Kina. Ledningen 
flyger ständigt dit, med alla 
kostnader som det innebär" - 
Produktionsstrateg

En svårighet med att ha produktion 
lokaliserad utomlands är de 
koordineringskostnader som uppstår då 
ledning och tjänstemän måste flyga dit för 
att hantera problem som kan uppstå

Sänka kostnad 
för tillverkning

 "I ett av projekten halverar vi ju 
tillverkningskostnaden" - 
Produktionsstrateg 

En drivkraft till att flytta hem produktion 
till Sverige var för att sänka kostnader och i 
slutändan tjäna mer pengar. Verktyg AB 
har sett att i vissa fall av reshoring kunde 
tillverkningskostnaden sänkas 

Sänka 
lönekostnader 
för tjänstemän

"Våra tjänstemän som är där 
nere och har kunskap, dem 
betalar vi 2-3 gånger mer än en 
civilingenjör i Sverige. Det ligger 
på miljonbelopp" - 
Produktionsstrateg

Eftersom konkurrensen om utbildade 
ingenjörer är stor i vissa länder där Verktyg 
AB har lokaliserat sin verksamhet, måste 
företaget betala dessa ingenjörer höga löner 
för att behålla dem i företaget

Öka kvalitet på 
produkt

"I detta fallet var 
produktkostnaden för hög i 
förhållande till kvaliteten  helt 
enkelt. Vi hade dålig kvalitet hos 
tillverkaren" - Produktionsstrateg

Produktkostnaden var för hög i förhållandet 
till kvaliteten på produkten, och att 
konkurrenter hade liknande kvalitet men till 
ett lägre pris

Öka kvalitet på 
råmaterial

"Råmaterialet vi får, det har 
jättedålig kvalitet" - 
Produktionsstrateg

Det råmaterial Verktyg AB köpte av vissa 
leverantörer var av sämre kvalitet och att 
det är viktigt att materialet har den 
prestanda som är överenskommet med 
leverantören. Materialet hade sämre 
kvalitet då leverantören i vissa fall sorterade 
ut råmaterial med hög kvalitet för att 
använda i sin egna tillverkning
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 Möjliggörare 
Verktyg ABs möjliggörare till reshoring är samanställda med ett stödjande citat och en 
förklaring i Tabell 12. 

Produktionsstrategen på Verktyg AB berättade att de samarbetspartners som finns att tillgå i 
Sverige är en möjliggörare till att flytta hem verksamhet. Respondenten menade att Sverige har 
världens bästa automationsbyggare och integratörer som kan hjälpa företag att ha 
konkurrenskraftig produktion lokaliserad i Sverige. Detta, i kombination med att kunna 
simulera och testa innan produktionen flyttas hem, gav möjligheter till konkurrenskraftig 
produktion som inte fanns på andra ställen i världen. Respondenten förklarade också att den 
utbildning som finns att tillgå i Sverige möjliggör för företag att lokalisera högautomatiserade 
anläggningar i Sverige eftersom det finns kvalificerad personal till att underhålla och utveckla 
denna typ av produktion.  

Respondenten betonade att ledningen har en stor påverkan på vart produktionen skall 
lokaliseras och att det finns svårigheter kopplade till ledningen att överkomma när det gäller 
reshoring. Först och främst saknas det tillvägagångssätt och kalkyler för att ge en sanningsenlig 
bild av vilka fördelar reshoringen kan ge företaget. Vidare menade respondenten att det många 
gånger saknas kompetens inom kalkylering och att ledningen inte vet vad som är möjligt att 
automatisera och producera i Sverige. Respondenten berättade också om de problem som kan 
uppstå med ledningar som har varit med och tagit beslut om offshoring och som sällan vill 
erkänna att detta beslut var felaktigt och borde rättas till genom att flytta hem produktionen 
igen, även om det uppenbarligen skulle vara fördelaktigt för företaget. Om detta kunde 
förändras, antingen genom att ledningen släpper på prestigen och erkänner de felaktiga beslut 
som har tagits eller att ledningen byts ut, skulle vara en möjliggörare för Verktyg AB att flytta 
hem verksamhet till Sverige. En annan möjliggörare som respondenten förklarade var den icke 
hierarkiska organisationen företaget har i Sverige. Den möjliggör för personer med rätt 
kompetens inom företaget att ta snabba beslut vilket gör företaget mer effektivt. 

Respondenten förklarar att en förutsättning för att Verktyg AB skall flytta hem produktion är 
tillgången till, eller möjligheten att bygga, automatiserade processer. Detta eftersom många 
gånger är drivkraften till reshoring att öka kvaliteten på produkten vilket uppnås genom mindre 
handpåläggning och mer automation i produktionen. Vidare berättade respondenten att om 
företaget har fri kapacitet i befintlig produktionsanläggning i Sverige möjliggör detta för 
företaget att flytta produktion av vissa produkter dit. 
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Tabell 12 Möjliggörare, Verktyg AB 
Möjliggörare Citat Förklaring

Möjligheten att 
testa och 
simulera 
produktion i 
hemland

"I och med att det är ny teknik, 
simulera och testa, på en enkel nivå, 
dom tre svåraste grejerna (…) Testar 
man, vet vi att dom tre svåraste 
grejerna klara vi, då törs vi skjuta" - 
Produktionsstrateg

Med hjälp av automationsbyggare kan 
Verktyg AB  simulera och testa den nya 
produktionen i Sverige innan reshoras

Tillgång till och 
möjlighet till 
samarbeten med 
leverantör

"Så i och med att du har världens 
bästa automationsbyggare här så ger 
det möjligheter som inga andra har" - 
Produktionsstrateg

Sverige har världens bästa 
automationsbyggare och integratörer som 
kan hjälpa företag att ha konkurrenskraftig 
produktion lokaliserad i Sverige 

Tillgång till 
kvalificerad  
personal i 
hemland

"Sedan har du en annan sak som gör 
oss väldigt starka och det är att vi har 
en basutbildning som sällan finns 
någon annanstans" - 
Produktionsstrateg

Den utbildning som finns att tillgå i Sverige 
möjliggör för Verktyg AB att lokalisera 
högautomatiserade anläggningar i Sverige, 
då det finns kvalificerad personal till att 
underhålla och utveckla denna typ av 
produktion

Ökade löner

"Men varför drogs man dit? Lönerna 
var ju lägst! Men ingen ville ju jobba 
där så då fick vi höja lönerna fem 
gånger" - Produktionsstrateg 

Lönerna i de länder Verktyg AB har 
lokaliserat verksamhet har ökat att det inte 
är lika stor skillnad på svenska löner som det 
en gång var.

Icke hierarkisk 
organisation

"Att vi har världens bästa 
automationsbyggarkonstruktörer i 
kombination med våra korta 
beslutsvägar. Att vi inte har dom här 
hierarkierna gör att vi blir effektivare 
än vad vi kan se att vi kan vara någon 
annanstans" - Produktionsstrateg

Den icke hierarkiska organisationen Verktyg 
AB har i Sverige möjliggör för personer med 
rätt kompetens inom företaget att ta snabba 
beslut vilket gör företaget mer effektivt.

Ledningen 
erkänner 
bristande 
offshoringbeslut

"Alla skall flytta till Kina men det är 
ingen som tjänar pengar, och det är 
ingen som törs prata om det. Absolut 
tyst. Och varför? Jo, det är så enkelt. 
De har suttit med i beslutet själva och 
vill inte avslöja att de har tagit så 
dåliga beslut"- Produktionsstrateg

Verktyg AB har haft problem med ledningar 
som har varit med och tagit beslut om 
offshoring sällan vill erkänna att detta beslut 
var felaktigt och att det borde rättas till 
genom att flytta hem produktionen igen

Ledningen förstår 
möjlighetern med 
automatiserad 
produktion

"De flesta ledningsgrupper förstår inte 
vad som går att automatisera eller vad 
som går att göra. Och det är klart, 
sitter du i en ledningsgrupp och inte 
har en aning om att det här går att 
automatisera eller ser att det här är 
möjligt, då tycker du ju inte att du 
saknar någonting heller" - 
Produktionsstrateg

Ledningen förstår många gånger inte vet vad 
som är möjligt att automatisera och 
producera i Sverige

Ledningen 
förändras

"Problemet är att vi behöver byta ut 
alla, det är lika överallt" - 
Produktionsstrateg

Ledningar som varit med och tagit felaktiga 
offshoringbeslut kan behöva bytas ut för att 
ett reshoringbeslut ska kunna tas

Tillgång till 
sanningsenlig 
kalkyl

"Så kalkylen är så viktigt men det är 
så sällan som dom har bra kalkyler 
bakom sig, nästan aldrig" - 
Produktionsstrateg

Det saknas tillvägagångssätt och kalkyler för 
att ge en sanningsenlig bild av vad 
reshoringen kan innebära för företaget

Tillgång till 
automation i 
hemlandet

"Så har du en automation där du 
använder 15 personer istället för 140 
personer. Med denna automationen 
får du in kvalitet och att de är exakt 
lika. Du får kvalitet som du aldrig 
hade kunnat uppnå" - 
Produktionsstrateg

Med de automatiserade processer Verktyg 
AB har att tillgå i Sverige kan en kvalitet 
uppnås som inte är möjligt med den 
manuella produktionen utomlands. Vidare 
möjliggör denna automation att reducera 
antalet anställda för att producera samma 
antal artiklar, till högre kvalitet. 

Tillgång till fri 
kapacitet i 
hemland

"För det är jätteviktigt att titta på hur 
mycket fri kapacitet man har, det är 
precis det jag gör nu. Hur mycket fri 
kapacitet har vi själva?" - 
Produktionsstrateg

Om Verktyg AB har fri kapacitet i befintlig 
produktionsanläggning i Sverige möjliggör 
detta för företaget att flytta produktion av 
vissa produkter dit
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4.2 Solskydd AB 
Solskydd AB är ett tillverkande företag som utvecklar och förser den nordiska marknaden med 
olika typer av solskyddsprodukter för både inomhus och utomhusbruk. Företagets produkter 
består av två olika sortiment, ett standardsortiment och ett anpassat sortiment som riktar sig 
till arkitekter och projektkunder. Efterfrågan på företagets produkter är säsongsberoende med 
hög efterfrågan på våren och sommaren. 
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Solskydd AB har idag tre produktionsanläggningar i Sverige och Estland, med ett huvudkontor 
i Sverige. Produktionen är idag inte automatiserad då många av produkterna är 
kundanpassade. Solskydd AB flyttade delar av sin verksamhet till Estland eftersom företaget 
ville göra kostnadsbesparingar samt på grund av den offshoringtrend som gällde i början av 
2000-talet. För 7 år sedan började företaget att reshora delar av verksamheten i Estland tillbaka 
till en av sina produktionsanläggningar i Sverige. Detta främst på grund av att 
kostnadsbesparingen företaget förväntades göra genom att ha produktion lokaliserad 
utomlands har urholkats. Sista etappen av reshoringen från Estland skulle ske i december 2016, 
men stoppades upp på grund av förlängd tid för avveckling av verksamheten i Estland. 
Återflyttningen väntas återupptas under 2017.  

 Drivkrafter 
Solskydd ABs drivkrafter till reshoring är sammanställda med ett stödjande citat och en 
förklaring i Tabell 13. 

Produktionschefen på Solskydd AB berättade om de kulturella och språkliga svårigheter som 
kan uppstå vid offshorad produktion. Kommunikationen kan bli lidande på grund av 
språkförbristningar och kulturella skillnader mellan ledningen i Sverige och verksamheten 
lokaliserad utomlands. Enligt respondenten kan missförstånd och problem med 
kommunikationen inom företaget överkommas om hela verksamheten flyttas till Sverige. 

Vidare berättade respondenten att hen värnar om arbetstillfällen i Sverige, speciellt på sin 
hemort, och att detta var en drivande faktor bakom reshoringbeslutet. Respondenten 
förklarade att företaget uppmanar sina kunder att marknadsföra produkterna som 
närproducerade. Något som, enligt respondenten, är ovanligt för de produkter och den bransch 
företaget är verksam inom. Respondenten förklarade att Solskydd AB har problem med att 
översätta de miljövinningar företag gör vid reshoring till kronor och ören, utan såg istället 
värdet i att kunna märka produkterna med ”Made in Sweden”.  

Respondenten förklarade att vissa produkter, speciellt projektrelaterade, hade ojämn 
efterfrågan. Dessa produkter producerades i den offshorade verksamheten vilket ledde till att 
när efterfrågan var låg hade den verksamheten lite eller inget att göra. Om produktionen istället 
lokaliserades till befintlig produktionsanläggning i Sverige, kunde denna ojämna efterfrågan 
hanteras på ett bättre sätt då arbetare och maskiner kan producera andra produkter. 
Synergieffekterna som uppstår vid reshoring kan också låta företaget heltidsanställa några av 
säsongsarbetarna i produktionsanläggningen i Sverige. Företaget kan då behålla den 
kompetens som dessa anställda besitter. Respondenten berättade att detta var en drivkraft 
eftersom hen haft vissa svårigheter med att anställa ny arbetskraft då arbetslösheten är relativt 
låg i Sverige. 

Respondenten berättar att produktutveckling blir lättare om produktionen lokaliseras i Sverige, 
nära produktutveckling och leverantörer. Att handgripligen hantera produkterna och ha ett 
inbyggt kvalitets- och utvecklingssystem hos de anställda kommer resultera i att företaget, 
enligt respondenten, kommer göra förändringar på produkten. Detta var en drivkraft till 
reshoring för Solskydd AB då avståndet mellan produktutveckling, produktion och leverantörer 
gör att förståelsen för produkten, och vad den används till, inte finns. 

Respondenten förklarade att en drivkraft till att flytta hem produktion till Sverige var för att 
sänka kostnader. Företaget hade fått ökade kostnader för kvalitetskoordinering och transport. 
Kostnader som Solskydd AB kommer kunna sänka när hela produktionen är lokaliserad i 
Sverige. Respondenten berättade vidare att de kvalitetsproblem som kan uppstå med den 
manuella hanteringen som sker utomlands, gör att hela vinsten med de lägre lönerna försvinner 
av omarbetningskostnader.  
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Tabell 13 Drivkrafter, Solskydd AB 
Drivkraft Citat Förklaring

Behålla kompetens 
inom företaget

"Vi kan behålla några av  de 
säsongsanställda. För dom kan göra så 
my cket mer och då behåller v i 
kunskapen" - Produktionschef

De sy nergieffekterna som uppstår v id 
reshoring kan låta företaget 
heltidsanställa några av  
säsongsarbetarna i 
produktionsanläggningen i Sverige

Förenkla 
kommunikation inom 
företaget

"Även om man tror själv  att man är 
jätteduktig på språk så kan man inte 
blunda för det. Det är ju ny anser i 
allting, i vad man säger och gör. Man 
skojar inte med en Japan hur som 
helst. Man gör inte det"- 
Produktionschef

Kommunikationen kan bli lidande på 
grund av  språkförbristningar och 
kulturella skillnader mellan ledningen i 
Sverige och verksamheten lokaliserad 
utomlands

Skapa arbetstillfällen i 
hemland

"Sedan värnar jag om produktion i 
Sverige. Framför allt lokalt eftersom 
det är här jag jobbar. För då kan man 
ju anställa mer folk egentligen"- 
Produktionschef

Respondenten berättade att hen värnar 
om arbetstillfällen i Sverige, speciellt 
på sin hemort, och att detta var en 
drivande faktor bakom 
reshoringbeslutet

Stärka v arumärket 
genom "Made in XX"

"På alla produkter säger v i att v i är 
närproducerade. Nu har v i kört det på 
alla våra kundträffar, att säg det till 
era kunder, att det ni säljer är 
närproducerat. Alltså att det är gjort i 
Sverige, det är ganska unikt idag på 
dom produkterna v i håller på med"- 
Produktionschef

Solsky dd AB uppmanar sina säljare att 
marknadsföra produkterna som 
närproducerade och att företaget såg 
ett värde i att stärka varumärketgenom 
"Made in Sweden"

Möta fluktuationer i 
efterfrågan

"Det gäller hela tiden att ha ett flöde. 
Då jobbar man, men det de jobbar 
med är ju projektrelaterade artiklar. 
En månad har v i massa projekt och 
nästa månad har v i inga projekt men 
dem är ju fortfarande där" - 
Produktionschef

Vissa produkter, speciellt 
projektrelaterade, hade ojämn 
efterfrågan. Dessa produkter 
producerades i den offshorade 
verksamheten v ilket gjorde att när 
efterfrågan var låg hade den 
produktionen lite eller inget att göra

Skapa sy nergieffekter
"Plus att man får lite mer 
sy nergieffekter"- Produktionschef

När Solsky dd AB fly ttar hem 
produktion uppstår önskvärda 
sy nergieffekter då anställdas arbete 
kan fördelas på fler arbetsmoment och 
produkter

Underlätta 
produktutveckling

"Sedan kan v i förbättra våra produkter 
på ett smidigare sätt när v i har dem i 
händerna. Visst v i har ritningarna att 
titta på, men det är skillnad när man 
handgriper grejerna" - Produktionschef

Produktutveckling blir lättare om 
produktionen är i Sverige, nära 
produktutveckling och leverantörer

Rätta till felaktigt 
lokaliseringsbeslut

"Det var ju väldigt modernt, det blev  
ju också nästan som en fluga. Oavsett 
om man tror att man kommer tjänar 
massa pengar"- Produktionschef

Respondenten har tidigare erfarenhet 
av  omlokalisering och förklarar varför 
många företag valde att fly tta 
produktion från Sverige.

Sänka kostnad för 
kvalitets-koordinering

"Det hade att göra med kvalitet, man 
var tvungen att ha en gubbe där på 
plats och det blir inte billigt" - 
Produktionschef

Solsky dd AB har fått ökade kostnader 
för kvalitetskoordinering eftersom det 
behövdes mer personal för att 
säkerställa kvaliteten på produkterna i 
den offshorade verksamheten

Sänka kostnad för 
omarbete

"Är det något fel så står man där med 
en halv  eller hel container som man 
inte kan använda. Man kan använda 
den men då måste man bearbeta om 
allting och då ry ker ju hela v insten" - 
Produktionschef

De kvalitetsproblem som uppstår i den 
offshorade produktionen, gör att hela 
v insten med de lägre lönerna äts upp 
av  omarbetningskostnader

Sänka kostnad för 
transport

"Det hade att göra med frakten 
naturligtv is, det är väldigt dy rt att 
frakta" - Produktionschef

Eftersom Solsky dd AB köper allt 
råmaterial från en svensk leverantör, 
kan transportkostnaderna minska om 
produktionen lokaliseras i Sverige
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 Möjliggörare 
Solskydd ABs möjliggörare till reshoring är samanställda med ett stödjande citat och en 
förklaring i Tabell 14. 

Produktionschefen på Solskydd AB förklarade att tillgången till motiverad personal i Sverige 
har möjliggjort för företaget att flytta hem produktion. Hen menade att arbetare i Sverige är 
mer effektiva och produktiva i jämförelse dess motsvarighet utomlands. Detta i kombination 
med den icke hierarkiska och prestigelösa organisationen, som enligt respondenten 
härstammar från den svenska kulturen, har möjliggjort för företaget att ha hela sin verksamhet 
i Sverige. Vidare förklarade respondenten att beslutsvägarna är korta på företaget vilket 
möjliggör att viktiga strategiska beslut, så som reshoring, tas snabbt och på ett okomplicerat 
sätt. 

Respondenten förklarade att produktsortimentet har förändrats sedan beslutet om offshoring 
togs. Produkter som producerades i verksamheten lokaliserad utomlands har fasats ut och fler 
produkter kommer fasas ut. Detta, enligt respondenten, gör att det inte finns någon anledning 
att ha kvar återstående produktion utomlands, utan företaget kommer istället lokalisera 
produktionen för dess produkter i produktionsanläggningen i Sverige.  

Tabell 14 Möjliggörare, Solskydd AB 
Möjliggörare Citat Förklaring

Ökade 
lönekostnader i 
värdland

"Tidigare så stod man med en såg för då 
kostade ju inte arbetet någonting. Men 
likväl som i Kina, Estland, Polen, 
lönerna går ju upp där också" - 
Produktionschef

Lönekostnaderna i det land Solsky dd 
AB fly ttat delar av  verksamheten till 
hade ökat sedan offshoringbeslutet

Tillgång till 
motiverad 
personal i hemland

"Men Svenskar är ju duktiga. Vi är 
jätteduktiga. Så är det. Jag har ju varit 
världen runt några gånger och fly ttar 
och lagt ner produktion några gånger. 
Och då är det ju ingen som slår en 
svensk, det kan v i berätta och slå oss 
om bröstet" - Produktionschef

Respondenten menade att arbetare i 
Sverige är mer effektiva och 
produktiva i jämförelse dess 
motsvarighet utomlands.

Icke by råkratisk 
organisation

"Vi kan ju bestämma något idag och 
göra det i eftermiddag, sen kan v i ändra 
oss imorgon igen. Så är beslutsvägarna 
här. Vi har ju inte det hierarkiskt, v i 
behöver inte gå till den och den" - 
Produktionschef

Solsky dd AB har korta beslutsvägar 
v ilket möjliggör att personer med rätt 
kompetens kan ta strategiska beslut

Icke hierarkisk 
organisation

"Men v i kommer ju ifrån 
bondekulturen, så v i är ju alla lika. Det 
är ju den här prestigelösheten, ingen är 
mer än någon annan" - Produktionschef

Solsky dd AB har en icke hierarkiska 
och prestigelösa organisation, som 
enligt respondenten härstammar från 
den svenska kulturen
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Minskad 
produktion i 
värdlandet

"Den produkten kommer försv inna, då 
finns det ingen anledning att ha kvar det 
andra heller. Så v i har redan plockat 
hem en del som de har gjort tidigare" - 
Produktionschef

Produkter som producerades i 
verksamheten lokaliserad utomlands 
har fasats ut och fler produkter 
kommer försv inna
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4.3 Armatur AB 
Armatur AB är ett tillverkande företag som utvecklar och tillhandahåller sanitetsarmaturer. 
Företaget fokuserar på att vara ledande inom teknik, kvalitet, design och miljö.  Armatur AB är 
marknadsledande i Sverige med ca 65 % av marknadsandelarna och har sin försäljning främst 
i norden. Företaget offshorade delar av sin produktion till leverantörer utomlands eftersom det 
var modernt och för att företaget trodde det skulle generera kostnadsbesparingar. Genom 
effektiviseringar i produktionsanläggningen i Sverige slutade företaget att lägga ut produktion 
för nya produkter per automatik. Istället undersöktes det först om det var lönsamt eller inte att 
lägga ut produktionen. Det visade sig att tillverkningspriset i Sverige i många fall inte skiljde 
mer än 5 % i jämförelse med att köpa in från en utländsk leverantör. I samband med detta 
började företaget räkna på lönsamheten på de produkter som redan var offshorade och 
genomförde ett antal lyckade reshoringprojekt.  
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 Drivkrafter 
Armatur ABs drivkrafter till reshoring är sammanställda med ett stödjande citat och en 
förklaring i Tabell 15. 

Produktionsdirektören på Armatur AB förklarade att en drivkraft till reshoring var att trygga 
de arbetstillfällen som fanns i produktionsanläggningen i Sverige. Respondenten berättade att 
företaget har varit i en nedgång försäljningsmässigt och genom att flytta hem produktion kunde 
sysselsättningen för de anställda i Sverige tryggas. Vidare berättade respondenten att företaget 
har svårt att sätta kronor och ören på den miljöpåverkan företaget kan minska genom 
reshoring. Därför har det skrivits in i strategin att företaget skall bli ett grönare företag fram till 
2020, något respondenten menar är enklare i produktionsanläggningen i Sverige än utomlands, 
eftersom vattenförbrukningen kan minskas och användandet av miljöfarliga ämnen reduceras.  

Respondenten förklarar också att det finns risker med att ha produktion lokaliserad utomlands. 
Vissa länders politiska system samt ekonomier gör det riskfyllt för företaget att vara beroende 
av leverantörer i dess länder. Respondenten berättade om ett exempel då en av företagets stora 
leverantörer blev hotade att lägga ned, alternativt flytta, sin produktion då en väg planerades 
att gå rak igenom verksamheten. Dessa risker med leverantörer är något, enligt respondenten, 
som kan minskas om företaget flyttar dessa delar av verksamheten till Sverige. 

Respondenten förklarade att Armatur AB hade svårigheter i att förse kundernas behov på grund 
av de långa ledtider det innebar att ha produktionen lokaliserad utomlands. Säljarna sålde men 
produkterna fanns inte på lager och leveranstiden för produkterna som tillverkades utomlands 
var långa. Detta ledde till, berättade respondenten, att företaget förlorade vissa affärer då 
kunderna gick till konkurrenter som kunde förse deras behov snabbare. Detta, i kombination 
med svårigheter på grund av den ojämna efterfrågan företaget har på vissa av sina produkter, 
drev fram beslut om reshoring. 

Respondenten såg många fördelar med att flytta hem delar av produktionen till Sverige. 
Kvalitetsförbättringar och produktutveckling hade blivit bättre på de produkter företaget hade 
flyttat hem, på grund av det korta fysiska avståndet mellan produktion och FoU. Vidare 
berättade respondenten att företaget kunde göra snabbare produktlanseringar genom att själva 
göra produkten in-house. Den flexibilitet företaget kunde uppnå genom att reshora produktion 
drev fram beslutet om att flytta hem produktion till Sverige.  

Vidare förklarade respondenten att företaget kunde sänka många kostnader genom att flytta 
hem produktion på vissa produkter. Genom att minska antalet transportsteg, frakta mindre luft 
och minska antalet flygtransporter kunde företaget både sänka kostnader och minska 
miljöpåverkan. Vidare förklarade respondenten att företaget kunde köra mindre batcher i 
produktionsanläggningen i Sverige, vilket minskade kapitalbindningen och ökade lager-
omsättningen i företaget. Respondenten berättade att på grund av de långa ledtiderna var 
företaget tvungen att ha stora lager för att kunna möta efterfrågan från kunder. När delar av 
produktionen flyttats hem kunde lagret minskas och utrymmet istället hyras ut.  

Respondenten förklarade att leveransprecisionen hade ökat när företaget flyttat hem 
produktion och att detta var en drivkraft till att flytta hem mer produktion. Leveransprecisionen 
kunde öka för att företaget, enligt respondenten, kunde möta kundernas behov snabbare med 
kortare ledtider. Vidare förklarade respondenten att det förekom kvalitetsproblem på de 
produkter som producerades utomlands och att materialet leverantörer utomlands använde 
inte alltid var det material Armatur AB hade specificerat. Respondenten menade att om 
produktionen flyttas hem får företaget större kontroll över produkterna och processerna.  
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Tabell 15 Drivkrafter, Armatur AB 
Drivkraft Citat Förklaring

Följa företagets 
strategi 
gällande 
miljömål

"Det är svårt att räkna hem de där bitarna. Vi 
har ju satt in det där i vår strategi nu och fram 
till 2020 skall v i bli ett grönare företaget" - 
Produktionsdirektör

Armatur AB har svårt att sätta kronor och 
ören på den miljöpåverkan företaget kan 
minska genom reshoring. Därför har företaget 
skriv it in i sin strategi att företaget skall bli ett 
grönare företag fram till 2020

Minska risker 
med 
leverantörer

"De jobbar my cket med infrastrukturen i Kina 
och drar ny a vägar och någon väg skulle gå 
tvärs igenom en fabrik hos en av  våra 
leverantörer" - Produktionsdirektör

Vissa länders politiska sy stem samt 
ekonomier gör det riskfy llt för företaget att 
vara beroende av  leverantörer i dess länder. 

Try gga 
arbetstillfällen i 
hemland

"Det ena kan vara att v i v ill ha ett lönsamt 
företag men v i v ill också try gga 
sy sselsättningen för alla som jobbar här" - 
Produktionsdirektör

Armatur AB var i en nedgång 
försäljningsmässigt och genom att fly tta hem 
produktion kunde sy sselsättningen för de 
anställda i Sverige try ggas

Korta ned ledtid

"Säljarna sålde och v i hade inte rätt grej på 
lager. Långa ledtider, 6 veckor leveranstid 
från Kina (…) så kunderna fick inte det de v ille 
ha. Så v i var tvungna att tacka nej till v issa 
affärer" - Produktionsdirektör

Armatur AB hade svårigheter i att förse 
kundernas behov  på grund av  de långa 
ledtiderna från produktionen lokaliserad 
utomlands. Säljarna sålde men produkterna 
fanns inte på lager och leveranstiden för 
produkterna var långa

Möta 
fluktuationer i 
efterfrågan

"De här produkterna är ju säsongsberoende 
kan man säga. Alltså v i säljer my cket på vår 
och början på året, till och med 
augusti/september" - Produktionsdirektör

Armatur AB har ojämn efterfrågan på v issa av  
sina produkter och att detta skulle bli lättare 
att hantera om produktionen var lokaliserad 
närmare marknaden

Snabbare 
produkt-
lanseringar

"Vi kan göra snabbare produktlansering 
genom att v i gör det in-house än att göra det 
där borta" - Produktionsdirektör

Armatur AB kan göra snabbare 
produktlanseringar om produktionen är 
lokaliserad nära forskning- och 
utvecklingsavdelningen

Underlätta 
kvalitets-
förbättringar

"Men det fanns kvalitetsproblem. Det tog lång 
tid att lösa dem eftersom detta var långt bort. 
Vi har problem även idag emellanåt, men då 
går v i ut och fixar det på en gång" - 
Produktionsdirektör

Kvalitetsförbättringar blev  bliv it bättre på de 
produkter företaget hade fly ttat hem, på 
grund av  det korta avståndet mellan 
produktion och forskning- och 
utvecklingsavdelningen.

Underlätta 
produkt-
utveckling

"En annan fördel som jag sett är när v i gör 
modifieringar och förändringar i produkten. 
Om v i v ill göra en ny  finess för en v iss 
produkt. Det tar lång tid att få in det hos en 
leverantör som ligger långt bort"- 
Produktionsdirektör

Produktutvecklingsarbetet blir lättare på de 
produkter företaget gör in-house, på grund av  
det korta avståndet mellan produktion och 
forskning- och utvecklingsavdelningen

Öka kontroll 
över 
produktion

"Vi har bättre kontroll på sakerna när v i gör 
det själva" - Produktionsdirektör

Om produktionen fly ttas hem får Armatur AB 
större kontroll över produkterna och 
processerna 

Frakta mindre 
luft

"Vi v ill frakta mindre luft" - 
Produktionsdirektör

Armatur AB kunde optimera empalleringen 
när produktionen för v issa produkter 
fly ttades till Sverige

Minska antalet 
fly gfrakter

"Vi v ill minska fly gfrakter" - 
Produktionsdirektör

Armatur AB v ille minska antalet fly gfrakter 
och genom att fly tta hem produktion på en 
v iss produkt har företaget hittils ly ckats 
uppfy lla denna drivkraft

Minska antalet 
transportsteg

"Vi tittar på att v i v ill ha färre transportsteg" - 
Produktionsdirektör

Armatur AB skickar inte längre kopparrör till 
Kina, utan allt gjuts/varmpressas inom 
kommunen

Minska bundet 
kapital

"Kapitalbindningen i företaget har v i halverat 
under den här resan också" - 
Produktionsdirektör 

Armatur AB kunde köra mindre batcher i 
produktionsanläggningen i Sverige v ilket 
minskade kapitalbindningen

Rätta till 
felaktigt 
lokaliserings-
beslut

"Vi hade ju gjort grejerna tidigare, sen lade 
man ut dem, på grund utav  att det var 
modernt och man trodde att det skulle bli 
my cket billigare"- Produktionsdirektör

Produktionen lades ut i tron om att det skulle 
bli billigare och för att andra företag gjorde 
det. 

Sänka kostnad 
för lager

"Vi hade en hel fabrik fy lld med kinesiska 
grejer på andra sidan gatan som v i har kunnat 
stänga ner och tagit in hy resgäster som 
betalar hy ra istället"- Produktionsdirektör

På grund av  de långa ledtiderna var företaget 
tvungen att ha stora lager för att kunna möta 
efterfrågan från kunder

Öka 
lageromsättning

"Logistikdelen, v i kunde köra mindre batcher, 
kortare ledtider, och fick ökad 
lageromsättning" - Produktionsdirektör

Armatur AB kunde köra mindre batcher i 
produktionsanläggningen i Sverige v ilket 
ökade lageromsättningen i företaget 

Säkerställa rätt 
material i 
produkt

"Så kunde v i speca att det var ett v isst sorts 
material och de första proverna v i fick gjorde 
v i analy ser på och var det rätt material. Men 
sen när v i hade kommit igång så v ille de göra 
bra affärer genom att köpa billigare material, 
mindre miljövänligt" - Produktionsdirektör 

Det förekom att materialet leverantörer 
utomlands använde inte alltid var det 
material Armatur AB hade specificerat och 
betalat för

Öka kvalitet på 
produkt

"Vi hade problem med kvaliteten på de här 
bitarna också, inte jättestora men det fanns 
kvalitetsproblem" - Produktionsdirektör

Armatur AB har upplevt kvalitetsproblem på 
de produkter som producerades i den 
offshorade produktionen

Öka leverans-
precisionen

"Ja, i leveransprecision. Säg att den låg på 
7 0% förut, nu ligger v i på 98" - 
Produktionsdirektör

Leveransprecisionen kunde öka för att 
Armatur AB  kunde möta kundernas behov  
snabbare med kortare ledtider. 
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 Möjliggörare 
Armatur ABs möjliggörare till reshoring är samanställda med ett stödjande citat och en 
förklaring i Tabell 16 

Produktionsdirektören på Armatur AB förklarade att den automatisering företaget gjort i 
produktionsanläggningen i Sverige möjliggjort många av företagets reshoringprojekt. Denna 
automatisering har genomförts tillsammans med automationsföretag i Sverige. Vidare berättar 
respondenten att Armatur AB tagit hjälp av Produktionslyftet, ett statligt finansierat projekt 
som syftar till att öka svenska företags konkurrenskraft. Med konsulthjälp från detta projekt i 
ett års tid, tillsammans med det ständiga förbättrandet av företagets processer, gjorde att 
Armatur ABs produktion blev mer effektiv. Detta ledde till att företaget uppnådde liknande 
tillverkningskostnad för vad det kostade att köpa in produkterna från en leverantör utomlands.  

För att kunna öka kapaciteten på personal när efterfrågan gick upp på de produkter som 
reshorades, satte sig respondenten ned med facket och berörda chefer för att diskutera 
anställningsformer på de nyanställningar som behövde göras på grund av reshoringen. 
Företaget tillsvidareanställde inte all personal de tog in, utan behöll 10-15 % i rörlig kapacitet i 
form av visstidsanställda samt bemanningspersonal. Dessa flexibla anställningsformer gjorde 
att Armatur AB kunde ta hem produktion utan att riskera att få överkapacitet. Vidare berättade 
respondenten att tidigare lyckade reshoringprojekt har stärkt företaget att gå vidare med fler 
reshoringprojekt. Respondenten berättade att företaget lärt sig räkna och se vinningarna med 
reshoring vilket har stärkt företaget att fortsätta plocka hem produktion.  

Respondenten förklarade att en möjliggörare till att Armatur AB ska kunna reshora produktion 
till Sverige var det faktum att företaget har en mer effektiv produktion idag än vid 
offshoringbeslutet. Vidare berättade respondenten att investeringar i nya maskiner och 
automation har gjort att företaget fått fri kapacitet. Detta, i kombination med att produktionen 
för de reshorade produkterna kunde samordnas med den befintliga produktionen i Sverige, 
möjliggjorde för företaget att flytta hem verksamhet. Ett mer rationellt produktionsupplägg i 
monteringen gjorde också reshoring möjligt. 
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Tabell 16 Möjliggörare, Armatur AB 
Möjliggörare Citat Förklaring

Tillgång till 
nationalla 
utvecklings-
program i hemland

"Då tog v i hjälp av  Produktionsly ftet. 
Det v i kunde få hjälp med var v issa 
verkty g inom lean production, SMED, 
värdeflödesanaly ser" - 
Produktionsdirektör

Armatur AB tog hjälp av  
Produktionsly ftet, ett statligt 
finansierat projekt som sy ftar till 
att öka svenska företags 
konkurrenskraft

Tillgång till och 
möjlighet till 
samarbeten med 
leverantör

"Vi gjorde första automatisering i 
gjuteriet. Det gjorde v i med ett lokalt 
automationsföretag. Sen när v i skulle 
gå v idare i fabriken och automatisera 
CNC-maskiner och andra maskiner, 
då har v i tagit hjälp av  andra 
automationsföretag" - 
Produktionsdirektör

Den automatisering företaget gjort 
i produktionsanläggningen i 
Sverige möjliggjort många av  
företagets reshoringprojekt. 
Denna automatisering av  
produktionen har genomförts 
tillsammans med 
automationsföretag i Sverige 
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Flexibla 
anställningsformer

"Jag började jobba med facken och 
mina chefer, och jag sade att v i 
kanske borde kolla på v isstid. Så när 
uppgången kom, för den kom ju 
ganska så snart, då 
tillsv idareanställde v i inte alla v i tog 
in. Utan v i tog in och behöll upp till 
10 till 15 % max i rörlig kapacitet" - 
Produktionsdirektör

För att kunna öka kapaciteten på 
personal när efterfrågan gick upp 
på de produkter som reshorades, 
satte sig respondenten ned med 
facket och berörda chefer för att 
diskutera anställningsformer på de 
ny anställningar som behövde 
göras
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Erfarenhet av  
tidigare ly ckad 
reshoring

"Med tanke på att v i har gjort ett par 
tre ly ckade case och att v i har lärt oss 
räkna på ett bra sätt samt se 
v inningar och följa upp saker, så 
stödjer det oss att gå v idare. Så v i 
fortsätter i att ta hem en del" - 
Produktionsdirektör

Tidigare ly ckade case av  
reshoringprojekt har stärkt 
företaget att gå v idare med fler 
reshoringprojekt. Företaget har 
lärt sig räkna och se v inningarna 
med reshoring v ilket har stött 
företaget att fortsätta plocka hem 
produktion. 

Effektivare 
produktion än v id 
offshoringbeslutet

"Vi var på en annan nivå när det gäller 
produktiv itet, effektiv itet, 
genomloppstiden och kvalitet än när 
det lades ut. Så om v i inte hade 
bedriv it ett förbättringsarbete som v i 
har gjort i företaget då tror jag inte v i 
hade kunnat räkna hem att ta hem det 
här heller utan det krävs att v i blir 
mer effektiva och smartare för att ta 
hem produktion" - 
Produktionsdirektör

En möjliggörare till att Armatur 
AB ska kunna reshora produktion 
till Sverige var det faktum att ha 
en mer effektiv  produktion idag än 
v id offshoringbeslutet

Förändrat 
produktionsuppläg
g än v id offshoring-
beslutet

"Dels så började v i titta på en 
rationellare tillverkning, själva 
monteringen" - Produktionsdirektör

Monteringen i 
produktionsanläggningen i Sverige 
hade förändrats och bliv it mer 
effektiv

Möjlighet att 
samordna 
produkter i 
befintligt 
produktionsuppläg
g

"Vi kunde samordna och få en effektiv  
produktion på de här sakerna"- 
Produktionsdirektör

Armatur AB har tidigare 
producerat de produkter som har 
och skall fly ttas hem till Sverige. 
På så sätt kan produktionen för de 
reshorade produkterna 
samordnas med den befintliga 
produktionen

Tillgång till fri 
kapacitet i hemland

"Då investerade v i i en ny  
svarvutrustning, en moderniserad 
och avancerad CNC-svarv . Vi var 
tvungna att göra det för att klara att 
göra v issa ny a produkter, men v i såg 
att v i fick kapacitet över så v i kunde 
ta hem en del produktion" - 
Produktionsdirektör

Respondenten förklarade att 
investeringar i ny a maskiner och 
automation har gjort att företaget 
fått fri kapacitet över i 
produktionsanläggningen i Sverige 
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att jämföra fallföretagens drivkrafter 
och möjliggörare med det teoretiska ramverket.  

5.1 Vilka drivkrafter har svenska företag till reshoring? 
I detta avsnitt analyseras de drivkrafter som identifierats i empirin med hjälp av den insamlade 
teorin. Vidare analyseras och förklaras de nya drivkrafter som identifierats i empirin. Tabell 17 
presenterar en uppdaterad version av det teoretiska ramverket och är en sammanställning av 
de drivkrafter som identifierats i teorin, och visar vilka av dessa som har bekräftats av 
fallföretagen, samt de nya drivkrafter som identifierats i empirin. 

  Kultur 
Under kategorin kultur bekräftas fyra av de sex drivkrafter som identifierats i teorin. Företag 
flyttar ibland sin verksamhet tillbaka till hemlandet för att stödja det lokala samhället (Kazmer, 
2014). Både Solskydd AB och Armatur AB ville skapa och trygga arbetstillfällen i hemlandet, 
speciellt på hemorten. Verktyg ABs drivkrafter under kategorin kultur kan i stor utsträckning 
härledas till värdlandet, något teorin också tar upp. I vissa länder är lagarna som skyddar 
företagens intellektuella tillgångar bristfälliga (Fratocchi, et al., 2015), och etik och värderingar 
kring affärsintegritet varierar från kultur till kultur (Lippert & Hutzel, 2014). Verktyg AB har 
upplevt problematik kring konkurrenter som helt kopierade processer och produkter för att 
sälja dessa på samma marknad som Verktyg AB. Detta påverkade företagets konkurrens-
kraftighet, vilket även andra företag rapporterat om (Tate, et al., 2014). 

Vidare har sex nya drivkrafter till reshoring identifierats under kategorin kultur. Att skapa 
arbetstillfällen skiljer sig från drivkraften trygga arbetstillfällen, som syftar till att trygga de 
anställdas arbeten i hemlandet (Canham & Hamilton, 2013). Solskydd AB ville istället kunna 
skapa fler arbetstillfällen i hemlandet genom att reshora verksamhet. Företaget har många 
säsongsanställda, på grund av en säsongsberoende efterfrågan, och såg möjligheten i att 
heltidsanställda några av dessa. Att skapa arbetstillfällen och behålla kompetens inom 
företaget var därför drivkrafter för Solskydd AB. Ett företags strategi har stor påverkan på ett 
reshoringbeslut (Bals, et al., 2016), vilket var fallet hos Armatur AB. Eftersom företaget hade 
svårt att sätta ett värde på företagets miljöpåverkan i monetära termer skrevs miljömål in i 
företagets strategi. På så sätt tvingades mer eller mindre miljöaspekten tas hänsyn till vid 
lokaliseringsbeslut. Att följa företagets strategi gällande miljömål var därför en drivkraft för 
Armatur AB. Verktyg AB berättade om problematiken kring etiska aspekter när verksamhet är 
lokaliserad i länder med andra kulturer. Bals et al. (2016) förklarar att det kan krävas stora 
resurser för att kontrollera att arbetsförhållandena i värdlandet är humana. Verktyg AB fann 
det svårt, med deras svenska affärsetik, att över huvud taget verka i områden där vissa 
leverantörer behandlade sina anställda på ett oetiskt sätt eller där maffialiknande metoder 
förekom bland konkurrenter. Att undvika oetiska aktörer i värdland och ta socialt ansvar i 
värdland var därför drivkrafter för Verktyg AB. Armatur AB hade också problem med att verka 
i vissa länder. Teorin talar om risker för störningar i försörjningskedjan, så som tsunamis och 
jordbävningar (Bailey & De Propris, 2014), men Armatur AB berättade om risker kopplade till 
att bli för beroende av leverantörer i andra länder. Detta på grund av faktorer som varken 
Armatur AB eller leverantören kan styra över, till exempel infrastrukturbyggen i värdlandet. Att 
minska risker med leverantörer var därför en drivkraft för Armatur AB.  

 Verksamhet 
Under kategorin verksamhet bekräftas sex av de arton drivkrafter som identifierats i teorin. 
Fluktuationer i efterfrågan kan orsaka brister i lager, brister som kan vara svåra att åtgärda 
snabbt när produktionen är offshorad (Gylling, et al., 2015; Kinkel & Maloca, 2009). Armatur 
AB upplevde denna problematik på vissa av sina produkter. Och på grund av den offshorade 
produktionen blev företaget mindre konkurrenskraftigt då kunder gick till andra aktörer som 
kunde förse deras behov snabbare. Solskydd AB hade också problem med den fluktuerande 
efterfrågan från sina projektkunder, men deras problematik låg inte i att förse kundernas 
behov, utan i att sysselsätta den offshorade produktionen när efterfrågan gick ned. Bals et al. 
(2016) menar att företag flyttar hem produktion för att lättare kunna utveckla och göra 
ändringar på produkten, vilket både Solskydd AB och Armatur AB bekräftar genom att förklara 
att det blir lättare när produktionen av produkterna är fysiskt nära de personer som utvecklar 
dem.  
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Vidare har en ny drivkraft till reshoring under kategorin verksamhet identifierats. Genom att 
lokalisera produktionen nära FoU såg Solskydd AB att företaget kan få ut produkter snabbare 
på marknaden, något som ökar företagets konkurrenskraftighet. Att ha snabbare 
produktlanseringar var därför en drivkraft för Solskydd AB. 

 Kostnad 
Under kategorin kostnad bekräftas sju av de sexton drivkrafter som identifierats i teorin. 
Företag tenderar att underskatta uppstarttiden för att säkra processer och produktivitet i 
verksamhet lokaliserad utomlands (Kinkel & Maloca, 2009) vilket medför 
koordineringskostnader företagen inte förväntat sig. Både Verktyg AB och Solskydd AB berättar 
att det var dyrt att koordinera verksamheterna med avseende på det avstånd som blir mellan 
ledning och produktion samt den kvalitetsbrist fallföretagen upplevde i den offshorade 
produktionen. Fler kostnader, med korrelation till avstånd, som bekräftades av fallföretagen 
var kostnader för transport och lager. Transportkostnader blir naturligt högre om gods ska 
skickas en längre sträcka, och på grund av de långa ledtiderna binds kapital i både transporter 
och ökade buffertlager för att möta efterfrågan på produkter med lång ledtid (Fratocchi, et al., 
2015; Tate, et al., 2014). När teorin förklarar synergieffekter med kontexten reshoring, talar den 
om att olika tekniker och processer måste lokaliseras i närheten av varandra och integreras 
(Bals, et al., 2015). Genom att flytta hem produktion kunde Solskydd AB skapa synergieffekter 
som kan öka antalet anställda i hemlandet men samtidigt minska det totala antalet anställda i 
verksamheten. Detta på grund av att företaget integrerar produktion av olika produkter med 
varandra i en befintlig anläggning och utnyttjar sin kapacitet på ett effektivare sätt.  

Vidare har sex nya drivkrafter till reshoring under kategorin kostnad identifierats. Verktyg AB 
såg att företaget kunde sänka kostnader för löner, specifikt för tjänstemän, eftersom bristen på 
kvalificerad personal i vissa länder gör att företaget måste betala stora belopp till sin utbildade 
personal för att dessa skall stanna i företaget. Att sänka lönekostnader för tjänstemän var 
därför en drivkraft för Verktyg AB. Vidare såg Verktyg AB att i vissa reshoringprojekt kunde 
tillverkningskostnaden sänkas om produktionen lokaliserades i Sverige. Detta trots att lönerna 
är högre här, men med hjälp av automatiserade processer kan kostnader för lön och 
kvalitetsbrister reduceras. Att sänka kostnaden för tillverkning var därför en drivkraft för 
Verktyg AB. Armatur AB uppgav att de vill jobba med sin försörjningskedja och sättet företaget 
transporterade sina produkter på. Företaget såg i sina första reshoringprojekt att genom att 
flytta hem produktion kunde antalet transportsteg och antalet flygfrakter minska samt mindre 
luft fraktas. Dessa förbättringar, bland andra, satte igång fler reshoringprojekt på företaget där 
samma kostnadssänkningar kunde göras. Att minska antalet transportsteg, minska antalet 
flygfrakter samt frakta mindre luft var därför drivkrafter för Armatur AB. 

 Kvalitet 
Under kategorin kvalitet bekräftas tre av de fem drivkrafter som identifierats i teorin. Kvalitets-
problem är en av de vanligaste anledningarna företag har till att reshora sin verksamhet (Bailey 
& De Propris, 2014; Kinkel, 2012). Denna drivkraft bekräftades av två fallföretag i denna studie 
vilket styrker att det kan vara en av de vanligaste drivkrafterna till reshoring även i Sverige. Det 
finns olika kvaliteter företagen vill uppnå, både på produkt och i råmaterial men också i 
leveransprecisionen ut mot kund. Om ett företag flyttar produktionen till hemlandet kan 
kontrollen över företagets processer öka (Martínez-Mora & Merino, 2014), och önskad kvalitet 
blir lättare att uppnå. Denna drivkraft bekräftas av Armatur AB som ville ha ökad kontroll över 
sin produktion. 

Två nya drivkrafter till reshoring under kategorin kvalitet har identifierats. Även om Armatur 
AB har reshorat verksamhet har företaget fortfarande vissa kvalitetsproblem. Men på grund av 
att produktionen nu ligger i anslutning till FoU har arbetet med att minimera och förebygga 
kvalitetsproblem blivit mycket enklare. Denna förbättring i kvalitetsarbetet, bland andra, 
initierade fler reshoringprojekt på företaget. Att underlätta kvalitets-förbättringar var därför 
en drivkraft för Armatur AB. Vidare har Armatur AB haft vissa problem med att leverantörer 
inte använder det överenskomna materialet i produkterna. Detta sänker kvaliteten på 
produkterna och företagets förtroende för dessa leverantörer. Genom att flytta hem produktion 
kunde Armatur AB säkerställa kontrollen över vilket material som användes i deras produkter. 
Att säkerställa rätt material i produkt var därför en drivkraft för Armatur AB. 
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Tabell 17 Analys drivkrafter 

 

Drivkraft Verktyg AB Solskydd AB Armatur AB Teorin

Behålla kompetens inom företaget x
Följa företagets strategi x

Följa företagets strategi gällande miljömål x
Förenkla kommunikation inom företaget x x
Minska risker med leverantörer x
Patriotism x

Trygga arbetstillfällen i hemland x x
Bevara och utveckla färdigheter i hemland x
Skapa arbetstillfällen i hemland x

Skydda intellektuella tillgångar x x
Ta socialt ansvar i värdland x
Undvika oetiska aktörer i värdland x

Korta ner ledtider x x
Minska miljöpåverkan x

Sänka koldioxidutsläpp x
Minska risker för störningar i försörjningskedjan x
Möta fluktuationer i efterfrågan x x x
Snabbare produktlanseringar x
Skapa synergieffekt x x
Stärka varumärket genom "Made in XX" x x x
Öka kapacitetsutnyttjandet i hemlandet x
Vara nära intressenter x
Öka flexibilitet x

Möta krav på kundanpassning x
Öka innovationsförmåga x

Underlätta produktutveckling x x x
Underlätta processutveckling x
Öka samarbete mellan avdelningar x

Öka kontroll x
Öka kontroll över försörjningskedja x
Öka kontroll över produktion x x

Frakta mindre luft x
Minska antalet flygfrakter x
Minska antalet transportsteg x
Minska bundet kapital x x
Rätta till felaktigt lokaliseringsbeslut x x x
Sänka kostnader x

Sänka kostnad för råmaterial x
Sänka kostnad för energi x
Sänka kostnad för valutaförändringar x
Sänka kostnad för transport x x
Sänka kostnad för lager x x
Sänka kostnad för omarbete x x
Sänka lönekostnader för tjänstemän x
Sänka kostnad för tillverkning x

Sänka kostnad för kontroll x
Sänka kostnad för kontroll av arbetsförhållanden i värdland x
Sänka kostnad för kontroll av kvalitet x

Sänka kostnad för koordinering x x
Sänka kostnad för kvalitetskoordinering x x
Sänka kostnad för koordinering av personal x
Sänka kostnad för koordinering av produktutveckling x

Öka lageromsättning x

Säkerställa rätt material i produkt x
Underlätta kvalitetsförbättringar x
Öka kvalitet x

Öka kvalitet på råmaterial x x
Öka kvalitet på produkt x x x
Öka kvalitet på infrastruktur x

Öka leveransprecision x x

Kultur

Verksamhet

Kostnad

Kvalitet
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5.2 Vilka möjliggörare har svenska företag till reshoring? 
I detta avsnitt analyseras de möjliggörare som identifierats i empirin med hjälp av den 
insamlade teorin. Vidare analyseras och förklaras de nya möjliggörarna som identifierats i 
empirin. Tabell 18 presenterar en uppdaterad version av det teoretiska ramverket och är en 
sammanställning av de möjliggörare som identifierats i teorin, och visar vilka av dessa som har 
bekräftats av fallföretagen, samt de nya drivkrafter som identifierats i empirin. 

 Samarbetspartners 
Under kategorin samarbetspartners bekräftades en av de tre identifierade möjliggörarna i 
teorin. Både Ashby (2016) samt Kinkel och Maloca (2009) beskriver att samarbeten mellan 
företag och leverantörer är viktigt, speciellt för företag som vill vara innovationsledande. Både 
Verktyg AB och Armatur AB bekräftar att tillgången och möjligheten att samarbete med 
leverantörer av automation möjliggjorde att de kunde reshora produktion. 	

Två nya möjliggörare till reshoring under kategorin samarbetspartners identifierades. Verktyg 
AB berättade att det är viktigt att försäkra att det är möjligt att klara av att producera den 
offshorade produktionen i hemlandet igen. Det kunde de göra genom att tillverka produkten i 
en liten skala innan de genomförde reshoringen. Möjligheten att testa och simulera 
produktionen i hemland var därför en möjliggörare för Verktyg AB. Armatur AB uppger att de 
var tvungna att effektivisera fabriken här i Sverige om de ville kunna konkurrera 
kostnadsmässigt med den utländska leverantören. De hade dock inte kompetensen till att göra 
det men fick hjälp av produktionslyftet. Tillgången till nationella utvecklingsprogram i 
hemlandet är därför en möjliggörare för Armatur AB.	

 Medarbetare 
Under kategorin medarbetare bekräftas två av fem identifierade möjliggörare i teorin. När jobb 
reshoras tillbaka till ursprungslandet är det inte samma jobb som offshorades (Tate, et al., 2014; 
Tate, 2014). Verktyg AB behövde personal som kan hantera den automatiseringen som 
implementerats i företaget, att det finns utbildad personal i Sverige för detta har möjliggjort 
reshoring. Den teori som behandlar personalens motivation är överlag amerikanska artiklar, 
vilket kan göra det svårt att applicera detta på svenska förhållanden. Pearce (2014) beskriver 
att en amerikansk arbetare är tre gånger mer produktiv än den kinesiska arbetaren och Moutray 
och Swift (2013) beskriver att detta kan bero på att arbetarna i USA har bättre lön och förmåner 
än i ”låglöneländer”. Lippert och Hutzel (2014) tar även upp att leanimplementeringar har gjort 
att den amerikanska arbetaren producerar mer per tidsenhet. Solskydd AB uppger att deras 
arbetare i Sverige är mer motiverade och mer produktiva än arbetarna i den offshorade 
produktionen, vilket är i linje med vad Pearce (2014) beskriver. Detta kan, som Moutray och 
Swift (2013) beskriver, bero på att den svenske arbetaren har högre lön och jobbar smartare 
tack vare leanimplementeringar.  

En ny möjliggörare till reshoring under kategorin medarbetare identifierades. För att kunna 
möta fluktuationer i efterfrågan var Armatur AB tvungna att bli flexibla i sin kapacitet av 
anställda. Detta för att inte riskera att ha överkapacitet när efterfrågan går ner. Därför är 
flexibla anställningsformer en möjliggörare till reshoring för Armatur AB. 

 Organisation 
Under kategorin organisation har åtta nya möjliggörare till reshoring identifierats. Verktyg AB 
uppger att deras organisation i Sverige inte är hierarkisk vilket gör att beslut kan tas på ett 
effektivt sätt. Solskydd AB uppger detsamma då produktionschefen inte behöver gå till flera 
olika chefer för att fatta ett beslut, en icke hierarkisk organisation är därför en möjliggörare för 
dessa fallföretag. Verktyg AB har stött på svårigheter med att reshora verksamhet då den 
sittande ledningen har varit med och tagit beslutet om offshoringen, som många gånger var ett 
felaktigt beslut. Att ledningen erkänner bristande offshoringbeslut är därför en möjliggörare 
till att reshoring genomförs för Verktyg AB. Vidare vet inte alltid ledningen vilka möjligheter 
som finns med automatisering vilket gör att de inte förstår fördelarna med att ha produktion i 
Sverige. Att ledningen förstår möjligheterna med automatiserad produktion är därför en 
möjliggörare för Verktyg AB. Ledningen vägrar ibland erkänna eller åtgärda sina misstag vilket 
gör det svårt att få igenom beslut om reshoring. En ny ledning, genom en generationsskiftning 
eller nytillsättning, kan rätta till felaktiga beslut tidigare ledning gjort utan att själva tappa 
ansiktet. Att ledningen förändras är därför en möjliggörare för Verktyg AB. Även 
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beslutsunderlag kan vara en möjliggörare till reshoring. Verktyg AB beskriver att ett bra sätt att 
räkna på reshoring inte finns i dagsläget och att kunskap om kalkylering saknas hos ledningar 
i Sverige. Tillgång till sanningsenlig kalkyl skulle därför vara en möjliggörare för Verktyg AB.  

 Teknologi 
Under kategorin teknologi bekräftas fyra av de elva möjliggörare som identifierats i teorin. I 
Gylling et als (2015) studie om reshoring gjordes förändringar i verksamheten i hemlandet, 
vilket gjorde den mer effektiv och mer lönsam. Armatur AB gjorde också förändringar i 
produktionen och monteringen som effektiviserade verksamheten, vilket möjliggjorde 
reshoring. Tillgång till automation i hemlandet möjliggjorde reshoring för Verktyg AB, med 
hjälp av de automatiserade processer som fanns att tillgå i Sverige kunde företaget uppnå en 
högre kvalitet samtidigt som färre anställda behövdes. Detta är i linje med de fördelar Bals et al 
(2015) beskriver i samband med automatisering. För att kunna ta tillbaka produktionen bör det 
finnas tillgänglig kapacitet i hemlandet (Bals, et al., 2016). Verktyg AB och Solskydd AB 
bekräftar att tillgång till fri kapacitet i hemlandet var en möjliggörare när de reshorade. Precis 
som företagen i Kinkel och Malocas (2009) studie bekräftar Verktyg AB och Solskydd AB att 
ökade löner har möjliggjort reshoring då det är det som ofta startar tanken kring att reshora. 
Löneökningarna är en del av de ökande kostnaderna som urholkar de kostnadsfördelar som 
företagen ville åt när de flyttade verksamhet utomlands (Bailey & De Propris, 2014). 

Vidare identifieras tre nya möjliggörare till reshoring under kategorin teknologi. Eftersom vissa 
produkter som producerades i den offshorade produktionen togs bort från Solskydd ABs 
produktsortimentet, var det inte längre försvarbart att ha kvar resterande produktion i den 
offshorade verksamheten. Minskad produktion i värdlandet var därför en möjliggörare för 
Solskydd AB. Armatur AB hade tidigare tillverkat de offshorade produkterna och hade 
kunskapen om dess. Med hjälp av den effektivare produktionen kunde dessa produkter 
samordnas i det befintliga produktionsupplägget utan att företaget behövde göra större 
förändringar. Möjlighet att samordna produkter i befintligt produktionsupplägg var därför en 
möjliggörare för Armatur AB. Ett mer rationellt och mer effektivt produktionsupplägget i 
Armatur ABs anläggning i Sverige idag än vid offshoringbeslutet, gjorde att företaget kunde 
konkurrera med kostnaden för att köpa in produkterna från en leverantör. Förändrat 
produktionsupplägg än vid offshoringbeslutet var därför en möjliggörare för Armatur AB.  
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Tabell 18 Analys möjliggörare 

 

Möjliggörare Verktyg AB Solskydd AB Armatur AB Teorin

Bättre avtal med fackförbund än vid offshoringbeslutet x
Möjligheten att testa och simulera produktion i hemland x
Politiska incitament x
Tillgång till nationalla utvecklingsprogram i hemland x
Tillgång till och möjlighet till samarbeten med leverantör x x x

Flexibla anställningsformer x
God kommunikation i reshoringprojektet x
Lägre motstånd till förändring än vid offshoringbeslutet x
Tillgång till kvalificerad personal i hemland x x
Tillgång till kompetens och underlag i reshoringprojekt x
Tillgång till motiverad personal i hemland x x

Erfarenhet av tidigare lyckad reshoring x
Icke byråkratisk organisation x
Icke hierarkisk organisation x x
Ledningen erkänner bristande offshoringbeslut x
Ledningen förändras x
Ledningen förstår möjlighetern med automatiserad 
produktion x

Tillgång till sanningsenlig kalkyl x

Effektivare produktion än vid offshoringbeslutet x x
Förändrat produktionsupplägg än vid offshoringbeslutet x
Lägre kostnad för energi i hemlandet x
Minskad produktion i värdlandet x
Möjlighet att samordna produkter i befintligt 
produktionsupplägg x

Tillgång till automation i hemlandet x x
Tillgång till fri kapacitet i hemland x x x
Tillgång till resurser x
Ökade kostnader i värdland x

Ökad löner x x x
Ökad fraktkostnad x
Ökad försäkringskostnad x
Ökad kostnad för råmaterial x
Ökad kostnad för logistik x

Samarbetspartners

Medarbetare

Organisation

Teknologi
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en beskrivning av studiens resultat, studiens implikationer och begränsningar. 
Dessutom beskrivs studiens slutsatser och rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag 
på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Studiens syfte har varit att undersöka svenska företags drivkrafter och möjliggörare till 
reshoring. Syftet är nedbrutet i två problemfrågor och genom att besvara dessa uppfylls syftet. 
Nedan kommer problemfrågorna att diskuteras var för sig.  

 Vilka drivkrafter har svenska företag till reshoring? 
I denna studie bekräftas 19 av de 45 drivkrafter som identifierats i teorin, se Tabell 19. Studien 
påvisar att det inte endast är en drivkraft som ligger bakom svenska företags reshoringbeslut, 
utan att det är en kombination av många. Studien identifierar också 15 nya drivkrafter svenska 
företag har till reshoring. Dessa nya drivkrafter anses inte vara specifika för just studiens 
fallföretag, utan kan ses som generella. Det krävs dock ytterligare studier för att bekräfta detta. 

Studien påvisar att det finns skillnader i vilka drivkrafter svenska företag har till reshoring då 
endast fyra drivkrafter bekräftas av mer än ett fallföretag. Även om fallföretagen är tillverkande 
företag skiljer dem sig åt på flera punkter och har olika förutsättningar. Detta har resulterat i 
att studien visar på en mångfald av drivkrafter och att ett stort antal nya drivkrafter har kunnat 
identifieras. Detta visar i sin tur på att mer forskning av denna typ, om reshoring i en svensk 
kontext, behövs för att identifiera fler drivkrafter och fylla det gap som finns i teorin. Detta är 
viktigt då det hjälper till att förstå hela reshoringfenomenet och vad som driver fram och 
möjliggör för ett sådant lokaliseringsbeslut.  

Ur ett reshoringperspektiv är drivkrafter kopplade till kategorierna kultur och kvalitet beroende 
av de upplevda skillnader som kan finnas mellan den offshorade verksamheten och 
verksamheten i hemlandet. Om ingen skillnad i kvalitet eller kultur finns, finns inget behov av 
att flytta hem den offshorade produktionen, och om det inte finns möjlighet att förbättra eller 
eliminera de upplevda skillnaderna finns det heller ingen anledning till reshoring. Alla svenska 
företag drivs alltså inte av att förbättra kvalitet eller minska problem med kulturskillnader. 
Företag med kundspecifika produkter som är svåra att tillverka i automatiserade processer kan 
inte tillgodose sig de fördelar svensk produktion kan ge, som minskad manuell hantering 
genom automation och mindre mantimmar. Även om lönegapet mellan Sverige och så kallade 
”låglöneländer” har minskat finns fortfarande skillnader i lönenivå. Vidare kan det påvisas att 
drivkrafter kopplade till verksamheten är beroende av vart företaget har sin marknad. Företag 
som försörjer en global marknad behöver inte drivkrafter, som korta ned ledtider eller vara nära 
intressenter, betyda att verksamheten lokaliseras i Sverige. 

Det kan också påvisas att drivkrafterna inom kategorin kostnad är de mest universella 
drivkrafterna för svenska företag. Det kan antingen vara kostnader som uppkommit eller ökat 
vid offshoringen som företagen missat att ta hänsyn till. Det kan också vara kostnader som 
uppkommit för att förhållandena vid offshoringbeslutet i jämförelse med idag har förändrats. 
De ökade lönekostnaderna i offshoringländerna är ett tydligt exempel på kostnader som ökat 
på grund av nya förhållanden. Denna ökning är problematiskt då de sänkta lönekostnaderna 
skulle täcka andra ökade kostnader vid offshoringen.  
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Tabell 19 Resultat drivkrafter 

 

 Vilka möjliggörare har svenska företag till reshoring? 
I denna studie bekräftas 7 av de 19 möjliggörare som identifierats i teorin, se Tabell 20. Att 
omlokalisera verksamhet är en utmanade process och det är viktigt att veta vad som möjliggör 
en omlokalisering. Studien påvisar att det oftast är en kombination av faktorer som möjliggör 
för en återflytt av verksamhet till Sverige. Studien identifierar också 16 nya möjliggörare 
svenska företag har till reshoring. Dessa nya möjliggörare anses inte vara specifika för just 
studiens fallföretag, utan kan ses som generella. Det krävs dock ytterligare studier för att 
bekräfta detta. 

I studien finns det ingen möjliggörare som har bekräftats av alla tre fallföretag och endast fyra 
möjliggörare har återfunnits hos mer än ett fallföretag. Det visar att även om alla tre fallföretag 
är tillverkande upplever de olika faktorer som möjliggör reshoring. Detta har resulterat i att 
studien visar på en mångfald av möjliggörare och att ett antal nya möjliggörare har kunnat 
identifieras.  

Att automatisera och effektivisera processer är uppgifter vissa företaget inte kan utföra utan 
hjälp från en extern part. Med samarbetspartners kan företag också simulera den produktionen 
som skall flyttas hem och på det sättet försäkra sig om att reshoringen går att realisera. De 

Drivkraft Verktyg AB Solskydd AB Armatur AB Teorin

Behålla kompetens inom företaget x
Följa företagets strategi gällande miljömål x
Förenkla kommunikation inom företaget x x
Minska risker med leverantörer x
Skapa arbetstillfällen i hemland x
Skydda intellektuella tillgångar x x
Ta socialt ansvar i värdland x
Trygga arbetstillfällen i hemland x x
Undvika oetiska aktörer i värdland x

Korta ned ledtid x x
Möta fluktuationer i efterfrågan x x x
Skapa synergieffekter x x
Snabbare produktlanseringar x
Stärka varumärket genom "Made in XX" x x x
Underlätta produktutveckling x x x
Öka kontroll över produktion x x

Frakta mindre luft x
Minska antalet flygfrakter x
Minska antalet transportsteg x
Minska bundet kapital x x
Sänka kostnad för koordinering x x
Sänka kostnad för kvalitetskoordinering x x
Sänka kostnad för lager x x
Sänka kostnad för omarbete x x
Sänka kostnad för tillverkning x
Sänka kostnad för transport x x
Sänka lönekostnader för tjänstemän x
Öka lageromsättning x

Säkerställa rätt material i produkt x
Underlätta kvalitetsförbättringar x
Öka kvalitet på produkt x x x
Öka kvalitet på råmaterial x x
Öka leveransprecision x x

Kultur

Verksamhet

Kostnad

Kvalitet
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möjliggörare kopplade till medarbetare är ofta en vägning mellan kvalificerad och motiverad 
personal kontra löner. Att löner har ökat i värdländer i kombination med att arbetare i Sverige 
är mer kvalificerade och motiverade har gjort att företag övervägt att reshora. Företag som har 
kundanpassade produkter anses hellre dra nytta av den högre produktivitet som kan erhållas 
från svenska arbetare. Medan företag med processer som går att automatisera vill ha tillgång 
till medarbetare som är kvalificerade att manövrera de robotar och maskiner som kommer med 
automatiseringen.  

I ett företags organisation är det inte säkert att reshoring ses som något positivt. Personer som 
sitter i beslutsfattande positioner och som tagit beslut om att offshora produktion kan se det 
som ett misslyckande att flytta tillbaka verksamheten. Istället för att släppa prestigen och 
erkänna sina misstag motsätter de sig reshoring. Offshoringen kan ha skett på grund av 
bristfälliga underlag och detta leder till att offshoringen inte gav önskat resultat i form av 
kostnadsbesparingar. Även om offshoringbeslutet var rätt har tiderna förändrats och kalkylerna 
som stämde då behöver inte stämma idag. Därför kan dessa lokaliseringsbeslut behöva rättas 
till genom att flytta tillbaka verksamhet till Sverige. Hur organisationen möjliggör reshoring 
kan beror på storleken av företaget och om ledningen har förtroende för de som utför 
reshoringen. Mindre företag tenderar att ha det lättare att genomföra reshoring än stora företag 
då det inte är lika komplicerade beslutsvägar i ett mindre företag. 

Vidare kan teknologi komma att bli mer betydelsefullt vid reshoring då det ibland är viktigt att 
verksamheten i Sverige effektiviseras om det skall bli möjlig att konkurrera med utländska 
leverantörer. Automation har möjliggjort för företag att kunna sänka sina kostnader för löner 
och kvalitetsproblem samt för att bli mer effektiva och i vissa fall frigöra kapacitet. Teknologi 
kan spela en avgörande roll i framtidens produktion då automation och integrerade tekniker 
blir ett sätt att skapa konkurrenskraftighet. De ökande lönerna i värdländerna kan eventuellt 
medföra att fler företag börjar titta på att flytta tillbaka verksamheten då de kostnadsfördelar 
som offshoringen baserades på inte längre är aktuella.  

Tabell 20 Resultat möjliggörare 

 

6.2 Implikationer 
Forskningen inom reshoring är tämligen outforskad och publicerad forskning på området 
fokuserar mestadels på drivkrafter till reshoring eller om reshoring i sin helhet (Fratocchi, et 
al., 2014). Forskning kring vad som möjliggör reshoring är nästan obefintlig, speciellt då många 
författare inte benämner möjliggörare som möjliggörare utan som drivkrafter. Denna studie 
bidrar därför med att tillföra en ny dimension då den skiljer på drivkrafter och möjliggörare. 
Ur ett teoretiskt perspektiv har denna studie bidragit med att fylla det gap som finns inom 
forskningen om reshoring. Studien har identifierat nya drivkrafter och nya möjliggörare till 

Möjliggörare Verktyg AB Solskydd AB Armatur AB Teorin

Möjligheten att testa och simulera produktion i hemland x
Tillgång till nationalla utvecklingsprogram i hemland x
Tillgång till och möjlighet till samarbeten med leverantör x x x

Tillgång till kvalificerad personal i hemland x x
Tillgång till motiverad personal i hemland x x

Erfarenhet av tidigare lyckad reshoring x
Flexibla anställningsformer x
Icke byråkratisk organisation x
Icke hierarkisk organisation x x
Ledningen erkänner bristande offshoringbeslut x
Ledningen förstår möjlighetern med automatiserad produktion x
Ledningen förändras x
Tillgång till sanningsenlig kalkyl x

Effektivare produktion än vid offshoringbeslutet x x
Förändrat produktionsupplägg än vid offshoringbeslutet x
Minskad produktion i värdlandet x
Möjlighet att samordna produkter i befintligt produktionsupplägg x
Tillgång till automation i hemlandet x x
Tillgång till fri kapacitet i hemland x x x
Ökade löner x x x

Teknologi

Samarbetspartners

Medarbetare

Organisation
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reshoring som forskare kan ta del av. Studien har också gett ett förslag på hur drivkrafter och 
möjliggörare kan kategoriseras vilket gör det enklare att förstår reshoring då kategoriseringen 
lyfter faktorerna till strategiska områden. 

Ur ett praktiskt perspektiv har denna studie bidragit till att företag som vill reshora har kunnat 
ta del av andra företags erfarenheter. Om fler företag blir medvetna om vad som driver och 
möjliggör att ta hem produktion, kan det främja reshoring och företag kan fatta mer 
välgrundade beslut. Att företag får ta del av andras erfarenheter kan underlätta 
beslutsprocessen då besluten i större utsträckning kan baseras på fakta och inte magkänsla. 
Detta resulterar i att företag kan bli mer konkurrenskraftiga och långsiktigt stärka sin 
överlevnad.  

6.3 Metoddiskussion 
För att besvara studiens syfte och problemfrågor utfördes en flerfallstudie på tre svenska 
företag. Datainsamlingen skedde genom en litteraturgenomgång samt intervjuer och 
dokument-studier. Intervjuerna som genomfördes var av semistrukturerad karaktär där öppna 
frågor ställdes för att inte begränsa eller styra respondenten. Detta gav chansen för fördjupande 
frågor för att få så stor förståelse kring företagets drivkrafter samt möjliggörare till reshoring. 
Dock kan kritik riktas mot denna metod. Hade slutna frågor ställts hade troligtvis fler 
drivkrafter och möjliggörare från teorin kunnat identifieras hos fallföretagen, då frågor med 
hög grad av standardisering är att föredra om studien är av teoriprovande karaktär (Skärvad & 
Lundahl, 2016). Dock är öppna frågor att föredra för denna studie, då nya drivkrafter och 
möjliggörare kunnat identifieras, något som hade blivit svårt med slutna frågor. Vidare gjordes 
dokumentstudier på två av tre fallföretag. Detta för att få en bakgrundsinformation till 
fallföretagens reshoringprojekt samt för att bekräfta och identifiera nya drivkrafter och 
möjliggörare. På ett av fallföretagen fanns inga dokument kopplat till reshoring att studera, då 
företaget inte dokumenterade sina reshoringbeslut på det sättet. Detta har inte påverkat 
studiens resultat då den primära datainsamlingen har skett genom intervjuerna. Alla tre företag 
hade genomfört någon slags reshoring, vilket stärker studiens resultat eftersom alla 
respondenter hade erfarenhet av att flytta hem verksamhet till Sverige. Det logiska resonemang 
som förts kring studiens drivkrafter och möjliggörare samt kategoriseringen av dessa, har ej 
verifierats. Det bör genomföras fler studier med samma eller liknande kategorisering för att 
akademiskt bekräfta studiens indelning av drivkrafter och möjliggörare. 

För att stärka och bedöma studiens trovärdighet har fyra kriterier använts, se kapitel 2.7. Med 
utgång i att erhålla hög reliabilitet har studiens arbetssätt dokumenterats kontinuerligt, vidare 
har även studiens teori och empiri sammanställts i databaser för att på ett strukturerat och 
säkert sätt hantera en stor mängd data. Därför anses studiens reliabilitet vara god. Dock kan 
kritik riktas mot att endast en respondent intervjuades från varje fallföretag. Om fler 
respondenter inkluderats hade troligtvis en mer nyanserad bild av fallföretagens 
reshoringprojekt erhållits. För att erhålla hög begreppsvaliditet, vilket är viktigt för en studie 
inom ett nytt forskningsområde, har definitioner av begrepp och beskrivningar av studiens syfte 
förmedlats till fallföretagen innan datainsamlingen. Detta har säkerställt att rätt typ av data har 
samlats in. När det har varit möjligt, har metodtriangulering använts för att erhålla en komplett 
bild av fallföretagens reshoringprojekt. Vidare har analysmetoden mönsterpassning använts för 
de delar teori gått att hitta. För att ytterligare stärka den interna validiteten har horisontell 
granskning i form av handledning från Jönköping University använts. För att få ett 
generaliserbart resultat har studien utformats med en flerfallsdesign. Hade fler företag 
inkluderats hade resultatet blivit starkare och generaliserbarheten begränsas även av att endast 
tillverkande företag ingått i studien. Även företag inom tjänstesektorn har reshorat 
verksamheten, och hade någon av dessa företag inkluderats i studien hade troligtvis fler 
drivkrafter och möjliggörare kunnat identifieras.  

6.4 Slutsatser  
Det kan konstateras att svenska företag drivs av olika faktorer samt har olika möjliggörare till 
reshoring. Det finns likheter, men desto större olikheter. Det som driver och möjliggör för att 
svenska företag skall flytta hem produktion är kopplade till företagets förutsättningar och för 
att kunna förstå fenomenet reshoring krävs att fler studier på området utförs. Vidare kan det 
påvisas att svenska företags drivkrafter och möjliggörare till reshoring grundar sig i att 
offshoringen var ett felaktigt lokaliseringsbeslut eller att förutsättningarna kring offshoringen 
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har förändrats. Någon eller några faktorer behöver ha fallit ut sämre än förväntat, alternativt 
försämrats med tiden, för att reshoring ska genomföras. Detta är viktigt att poängtera, då 
reshoring inte är ett lokaliseringsbeslut som passar alla svenska företag. En offshorad 
verksamhet kan fortfarande vara det bästa alternativet för vissa svenska företag. 

I denna studie har 33 drivkrafter och 20 möjliggörare identifierats på svenska företag, varav 16 
drivkrafter och 13 möjliggörare inte tidigare identifierats i teorin. Detta visar att området inte 
är tillräckligt undersökt och att det finns behov av fler studier kring, och vad som driver samt 
möjliggör, reshoring. Det behöver också ske mer omfattande forskning för att kunna identifiera 
fler drivkrafter och möjliggörare för att svenska företag skall reshora men också för att kunna 
urskilja vad det är som gör att företagens drivkrafter och möjliggörare skiljer sig åt. Det är nu 
viktigt att se till att historien inte upprepar sig och att företag inte börjar reshora för att det är 
en trend, utan för att det är ett korrekt beslut att lokalisera verksamheten i Sverige.  

6.5 Vidare forskning 
Eftersom reshoring är ett outforskat område behövs mer forskning. Det behövs göras mer 
studier som denna, om drivkrafter och möjliggörare till reshoring, för att få en djupare 
förståelse för dessa aspekter och för att kunna bekräfta resultatet i denna studie. Vidare behövs 
också forskning med olika typer av företag då denna studie har indikerat att företagens 
förutsättningar påverkar vad som driver och möjliggöra reshoring. Det behövs också forskning 
där ägandeskap tas hänsyn till, något som inte gjordes i denna studie. Det behövs också mer 
forskning kring svårigheter svenska företag upplever samt de resultat som uppnåtts med 
reshoring. Det saknas också kalkyler och beslutsunderlag svenska företag kan använda sig av 
vid lokaliseringsbeslut, studier om vilka faktorer och kostnader som bör tas i beaktning vid 
reshoring behöver också genomföras. 
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"Made in XX"

Förändring i världsekonomin

Innovation, forskning och utveckling blir lidande på grund av avstånd till 
produktion

Politiska risker

Bristande förtroende och engagemang bland personal eller leverantörer
Bristande kunskap om värdlandet vid offshoringbeslutet
Bundet kapital
Felbedömning av kostnader och risker vid offshoringbeslutet
Felbedömning av kostnadsbesparingar vid offshoringbeslutet
Förhastad offshoring beslut (bandwagon effect)

Hög omsättning på personal
Höga kostnader för koordinering

Goodwill

Tillgång till kvalificerad personal
Ökad grad av automatisering

Intervjuguide

Problem med leveransförmåga
Risk för störningar

Svårigheter på grund av den fysiska och mentala avståndet

Ökade kostnader
Ökade logistik- och transportkostnader
Ökat fokus på hållbarhet

Instabilitet i valutakurser

Förändrad produktionsstrategi

Kvalitetsproblem
Minskade tillväxtmöjligheter

Outnyttjad kapacitet

Förändringar i företagsledningen
Högre produktivitet och arbetsmoral

Drivkrafter

Möjliggörare
Ökat krav på kundanpassning

Politiska incitament
Strukturella förändringar

Närhet till intressenter

Problem med dålig publicitet

Ökad konkurrens om tillgångar
Ökad medvetenhet om miljöpåverkan

Ökad efterfrågan och brist på tillgängliga transporter

Stöld av intellektuella tillgångar
Svårigheter att matcha försörjning med efterfrågan

Tillgång till kvalificerad personal

Oförmåga att tillhandahålla tjänster relaterade till produkten

Förbättrade avtal med fackförbund

Höga lagernivåer

 


