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Abstract
Purpose - The study aims at investigating which governmental incentives affect or which could
affect Swedish companies' reshoring decisions in the future. To fulfill the purpose, two research
questions have been formulated:
1. Which government incentives affect Swedish companies' reshoring decisions?
2. Which government incentives may affect Swedish companies' reshoring decisions in
the future?
Method - To fulfill the purpose of the study, a case study was conducted including 19
respondents from 14 organizations. Primary data acquisition technique was semi structured
interviews.
Findings - The study identified a total of ten governmental incentives that affect Swedish
companies' reshoring decisions. Of these incentives, five have been identified in theory, and five
was previously not described in the literature. The literature also contains five incentives that
were not found in the Swedish context. The new governmental incentives have been identified
in a Swedish context but are considered general for countries with similar incentive policies and
role in the world market. The study also identifies incentives that could affect Swedish
companies' reshoring decisions in the future. Most of these are linked to taxes or other forms of
economic incentives, but the main point is to maintain stability in the Swedish incentive policy
and not make any major changes, as companies believe that long-term strategic advantages is
the main incentive for reshoring.
Implications - The study contributes with new knowledge about how government incentives
affect Swedish companies' reshoring decisions but it also contributes to new knowledge about
how government incentives affect reshoring decisions in general. This is an area that has not
been studied further in the existing literature. Knowledge can be used by politicians to gain a
better understanding of how to encourage manufacturing companies to return with their
production or how to make Sweden an attractive country for manufacturing. For practitioners,
the study helps to show which government incentives should be investigated more closely in
this type of decision.
Limitations - One limitation for the study is that only 14 organizations are included and only
one or two representatives per organization was interviewed. If more respondents would be
involved, further incentives may be identified. Through the above, generalizability could also
be improved. Studies in other contexts are necessary to validate the results.
Keywords - Governmental incentives, reshoring, location decisions

Sammanfattning
Syfte – Studien syftar till att undersöka vilka statliga incitament som påverkar eller som i
framtiden skulle kunna påverka svenska företags reshoringbeslut. För att uppfylla syftet har två
frågeställningar undersökts:
1. Vilka statliga incitament påverkar svenska företags reshoringbeslut?
2. Vilka statliga incitament kan komma att påverka svenska företags reshoringbeslut i
framtiden?
Metod – För att uppfylla syftet med studien genomfördes en fallstudie inkluderande 19
respondenter från 14 organisationer. Primär datainsamlingsteknik var semistruktureradeintervjuer.
Resultat – Studien identifierade totalt tio statliga incitament som påverkar svenska företags
reshoringbeslut. Av dessa incitament har fem lyfts upp tidigare för andra kontexter medan fem
inte tidigare har beskrivits i litteraturen. Litteraturen innehåller även fem incitament som inte
hittades i den svenska kontexten. De nya incitamenten har identifierats i en svensk kontext men
anses vara generella för länder med en liknande incitamentspolitik och roll på
världsmarknaden. I studien identifieras även incitament som skulle kunna påverka svenska
företags reshoringbeslut i framtiden. Flertalet av dessa är kopplade till skatter eller andra
former av ekonomiska incitament, men det viktigaste framhålls vara att bibehålla en stabilitet
i den svenska incitamentspolitiken och inte göra några större förändringar, då företag anser att
långsiktiga strategiska övertag är det främsta incitamentet för reshoring.
Implikationer – Studien bidrar med ny kunskap kring hur statliga incitament påverkar
svenska företags reshoringbeslut men anses även bidra med ny kunskap kring hur statliga
incitament påverkar reshoringbeslut i allmänhet. Det här är ett område som inte har studerats
närmare i den existerande litteraturen. Kunskapen kan användas av politiker för att få en större
förståelse för hur de kan stimulera tillverkande företag att återvända med sin produktion eller
hur Sverige kan göras till ett attraktivt land för tillverkning. För praktiker hjälper studien till att
visa vilka statliga incitament som bör undersökas närmare vid den här typen av beslut.
Begränsningar – En begräsning för studien är att endast 14 organisationer ingick och att bara
en eller två representanter per organisation intervjuades. Om fler respondenter involverats kan
ytterligare incitament ha identifierats. Genom ovanstående kunde även generaliserbarheten
förbättras. Studier i andra kontexter behövs dock för att validera resultaten.
Nyckelord – Statliga incitament, reshoring, lokaliseringsbeslut
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Introduktion

1 Introduktion

Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som den byggts upp kring.
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens omfång
och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition.

1.1 Bakgrund
Under många år har begreppet “Offshoring” diskuterats av yrkesverksamma och forskare, vilket
avser omlokalisering av värdekedjans verksamhet utanför det land där företagets huvudkontor
finns (Pedersen, et al., 2013). Under 1970-talet genomfördes stora skattereformer framförallt i
Kina vilka bidrog till skattelättnader för utländska investerare. Om företagen återinvesterade
sin vinst i landet fick de tillbaka den skatt vilken tidigare var betald för verksamheten
(UNCTAD, 2000). Hög kvalitet till en låg kostnad är också något som var starkt förknippat med
Kina, vilket även detta bidrog till att många företag flyttade hela eller delar av sin verksamhet
till Asien (Ancarani, et al., 2015).
Under de senaste åren har begreppet ”Reshoring” börjat diskuterats bland politiker, forskare
och praktiker (Eriksson, et al., 2018). Begreppet definieras som att flytta tillverkning tillbaka
till moderbolagets hemland (Ellram, 2013). Några tydliga exempel på att trenden börjar bli allt
starkare är Ford, Catepillar, General Electric (Simchi-Levi, 2012), Apple (Denning, 2013), Sleek
Audio (Bals, et al., 2016), Chrysler (Ocicka, 2016), Bosch, Philips (Fratocchi, et al., 2014). Dessa
är bara några exempel på amerikanska och tyska företag som valt att flytta tillbaka hela eller
delar av sin värdekedja till moderbolagets hemland. Det finns dock relativt lite forskning på
området och den begränsade forskning som finns fokuserar primärt på drivkrafter bakom
reshoringbeslut (Wiesmann, et al., 2017).
En av de drivkrafter som tros bidragit till reshoring är statliga incitament, vilket exempelvis är
bidrag till finansiering av reshoring-projekt (Stentoft, et al., 2016), alternativt låga eller inga
skatter på företagets vinst (Pearce, 2014). Idag finns tydliga exempel på hur statliga incitament
har påverkat reshoring i vår omvärld. Forskningen på området är dock begränsad och har inte
gått på djupet. Därmed finns det en brist på kunskap om hur statliga incitament påverkar eller
skulle kunna påverka reshoringbeslut. Med statliga incitament avses i denna rapport statliga
policys, lagar, regelverk och politiska initiativ som på något sätt anses bidra till att produktionsmarknadens attraktivitet ökar och på så sätt främjar reshoring.
Reshoringtrenden är påtaglig i stora industriländer som USA (Tate, 2014), Tyskland (Kinkel,
2012), Spanien (Martínez-Mora & Merino, 2014) och Storbritannien (Bailey & Propris, 2014).
Området har också studerats i andra nationella kontexter. Reshoring inom Sverige har inte
studerats i något större omfattning. Den begränsade forskning som finns fokuserar också på
drivkrafter till varför svenska företag valt att flytta tillbaka sin produktion till Sverige i
allmänhet (Sollander, et al., 2016). Det finns alltså ett stort utrymme för vidare forskning om
reshoring i Sverige, i synnerhet hur statliga incitament påverkar eller skulle kunna påverka
reshoringbeslut.

1.2 Syfte och frågeställningar
Ovan framgår att reshoring är ett område som fått allt större uppmärksamhet av såväl praktiker
som akademier. Det är generellt sett ett relativt outforskat område jämfört med andra typer av
lokaliseringsbeslut. Den existerande litteraturen fokuserar primärt på drivkrafter till varför
företag flyttar tillbaka sin produktion. Statliga incitament har lyfts fram som en drivande faktor
till återflyttning på flera håll, dock inte i Sverige. Det finns emellertid inga studier som specifikt
fokuserar på hur statliga incitament påverkar företags reshoringbeslut. Därmed är studiens
syfte:
Att undersöka vilka statliga incitament som påverkar eller som i framtiden
skulle kunna påverka svenska företags reshoringbeslut.
För att uppfylla syftet har två frågeställningar formulerats. För att få en fördjupad förståelse för
om, och i så fall vilka, statliga incitament som påverkar företags reshoringbeslut har följande
frågeställning formuleras:
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1.

Vilka statliga incitament påverkar svenska företags reshoringbeslut?

För att få en fördjupad förståelse för om, och i så fall vilka, statliga incitament som kan komma
påverka företags reshoringbeslut i framtiden har följande frågeställning formulerats:
2. Vilka statliga incitament kan komma att påverka svenska företags reshoringbeslut i
framtiden?
Frågeställningarna kommer att belysas utifrån både ett offentligt och ett privat perspektiv och
besvaras genom en fallstudie.

1.3 Avgränsningar
Den här studien kommer endast att undersöka hur statliga incitament påverkar eller skulle
kunna påverka reshoringbeslut i en svensk kontext. Studien kommer inte att särskilja på olika
typer av reshoring utan studera det på en övergripande nivå, dock kommer dessa olika typer av
reshoring presenteras för att skapa kontext för fenomenet. Endast svenska företag som flyttat
tillbaka sin produktion till Sverige kommer att behandlas i studien samt konsulter som tidigare
arbetat med reshoring till Sverige. Dessa kommer att utgöra studiens privata perspektiv. Med
det privata perspektivet avses alltså organisationer och företag som är privat finansierade.
Studiens offentliga perspektiv avser organisationer som är helt eller delvis finansierade genom
statliga medel.

1.4 Disposition
Rapporten är indelad i sex kapitel. Det första kapitlet, Introduktion, innehåller: bakgrund till
fenomenet reshoring, studiens problembeskrivning, syfte och tillhörande frågeställningar. Det
andra kapitlet, Metod och genomförande, beskriver koppling mellan frågeställningar och
metod, ansats, design och datainsamling, dataanalys samt trovärdighet. Kapitlet ämnar att ge
läsaren förståelse för hur studien genomförts och vilka metoder som använts. Det tredje
kapitlet, Teoretiskt ramverk, innefattar presentation av den teori som ligger till grund för
studiens analys. Det fjärde kapitlet, Empiri, beskriver den empiriska data som samlats in i
studien. Det femte kapitlet, Analys, innehåller en sammanställning av den empiriska data, den
innefattar dessutom koppling mellan teori och empiri. Rapporten avslutas med det sjätte
kapitlet, Diskussion och slutsatser, vilket innehåller studiens resultat utifrån
frågeställningarna, implikationer, metoddiskussion, slutsatser samt förslag till vidare
forskning.
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2 Metod och genomförande

Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs studiens
ansats och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. Kapitlet avslutas
med en diskussion kring studiens trovärdighet.

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod
Syftet med studien är att undersöka vilka statliga incitament som påverkar eller vilka i
framtiden skulle kunna påverka svenska företags reshoringbeslut. För att lägga en grund till
studien genomfördes först en litteraturstudie vilken fokuserade på att identifiera drivkrafter till
och möjliggörare för reshoring (Figur 1). Fokus låg på drivkrafter kopplade mot statliga
incitament, det vill säga incitament som införts av offentliga verksamheter för att göra den
inhemska produktionsmarknaden mer attraktiv och därmed försöka påverka företagens
lokaliseringsbeslut. Därefter genomfördes en fallstudie för att besvara studiens
frågeställningar. Fallstudien bestod av intervjuer med respondenter som arbetar i företag och
konsulter som på̊ något sätt arbetat med reshoring samt respondenter som arbetar i offentliga
organisationer som antingen sätter spelreglerna eller arbetar med lobbyism kopplat till
området. Fallstudien omfattade alltså två olika perspektiv, ett offentligt och ett privat
perspektiv (Figur 3). Perspektiven valdes utifrån motivet att få en bredare syn på ett område
vilket inte berörts i någon större omfattning i tidigare forskning.

Figur 1 – Arbetsprocess
Utifrån det faktum att rapporten syftar till att undersöka ett fenomen i ett relativt outforskat
område har kvalitativa intervjuer genomförts. Ett kvalitativt arbetssätt ger möjlighet till
tolkande och analys av fallet, genom att respondenterna under intervjuerna får möjlighet att
formulera sina egna svar (Patel & Davidsson, 2011). Respondenternas svar kan alltså lägga
grunden till fallstudiens slutsats vilken bidrar till att ytterligare förstå forskningsområdet och
därmed besvara studiens frågeställningar.

2.2 Ansats
Studien har en induktiv-kvalitativ ansats och grundar sig på empiriska data vilken samlats in
genom intervjuer. Enligt Figur 2 inleddes arbetet med en litteraturstudie (steg 0) med fokus på
att skapa förståelse för studieområdet och för att samla in existerande teori/kunskap rörande
studiens frågeställningar. Studiens primära fokus ligger inte på att testa eller bekräfta befintlig
teori/kunskap utan på att skapa ny teori/kunskap (steg 2) genom insamling och analys av
empiriska data (steg 1) i en tidigare outforskad kontext, se Figur 2.
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Figur 2 - Modifierad version av Kovács och Spens (2005)
Patel & Davidsson (2011) menar att en kvalitativ undersökning vanligtvis kännetecknas av att
datainsamlingen sker genom kvalitativa intervjuer och tolkande analyser. Något de benämner
som mjuka data. Skärvad & Lundahl (2016) menar att en kvalitativ undersökning generellt
omfattas av att systematiskt samla in och organisera kvalitativa data. Vidare menar de att “Mer
precist är kvalitativ forskning inriktad på att beskriva, analysera, tolka och förstå sociala
fenomen” (Skärvad & Lundahl, 2016, pp. 117-118). Ett socialt system är flertydigt och kan bland
annat omfatta en grupp, en situation eller en beslutsprocess. Skärvad & Lundahl (2016) menar
också att syftet med undersökningen är att genomgående skapa en förståelse för vad som driver
fenomenet.

2.3 Design och datainsamling
Utifrån studiens syfte och frågeställningar ansågs fallstudie som den mest lämpliga
forskningsstrategin. I och med att en fallstudie vanligtvis brukar användas när forskaren ämnar
till att samla in så bred information som möjligt (Patel & Davidsson, 2011) anses att en fallstudie
i denna rapport är lämplig. I den här studien består inte fallet av ett eller flera företag utan av
ett fenomen (återflyttning till Sverige). Syftet har varit att undersöka hur statliga incitament
påverkar eller skulle kunna påverka reshoringbeslut i en svensk kontext. Området har studerats
från två olika perspektiv, ett privat och ett offentligt (Figur 3). För att ha möjlighet att svara på
frågeställningarna utgår rapporten från två olika perspektiv, där perspektiven representerades
av de utvalda respondenterna. Kategoriseringen utgick från ett offentligt och ett privat
perspektiv. Respondenterna valdes utefter dessa perspektiv. De företag som intervjuats hade
genomfört någon form av reshoring. Skillnader i vad som omfattades av omlokaliseringen
existerade, där vissa företag hade flyttat hem hela produktionen, medans andra flyttat hem
vissa moment i produktionen. Företagen valdes inte utifrån några andra aspekter vilket speglas
i företagens spridda storlek. De kommunala och regionala enheter som intervjuades valdes
framförallt med hänsyn till deras geografiska läge. Dessutom valdes kommunerna på grund av
deras välkända historia och rykte kring produktion och företagsanda. Respondent 1, 2, 18 och
19 valdes utifrån syftet att säkerställa att frågor angående skatteregler och lagar kunde besvaras.
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Figur 3 - Case design
Varje respondent som deltar i studien bidrar med sitt unika perspektiv, utifrån dess erfarenhet
och kunskap inom området. Respondenterna är uppdelade i primärt två grupper, en grupp med
ett offentligt perspektiv och en grupp med ett privat perspektiv, allt för att se hur de olika
grupperna ser på incitament kopplat till att få företag att flytta verksamhet från utlandet till
Sverige.

2.3.1

Litteraturgenomgång

För att skapa en teoretiskt grund till fallstudien och möjliggöra att senare jämföra studiens
resultat med existerande teori/kunskap har en litteraturgenomgång genomförts.
Litteraturgenomgången genomfördes i databasen Scopus. De sökord som användes var
Reshor*, Offshor*, Back-reshor*, Government* och Regulation* (Tabell 1). Olika
sammanslagningar av orden användes för att möjliggöra att relevanta artiklar för fallstudien
skulle upptäckas. För att undvika att artiklar som inte tillhörde ämnet användes filtrering.
Filtrering av ämnesområde, utgivningsår och artikelns språk bidrog till att det ursprungliga
antalet sökträffar kunde reduceras till ett hanterbart antal. Därefter lästes de kvarstående
artiklarnas abstract igenom. På så sätt kunde en tydlig uppfattning om artikeln var relevant för
frågeställningarna erhållas. Därefter laddades de artiklar som passerade urvalet ner.
Litteraturgenomgången fortsatte genom att artiklarna lästes igenom och relevanta citat för
fallstudien noterades i ett Excel-ark.
Tabell 1 - Sökord
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2.3.2

Semistrukturerade intervjuer

Studiens datainsamling bestod av semistrukturerade intervjuer med utvalda respondenter. En
semistrukturerad intervju innebär att forskarna i förväg har bestämt vilka frågor som skall
ställas till respondenterna, men att frågornas ordningsföljd kan variera (Skärvad & Lundahl,
2016). Vid en semistrukturerad intervju finns dessutom valmöjligheten att följa upp
respondenternas svar med följdfrågor och uppmaningar vilket bidrar till en mer detaljrik
intervju. I en semistrukturerad intervju har forskaren dessutom möjligheten att på förhand
bestämma vilka frågor som skall ställas till samtliga respondenter, samt vilka frågor som ställs
till specifika och utvalda respondenter (Skärvad & Lundahl, 2016). Intervjuerna genomfördes
primärt via besök hos respondenten, men i de fall där avståndet till respondenten ansågs
begränsande genomfördes intervjuer via telefon och Skype. I de fall där respondenten godkänt
inspelning av intervjun transkriberades denna för att säkerställa att respondenten inte
misstolkades. I de fåtal intervjuer som inte spelades in fördes anteckningar. De intervjuer som
genomförts i samband med rapportens datainsamling beskrivs och presenteras i Tabell 2.
Tabell 2 – Genomförda intervjuer

2.4 Dataanalys
Studiens dataanalys bestod av en genomgång av den empiriska data vilket genererats i samband
med de intervjuer som genomförts med fallstudiens respondenter. De genomförda intervjuerna
transkriberades och analyserades separat utifrån studiens två frågeställningar.
Sammanfattande tabeller skapades för att tydliggöra vilka incitament som är kopplade till
respektive respondent. Tabellerna omfattade en klassificering av de incitament som
identifierats både i teorin och empirin. För att urskilja skillnader och likheter mellan de två
olika perspektiven delades dessa tabeller upp. Därefter kopplades den empiriska analysen till
det teoretiska ramverket för att identifiera likheter och skillnader mellan dessa. Slutligen bidrog
kopplingen mellan teori och empiri till studiens resultat.

2.5 Trovärdighet
I Tabell 3 presenteras hur rapporten uppfyller Lincoln and Gubas (1985) resonemang kring
trovärdighet i kvalitativa studier. Tabellen tydliggör vilket tillförlighetskriterium som är
kopplade till rapportens trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och anpassningsbarhet.
Dessutom beskrivs det i tabellen hur uppfyllandet av dessa kriterier nåddes. Ett exempel på
tillförlitlighetskriterium är Peer debriefing, vilket Lincoln and Guba (1985) innebär att
forskaren och forskning exponeras för en jämlik publik, för att på så vis få in nya synvinklar på
arbete. Detta säkerställs genom att rapporten noga granskas av respondenterna studenter,
peers, och genom att examinatorn samt handledaren läst och granskat arbetet.
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3 Teoretiskt ramverk

Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och
frågeställningar som formulerats.

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori
Arbetet inleddes med en litteraturgenomgång för att skapa en teoretiskt grund till fallstudien
och för att bygga upp ett teoretiskt ramverk som möjliggör jämförelse mellan studiens resultat
med existerande teori/kunskap. Vidare i detta kapitlet redogörs drivkrafter och möjliggörare
som påverkar företags reshoringbeslut, vilka identifierats i litteraturgenomgången (Figur 4).
Reshoring har under de senaste åren blivit ett alltmer frekvent forskningsområde. Dock finns
fortfarande en begränsad teoretisk grund inom området. Den existerande litteraturen är främst
kopplad till företag i USA, Tyskland, Spanien och Storbritannien. Ytterst begränsad forskning
finns inom området reshoring i Sverige. Eftersom forskning inom statliga incitament inte
berörts i någon omfattande utsträckning bland andra länder i västvärlden finns ett tydligt behov
av att belysa just detta.
Genom att klassificera de statliga incitament som benämnts i litteraturen finns möjligheten att
på ett trovärdigt sätt kunnat jämföra de teoretiska incitamenten med hur verkligheten i Sverige
ser ut.

Figur 4 - Reshoring

3.2 Vad handlar reshoring om?
Alla företag som säljer en produkt måste fatta ett beslut om hur de ska försörja marknaden med
produkter. För ett tillverkande företag sker det här försörjningsbeslutet i två steg. Först måste
företaget besluta om de ska tillverka produkten eller köpa in från en leverantör (försörjningskanal). Därefter måste företaget besluta om försörjningen ska ske utifrån en lokal eller global
marknad (försörjningsmarknad). Det finns alltså fyra olika sätt (eller tillstånd) att försörja en
marknad med produkter, se Figur 5. Val av försörjningskanal är ett tillverka/köpa beslut
(kontroll) medan val av försörjningsmarknad är ett lokaliseringsbeslut. Ett försörjningsbeslut
tas inte endast en gång utan är ett beslut som måste uppdateras över tid för att säkerställa att
företaget är konkurrenskraftigt. Det kan alltså över tid ske förflyttningar mellan de olika
tillverkningstillstånden. En förflyttning från en lokal försörjningsmarknad till en global
försörjningsmarknad kallas för offshoring medan den omvända förflyttningen kallas för
reshoring. En förflyttning från egen produktion till leverantör kallas outsourcing medan den
omvända förflyttningen kallas insourcing.
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Figur 5 - Försörjningsbeslut, (Hilletofth, et al., 2017)
Den här studien fokuserar på reshoring vilket i grunden handlar om en förflyttning från global
till lokal marknad (i det här specifika fallet Sverige). Det är i grunden ett lokaliseringsbeslut,
men tillbakaflytt kan även innebära en förändring av försörjningskanalen. Det betyder att det
finns fyra olika reshoring-typer Figur 6. Alternativ 1 innebär att företaget flyttar egen
produktion från en global produktionsmarknad till den svenska produktionsmarknaden, det
vill säga att produktionen inte skiftar ägare, utan flytten sker endast från egen
produktionsenhet tillbaka till Sverige. Alternativ 2 innebär att företaget tidigare köpt varor från
en global marknad, men att de nu väljer att börja producera själva och detta i Sverige. Alternativ
3 innebär att företag tidigare producerat på en global marknad i egen regi, men istället väljer
att köpa in varor istället för att producera själva, de varor företaget köper produceras i Sverige
av annat företag. Alternativ 4 innebär att företaget tidigare köpt varor på den globala
marknaden, men att de nu väljer att köpa varor producerade i Sverige istället. Dessa fyra typer
av reshoring sammanställs i Tabell 4.

Figur 6 – Reshoring-typer, (Hilletofth, et al., 2017)
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Tabell 4 – Förklarande tabell för reshoring Figur 6

3.3 Drivkrafter vid reshoring
För att beskriva statliga incitament kopplat till reshoring krävs att fenomenet placeras i en
kontext och att det framgår hur det definieras. Begreppet reshoring är i grunden en motreaktion
till offshoring, att flytta delar eller hela värdekedjan till ett annat land än det där företagets
huvudkontor är placerat (Bals, et al., 2016). Reshoring innebär alltså en motreaktion till detta,
att företagen återtar den del av värdekedjan som tidigare varit placerad utomlands till landet
där företagets huvudkontor finns (Ellram, et al., 2013).
Tidigare forskning inom reshoring har påpekat ett flertal olika drivkrafter vilka påverkar
reshoringbeslut. Forskning inriktad specifikt på svenska företags återflyttning har dock inte
förekommit i någon större utsträckning. De artiklar som behandlats i litteraturgenomgången
berör framförallt reshoring i USA, Tyskland, Spanien och Storbritannien. En klassificering av
de drivkrafter som hittades i litteraturen har genomförts för att göra kapitlet lättare att navigera
i. Dessa är geografiska-, ekonomiska-, marknadsmässiga-, tekniska-, personalrelaterade- och
kulturella drivkrafter.

3.3.1

Geografiska drivkrafter

Material- och tjänsteleveranser innefattar all form av logistik, närheten till marknaden har stor
betydelse. Därför är långa ledtider och stora kostnader kopplat till logistik en anledning att
företag valt att plocka tillbaka produktion till hemlandet, för att på så vis korta sin
försörjningskedja, dess ledtider och därigenom minska kostnader (Bals, et al., 2016). Johnston
(2012) menar att en global försörjningskedja per definition inte kan vara lika snabb och sömlös
som en lokal försörjning. Detta leder därmed till att reshoring har en direkt påverkan på
försörjningskedjans flexibilitet, snabbhet och responsivitet.
Tabell 5 - Geografiska drivkrafter
Drivkraft
Närhet mellan produktion och FoU
Logistiska kostnader/problem
Närhet till marknaden och förändrat
kundbeteende
Låg servicenivå
Förändrade kundbehov

Referens
(Bals, et al., 2016) (Stentoft, et al., 2016)
(Stentoft, et al., 2015)
(Bals, et al., 2016) (Johnston, 2012) (Wu &
Zhang, 2014) (Gylling, et al., 2015) (Ancarani, et
al., 2015) (Foerstl, et al., 2016)
(Bals, et al., 2016) (Zhai, et al., 2016) (MartínezMora & Merino, 2014)
(Bals, et al., 2016)
(Ancarani, et al., 2015)

En annan drivkraft är att kunna ha närhet mellan produktion samt forskning och utveckling
(FoU), då utvecklingsprocessen underlättas av att ha närhet till produktionen (Bals, et al.,
2016). Distansen mellan FoU och produktion kan bidra till mindre kunskap om produkten på
utvecklingsavdelningen om företaget inte kan ha närhet till produktionen (Stentoft, et al.,
2016).
Vikten av närheten mellan produktion och marknad är en annan drivkraft för reshoringbeslut
(Martínez-Mora & Merino, 2014). I många branscher kräver kunden en allt större variation än
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tidigare vilket kräver en större integration mellan FoU och produktion (Ancarani, et al., 2015),
samt en närhet till marknad (Zhai, et al., 2016). Detta påverkar dessutom servicenivån, företag
som har en lång försörjningskedja riskerar höga lagerkostnader för att hålla en god servicenivå
till sina kunder (Bals, et al., 2016). De geografiska drivkrafter som är kopplade till
reshoringbeslut presenteras i Tabell 5. I tabellen redogörs även de källor som styrker respektive
drivkraft.

3.3.2

Ekonomiska drivkrafter

Tidigare forskning syftar till att en bidragande faktor till genomförda reshoringprojekt är
ekonomiska drivkrafter. Dessa framkommer i form av kalkyleringsfel, dolda kostnader,
energikostnader, bundet kapital och minskade skillnader i lönekostnader.
Under de senaste åren har allt fler företag uppmärksammat att de kostnadsbesparingar som
offshoring kalkylerats att bidra till inte uppfyller förväntningarna. En av anledningarna till
felkalkylering är uppkomsten av vissa dolda kostnader som inte beräknades med vid den
ursprungliga kalkyleringen (Fel & Griette, 2017). Ytterligare en bidragande anledning till
felkalkyleringen är ökade lönekostnader i Kina, där lönerna för inhemska anställda har ökat
med 20 % eller mer under de senaste 5 åren (Shih, 2013). Foerstl et al (2016) menar att
arbetskostnader i tillverkande marknader har ökat, vilket är en bidragande faktor till att företag
i USA har flyttat deras produktion närmare den amerikanska marknaden. Vidare fortsätter
Pearce (2014) med liknande argument och hänvisar i sin forskning till studie genomförd av The
Boston Consulting Group där 57 % av de amerikanska företagen som deltagit i studien ansåg
att lägre arbetskostnader i USA är en drivande faktor för återflytt av produktion till
moderlandet.
Tabell 6 - Ekonomiska drivkrafter
Drivkraft
Kalkylering/dolda kostnader
Energikostnad
Bundet kapital
Lönekostnader

Referens
(Fel & Griette, 2017) (Stentoft, et al., 2016) (Shih, 2013)
(Foerstl, et al., 2016)
(Bals, et al., 2016)
(Abbasi, 2016) (Foerstl, et al., 2016) (Kinkel, 2012) (Pearce,
2014) (Saki, 2016) (Wu & Zhang, 2014) (Ancarani, et al.,
2015) (Bailey & Propris, 2014)

Instabila och oregelbundna energikostnader är en annan ekonomisk drivkraft som har en direkt
påverkan på företags reshoringbeslut (Foerstl, et al., 2016). Dessa kostnader är i sin tur
kopplade till den politiska instabilitet som existerar i vissa länder.
Drivkrafter i form av en hög nivå av bundet kapital är ytterligare en drivkraft som nämns i
litteraturen. Företag likt Wal-Mart och Wham-O-Toys har bytt från en kinesisk leverantör till
en inhemsk och menar att en stor drivkraft till beslutet var nivån av bundet kapital var för högt
(Bals, et al., 2016). De ekonomiska drivkrafter som är kopplade till reshoringbeslut presenteras
i Tabell 6. I tabellen redogörs även de källor som styrker respektive drivkraft.

3.3.3

Marknadsmässiga drivkrafter

Ett vanligt förekommande argument för att genomföra reshoring är att företagen vill kunna
använda ”made in XX” i sin marknadsföring (Zhai, et al., 2016), detta framförallt inom
textilindustrin (Uluskan, et al., 2017). Kopplat till ”made in XX” är även ryktet vilket Bals et al.,
(2016) lyfter fram som en drivkraft. I en undersökning av Fel & Griette (2017) kommer de fram
till att 33 % av respondenterna svarat att anledningen till deras reshoringbeslut var att
företagen förändrat sin bolagsstrategi, ofta kopplat till Customer relationsship managementarbete (CRM).
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Tabell 7 - Marknadsmässiga drivkrafter
Drivkraft
”Made in XX”

Referens
(Uluskan, et al., 2017) (Zhai, et al., 2016) (Ancarani, et al.,
2015) (Wiesmann, et al., 2017)
(Bals, et al., 2016)
(Bailey & Propris, 2014) (Hopley, 2014) (Kinkel, 2012) (Zhai,
et al., 2016) (Ancarani, et al., 2015)
(Fel & Griette, 2017)

Rykte/Anseende
Kvalitét
Förändrad bolagsstrategi

För tyska företag, där reshoring främst sker från östeuropeiska länder, är drivkraften bristande
kvalitet på de produkter som producerats (Bailey & Propris, 2014). Kvalitet är även en av de
viktigaste faktorerna för brittiska företag (Bailey & Propris, 2014). En undersökning genomförd
av Engineering Employers Federation UK (EEF) syftar till att brittiska företags reshoringbeslut
framförallt är kopplade till kvalitet (Hopley, 2014). De marknadsmässiga drivkrafter som är
kopplade till reshoringbeslut presenteras i
Tabell 7. I tabellen redogörs även de källor som styrker respektive drivkraft.

3.3.4

Tekniska drivkrafter

En dansk enkätundersökning där 843 tillverkande företag i Danmark medverkade syftar till att
en drivande faktor till insourcing av produktion till Danmark är den ökande användningen av
automation (Stentoft-Arlbjørn & Stegmann-Mikkelsen, 2014). Även användning och utveckling
av ny teknologi är ytterligare en drivkraft kopplat till återflyttning av produktion (Stentoft, et
al., 2016). En annan drivkraft till reshoring är att företag i lågkostnadsmiljöer ska ha svårt att
anpassa sig till ny innovation (Bals, et al., 2016). De tekniska drivkrafter som är kopplade till
reshoringbeslut presenteras i Tabell 8. I tabellen redogörs även de källor som styrker respektive
drivkraft.
Tabell 8 - Tekniska drivkrafter
Drivkraft
Innovationsanpassning
Teknologisk utveckling
Automation

3.3.5

Referens
(Bals, et al., 2016)
(Bals, et al., 2016) (Stentoft, et al., 2015)
(Stentoft-Arlbjørn & Stegmann-Mikkelsen, 2014) (Saki, 2016)
(Stentoft, et al., 2016)

Personalrelaterade drivkrafter

Utöver det faktum att skillnaden mellan löner för arbetare i hög- och lågkostnadsländer
minskar finner många företag att svårigheter att hitta och behålla kompetent personal i
utländska produktionssiter (Kinkel, 2012). En hög personalomsättning fortsätter därmed att
vara ett allvarligt problem i många offshoring länder, och bidrar till kompetensbrist. Därmed
uppstår problemet att bibehålla personal i produktion som kräver utbildad arbetskraft
(Wiesmann, et al., 2017). Ancarani (2015) menar att vissa drivkrafter kopplade till reshoring är
landsspecifika. Där brist på väl förberedda tekniker och utbildad arbetskraft i offshoring landet
är en sådan drivkraft.
Tabell 9 - Personalrelaterade drivkrafter
Drivkraft
Hög personalomsättning
Kompetensbrist
Hög grad av kontroll/koordinering
Ökad produktivitet

Referens
(Kinkel, 2012) (Wiesmann, et al., 2017)
(Pearce, 2014) (Ancarani, et al., 2015)
(Kinkel, 2012)
(Hartman , et al., 2017) (Fratocchi, et al., 2016)
(Stentoft, et al., 2016) (Ancarani, et al., 2015)

Drivkrafter i form av hög grad av koordinering och kontroll är en bidragande faktor till den allt
mer utpräglade reshoringbeslut (Kinkel, 2012). Även ökad produktivitet i högkostnadsländer
likt USA är en drivkraft. Pearce (2014) syftar till att en amerikansk arbetare har tre gånger högre
produktivitet än en motsvarande kinesisk arbetare. Detta har bidragit till allt fler amerikanska
företag har genomfört återflytt av produktion. Genom att förbättra det interna samarbetet
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mellan produktionsprocesser har företagen även kunnat reducerat arbetskostnader. De
personalrelaterade drivkrafter som är kopplade till reshoringbeslut presenteras i Tabell 9. I
tabellen redogörs även de källor som styrker respektive drivkraft.

3.3.6

Kulturella drivkrafter

En av de faktorer som Tate (2014) benämner som avgörande för reshoringbeslut är reducerad
risk för stöld av immateriella rättigheter. Wiesmann et al. (2017) menar att dessa problem är
ett resultat av svag patenthantering i utvecklingsländer, vilket visat sig vara en drivkraft för
företag att lämna lågkostnadsmiljöer. Ett annat motiv för att lämna lågkostnadsmiljöer ska vara
en politisk instabilitet (Foerstl, et al., 2016), vilket även påverkas av den förändrade
världsekonomin som skapar osäkerhet i många lågkostnadsmiljöer (Kinkel, 2012). Den
förändrade ekonomin är ständigt inne i olika cykler, även dessa kan vara en drivkraft för att
flytta tillbaka produktion (Wiesmann, et al., 2017).
Tabell 10 - Kulturella drivkrafter
Drivkraft
Stöld av immateriella rättigheter
(Patent)
Politisk instabilitet
Förändrad världsekonomi
Statliga incitament

Referens
(Tate, et al., 2014) (Wiesmann, et al., 2017) (Bals, et
al., 2016) (Ellram, 2013) (Fratocchi, et al., 2016)
(Foerstl, et al., 2016)
(Kinkel, 2012) (Wiesmann, et al., 2017)
(Bals, et al., 2016) (Ancarani, et al., 2015)
(Wiesmann, et al., 2017)

Avslutningsvis nämns vid flertalet tillfällen statliga incitament som drivkrafter för att flytta
produktion tillbaka till företagets hemland (Bals, et al., 2016). Dessa diskuteras djupare i
kommande delkapitel. De kulturella drivkrafter som är kopplade till reshoringbeslut
presenteras i Tabell 10. I tabellen redogörs även de källor som styrker respektive drivkraft.

3.4 Statliga incitament vid reshoring
I teorigenomgången hittades åtta olika statliga incitament vilka är ämnade att uppmuntra
företag att flytta produktion tillbaka till högkostnadsmiljöer. Dessa incitament är: Skatter,
Handelstariffer och tull, Politisk plattform, Finansiering, Valuta, Administration och teknik,
Lobbyism samt Miljö och hållbarhet, se Tabell 11.
Skatter är ett av de vanligaste incitamenten som hittades i teorin. Det innefattar bland annat
skattelättnader gällande inkomstskatt för att täcka de kostnader som omfattas av att flytta
tillbaka produktionen (Bailey & Propris, 2014). Skattelättnader i USA innefattar samtliga
politiska instanser, det vill säga att olika delstater eller ”kommuner” kan ha olika incitament för
att attrahera eller behålla lokal produktion (Pearce, 2014). Detta kan i vissa fall bidra till att
olika delstater i USA tävlar mot varandra för att få jobb till delstaten i fråga (Zhai, et al., 2016).
Pearce (2014) nämner bland annat att företaget Caterpillar fått reducerad fastighetsskatt på
100 % för att flytta produktionen från Japan till Victoria, Texas.
Handelstariffer och tull innefattar att EU och USA har höjt tullavgifter på specifika produkter
för att öka den egna försörjningen i landet/världsdelen (Fratocchi, et al., 2016). Handelstariffer
är en högst påverkande faktor när företag skall välja produktionsland (Ellram, et al., 2013).
Detta var också ett tydligt incitament för företag att börja producera produkter i Kina, när de
blev medlemmar i världshandelsorganisationen 2001 (WTO, 2018) fick de reducerade
handelstariffer för handel till bland annat EU och USA (Pearce, 2014). Statliga handelspolicys
är en stor del av att initiera en ökad attraktivitet på den inhemska produktionsmarkanden. Det
är vanligt i samband med politiska argument för att främja reshoring (Fratocchi, et al., 2014).
Reshoring blev ett uppmärksammat globalt fenomen i och med det amerikanska presidentvalet
2013 (Tate, 2014) då det användes som politisk plattform i samband med att återskaffa gamla
jobb samt att skaffa nya för att på så vis minska arbetslösheten i USA (Grey, et al., 2013).
Reshoring är även uppmärksammat av den politiska kampanjen ”bring jobs back home” i USA
(Tate & Bals, 2017).

14

Teoretiskt ramverk

Tabell 11 - Statliga incitament i teori
Incitament

Förklaring

Referens

Skatter

Innefattar bland annat
skattelättnader
gällande inkomstskatt
för att täcka de
kostnader som
omfattas av att flytta
tillbaka produktionen.

Handelstariffer och
tullar

Höjda tullavgifter på
specifika produkter för
att öka den egna
försörjningen i
landet/världsdelen.
Införandet av
förmånliga
handelstariffer för att
främja den inhemska
marknaden.

Politisk
plattform

När reshoring används
för politisk vinning,
där snarare reshoring
som fenomen är
incitamentet i sig.

(Tate, 2014)
(Tate & Bals,
2017)
(Wiesmann, et
al., 2017)

Finansiering

Ofta förekommande i
form av att statliga
fonder eller
organisationer bidrar
med finansiellt stöd för
företag som väljer att
reshora.

(Stentoft, et al.,
2016)
(Bailey
&
Propris, 2014)
(Bailey
&
Propris, 2014)
(Pearce, 2014)

(Ancarani, et
al., 2015)
(Bailey
&
Propris, 2014)
(Ellram, et al.,
2013)
(Abbasi, 2016)
(Grey, et al.,
2013)
(Kinkel, 2012)
(Pearce, 2014)
(Zhai, et al.,
2016)
(Ancarani, et
al., 2015)
(Fratocchi, et
al., 2016)
(Grey, et al.,
2013)
(Pearce, 2014)
(Ellram, et al.,
2013)
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Citat
“…President Obama created tax
incentives that for example
increased tax breaks for
domestic production activities
in advanced manufacturing,
offered a 20% income tax credit
to allow for the expenses of
shifting operations back to the
US…” (Bailey & Propris, 2014,
p. 391)

”For illustration, we mention
the recent attempts to launch
protectionist
policies
(traditionally typical of Brazil
and
ASEAN
countries)
conducted by some Western
countries like USA (“Buy
American” Trade Policies of
Obama administration) and the
European Union (e.g. the
recent increase in tariff for
extra-EU imports of certain
products such as corn and
cereals).” (Fratocchi, et al.,
2016, p. 117)
”In particular, Government
trade policies are identified as a
key factor in increasing the
appeal of the US as a
manufacturing
location…”
(Fratocchi, et al., 2014, p. 57)
“The phenomenon of reshoring
to the U.S. has received wide
attention ever since it became a
political platform for U.S.
politicians during the last
presidential election.” (Tate,
2014, p. 66)
”…the current UK Coalition
government has made a start
through its £125 million
Advanced
Manufacturing
Supply Chain Initiative (ASCI)
to help develop local suppliers
around the UK’s major
manufacturers
(including
auto). The fund is aimed at
supply chain companies and
can be used for capital
expenditure,
skills
and
training, and R&D projects.”
(Bailey & Propris, 2014, p. 56)
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Valuta

Att manipulera valutan
för att främja export
och göra det
förmånligt att
producera i landet i
fråga.

(Bailey
&
Propris, 2014)
(Fratocchi, et
al., 2016)
(Grey, et al.,
2013)
(Pearce, 2014)

Administration och
teknik

När regeringar ger
olika former av stöd
för att underlätta
beslut inom reshoring.
Att staten
administrativt hjälper
företag att genomföra
reshoring.

(Bailey
&
Propris, 2014)
(Moradlou, et
al., 2016)

Lobbyism

Vanligt är att statliga
organisationer
förespråkar eller
rekommenderar lokala
tillverkare och
produkter från företag
som har reshorat.

(Robinson &
Hsieh, 2016)

Miljö och
hållbarhet

Reglering av
miljöpåverkan bidrar
till att företag
förändrar sin
försörjningskedja för
att klara av statliga
miljökrav.

(Zhai, et al.,
2016)

“Meanwhile, the Renminbi is
judged to be undervalued still
and is expected to appreciate
eroding further China’s cost
advantage; in addition, the US
government policy of devaluing
the dollar is also favouring local
production by domestically
located firms.” (Bailey &
Propris, 2014, p. 384)
“This was launched in a
collaboration between the UK
Trade and Investment and the
Manufacturing
Advisory
Service resulting in a one-stopshop service to help industries
to return their production back
to the UK (Gov.UK, 2014). This
indicates the significance of reshoring and how UK is
supporting its industries to
bring back their manufacturing
activities.” (Moradlou, et al.,
2016, p. 223)
“There
has
been
some
additional marketing support
for
firms
returning
manufacturing operations to
the UK. In particular, the UK
government has capitalised on
the global success of the
London Olympics in 2012, and
supported the development
and branding campaign of
‘Business
is
GREAT’.
(Robinson & Hsieh, 2016, p.
99)
”Moreover, several countries
have initiated carbon labeling
program to regulate the overall
pollution across the supply
chain, and environmental
dimension is essential for the
firm’s sustainable development
when deciding the location of
manufacturing facilities (Chen
et al. 2014), which encourages
firms to engage in more
reshoring.” (Zhai, et al., 2016,
p. 66)

Statlig finansiering är en drivkraft för reshoring, ofta förekommande i form av att statliga
fonder eller organisationer som bidrar till finansiellt stöd för företag som väljer att reshora. Ett
exempel på detta är att den brittiska regeringen i mitten av 2014 startade en nationell fond för
att underlätta utveckling, design och tillverkning för brittiska verktygsmakare och
komponenttillverkare, totalt satsade Storbritannien då £24m (ca 265 mn. kr) på projektet
(Bailey & Propris, 2014). Ytterligare ett statligt initiativ var i USA introduktionen av ”Make it in
America” vilket omfattade en budget om $40 mn. (ca 260 mn. kr) för att påverka
reshoringbeslut (Weisfuse & Comerford, 2014).
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Den amerikanska regeringen har valt att manipulera sin egen valuta genom devalvering för att
främja lokal produktion i inhemska företag, för att på så sätt kunna konkurrera med bland
annat Kinas låga produktionskostnad (Bailey & Propris, 2014). Resultatet av
dollardevalveringen är att det blev billigare än tidigare att handla i USA, då den Kinesiska Yen
2012 ökade i värde med 40% i förhållande till den amerikanska dollarn (Pearce, 2014).
Tidigare forskning pekar på att vissa statliga incitament i form av administrativt och tekniskt
stöd finns. Ett exempel på detta är ett samarbete mellan det brittiska handelsdepartementet
och den statliga byrån Manufacturing Advisory Service tillsammans lade grund för ett ”allt-iett verktyg” utformat för att underlätta reshoringprocessen för brittiska företag (Moradlou, et
al., 2016). Den amerikanska statliga organisationen Reshoring initiative, har bland annat tagit
fram en kostnadskalkylator med avseende på att företag som lyckas beräkna kostnader på ett
korrekt sätt skall vara mer villiga att reshora (Merlin-Jones, 2012).
Lobbyism är ett grepp som nämns om en stark drivkraft, ett exempel på detta är ”made in XX”.
Vanligt är att statliga organisationer förespråkar eller rekommenderar brittiska tillverkare och
produkter från företag som har reshorat (Robinson & Hsieh, 2016).
I teorigenomgången identifierades även statliga incitament kopplat till miljö och hållbarhet.
Ett flertal länder har börjat reglera mängden föroreningar ett företag får släppa ut längs hela
dess försörjningskedja. Detta bidrar till att miljöaspekterna har blivit en viktig faktor när
produktionsplats skall bestämmas, vilket direkt bidrar till en geografiskt förminskad/kompakt
försörjningskedja vilket främjar reshoring (Zhai, et al., 2016).
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4 Empiri

Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av den empiriska data som ligger till grund studien.
Vidare beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens frågeställningar. Kapitlet
är uppdelat i två delar, baserat studiens två perspektiv.

4.1 Offentligt perspektiv
Här redogörs för alla respondenter inom det offentliga perspektivet. I Tabell 12 framgår vilka
respondenter som tillhör det offentliga perspektivet.
Tabell 12 – Offentligt perspektiv

4.1.1

Respondent 1 och 2

Respondent 1 och 1 arbetar på en statlig förvaltningsmyndighet med uppdrag att hantera frågor
inom skatteförvaltning. Den ena respondenten arbetar med analyser av olika regelförändringar,
mestadels företag och kapitalskatter utifrån kommande skatteförändringar. Den andra arbetar
som verksamhetsutvecklare och fokuserar på utlands-svenska skattefrågor och internationell
bolagsskatt.

Nuvarande statliga incitament
De svenska skattereglerna anses vara relativt förmånliga, genom att Sverige har ganska brett
med skatteavtal, där det bland annat nämns att beskattning av utdelningar är ganska låg i
landet. De skattelättnader som införts under de senaste tre till fyra åren har framförallt varit
riktade mot FoU. Alltså att företag som får patent beviljade genom sin forskning och utveckling
kan få en viss skattelättnad på den vinst som genereras av de produkter som patentet skyddar.
Även skattelättnader i form av olika jobbskatteavdrag har införts. Respondenterna lyfter även
bolagsskatten, vilken i Sverige kan anses vara neutral och med det ganska konkurrenskraftig i
förhållande till det skattetryck som råder i andra länder. Elskatten för industriella verksamheter
är förmånlig i Sverige. Industriella verksamheter betalar ca 5 öre istället för 33 öre i elskatt per
kilowatt. Vad gäller inkomstskatten har Sverige en grundprincip som säger att den ska vara
neutral, alltså inte påverka denna typen av beslut. Slutligen framhåller respondenterna att en
av Sveriges styrkor är att landet har en rättsstat som går att lita på och enkelt kommunicera
med och rådfråga, dessutom ett stabilt system.

Framtida statliga incitament
Patentbox, ett statligt incitament som införts av ett flertal EU-länder, är ett incitament vilket
respondenterna nämner som en potentiell framtida lösning på en eventuell reducering av
direktinvesteringar i Sverige. En patentbox innefattar att företag får extra avdrag eller att de
slipper ta upp en viss inkomst om företaget väljer att göra en direktinvestering från utlandet.
Respondent 1 och 2 menar att patentboxar leder till ett ökat fokus på FoU och att om en
potentiell reduktion av utländska direktinvesteringar skulle uppkomma så kan eventuellt
patentboxar bli ett incitament som införs i Sverige. Respondent 1 och 2 menar att investeringar
som görs i dagsläget genererar nya patent först om ungefär tio år, och därmed kan patentboxar
behövas i framtiden.
Ytterligare ett incitament som diskuterades i intervjun är expertskatten. Vilken innebär att
företag skall ha möjlighet att anställda utländsk personal med en viss kompetens samtidigt som
företaget får en beskattningslättnad kopplat till nyanställningen. Respondenterna nämner även
att det under den senaste tiden har diskuterats ett potentiellt incitamentsprogram, som innebär
att företagen belönar personal när det går bra. Att företagen binder den anställda till en
möjlighet att i framtiden få ta del av företagets avkastning. För tillfället är beskattningen på
vinst från incitamentsprogram nästintill identisk med beskattning på lön och respondenterna
nämner att diskussioner har förts huruvida beskattningen på incitamentsprogram skall
reduceras.
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I framtiden finns inga idéer på att radikalt ändra bolagsskatten i Sverige. Dock nämns det att
nästan samtliga länder i världen minskar sitt beroende av bolagsskatten. Att de enda länderna
som fortfarande är kraftigt beroende av bolagsskatten är utvecklingsländer. Andra länder, likt
Sverige, fokuserar mer på förändringar och regleringar av moms, jobbskatt och punktskatter.

4.1.2

Respondent 3

Respondent 3 är kommunalt anställd och arbetar som näringslivsutvecklare, ett arbete som
innebär mycket kontakt med näringslivet. Statistiskt sett har kommunen haft en relativt stor
del offshoring-fall. Dock har de företag som flyttat produktionen utomlands behållit delar av
sin verksamhet i Sverige eftersom marknaden och vissa kunder fortfarande finns kvar.

Nuvarande statliga incitament
Respondenten arbetar aktivt med en djup näringslivskontakt. Samarbetet mellan kommun och
näringsliv framhålls som något viktigt. Något som lyfts fram är den arbetsmarknadsenhet som
inrättats i kommunen med sociala företag, vilka arbetar med svenska för invandrare (SFI) där
eleverna blandar studier med praktik, detta bland annat för att kunna försörja företagen i
kommunen med arbetskraft. Respondenten ser inte administrativt stöd från det staten som en
drivkraft och menar att företagen klarar av det på egen hand. Dock syftar respondenten till att
företagen behöver industrimark som företagen kan bygga på, vilket kommunen har, vilket ses
som en drivkraft.

Framtida statliga incitament
Under intervjun nämns inga särskilda framtida incitament. Dock påpekar respondenten att
kommunen bör fortsätta likt de gör för tillfället. Att kommunen fortsätter satsningen på en
väletablerad kontakt med företag i området.

4.1.3

Respondent 4

Respondent 4 arbetar som VD för kommunens näringslivsbolag, en organisation som styrs i
kombination mellan politiken och näringslivet i kommunen. Hälften av ledamöterna i styrelsen
är politiskt tillsatta och hälften är tillsatta via näringslivet, ordförande är tillsatt från
näringslivet.

Nuvarande statliga incitament
Respondenten framhåller det svenska skattetrycket som högt, men tror inte det påverkar
företagsbeslut i någon större utsträckning. Det finns snarare andra saker kopplat till
skattesystemet som gör att det kan ses som en drivkraft: “Alltså då hade jag varit väldigt,
väldigt försiktig, för att, alltså oroa företagen”. Respondenten menar alltså att staten bör vara
försiktig och inte göra några större drastiska förändringar, då stabiliteten är en viktig del av
attraktiviteten i det svenska skattesystemet. Tack vare stabiliteten kan ett högre skattetryck
rättfärdigas. Om staten skulle genomföra regelförändringar menar respondenten att det borde
kopplas till LAS-reglerna, det tror respondenten är viktigare att fokusera på än skattefrågorna.
Dessutom lyfts också tillväxtverket och Vinnova som potentiella drivkrafter för reshoring, “Vi
har alltså möjliggörare för tekniska projekt”, detta menar respondenten driver
utvecklingsfrågorna vidare vilket ska bidra till reshoring.

Framtida statliga incitament
Respondenten lägger vikt på framtida incitament kopplat till tekniska samarbeten. Detta i form
av samarbete med högskola/universitet och forskning. Att företag kan utvecklas genom ett
välfungerande samarbete mellan företag och forskning. Vidare fortsätter respondenten på
samma spår och menar att stimulering av teknikutveckling, forskning och möjlighet att utveckla
nya innovationer är viktiga framtida fokusområden. Respondenten menar dessutom att Sverige
skall behålla det skatteklimat och den politiska stabilitet som finns. Respondenten nämner: “Att
man har en näringspolitik som skapar trygghet för företagen” och syftar till att det handlar
om investeringar som beslutsfattarna skall leva med under en lång tid. Något som inte gynnas
av tvära kast.
Respondenten menar dessutom att bidragssökande och kontaktskapande med tillväxtverk är
något som företag kan uppleva som krångligt, i och med de rapporter som måste skickas in för
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att bidraget skall gå igenom. Detta kan bidra till att företag väljer att inte använda de statliga
incitament i form av finansiellt stöd som finns.
Vidare fortsätter respondenten och syftar till att framtida statliga incitament bör fokusera mer
på mindre företag. Att den absoluta majoriteten av alla företag i Sverige är mindre företag och
att hjälp för dessa att växa behövs. Respondenten menar att staten i framtiden bör hitta
modeller som hjälper små företag att anställa en eller två personer och på så sätt bidra till
ekonomisk tillväxt. Dock nämns inte om dessa incitament bör vara direkt kopplade till
reshoringbeslut.

4.1.4

Respondent 5

Respondent 5 arbetar där som VD och leder kommunens näringslivsorganisation, vilket är ett
företag som ägs till 90% av medlemsföretagen och 10 % av kommunen.

Nuvarande statliga incitament
Respondenten lyfter tillväxtverket i kombination med Vinnova och Almi. Dessa organisationer
anses som tydliga drivkrafter för att få företag att reshora till Sverige. Kommunen, genom
näringslivsorganisationen arbetar aktivt med att göra kommunen attraktiv för investeringar,
bland annat har kommunen en företagslots som är till för att hjälpa företag som vill utvecklas i
området. Respondenten ser näringslivsbolagets arbete som en drivkraft kopplat till reshoring,
att företag genom näringslivsorganisationen får tillgång till ett nätverk av företag inom de flesta
branscher. Respondenten nämner även att hen uppskattar att informera om företag som
genomfört reshoring och visat upp positiva resultat.

Framtida statliga incitament
Respondenten syftar inte till några specifika incitament som kan införas i framtiden. Som
tidigare nämnts uppskattar respondenten informera om företag som genomfört reshoring och
visat upp positiva resultat och syftar till att kommunen skall fortsätta med att göra det.

4.1.5

Respondent 6 och 7

Respondent 6 och 7 arbetar på en halvstatlig organisation som syftar till att hjälpa svenska
företag som vill öka sin export och globala försäljning, samt internationella företag som vill
investera och/eller expandera i Sverige.

Nuvarande statliga incitament
Stabiliteten i det svenska systemet nämns som en viktig drivkraft, “Det är liksom lite Sveriges
paradgren. Att vi är tryggt, stabilt och man vet vad man får”. När företag väljer att reshora
till Sverige har de en bolagsskatt på ca 22%, vilken kommer vara stabil över tid, “att dom
svenska statliga incitamenten utgör en stabil grund, det är det som är dom svenska
incitamenten”. Vilket innebär att Sverige egentligen inte har några specifika incitament för
reshoring, till skillnad från andra länder. Däremot blir den stabilitet som råder viktiga
incitament, staten bygger inte ett system där företag är beroende av bidrag utan de skapar
långsiktiga hållbara övertag (sustainable advantages). Utöver stabiliteten lyfter respondenterna
även den svenska skolan vilken bidrar till reshoring, då den på lång sikt säkrar att det finns
kompetens tillgänglig i landet, då skolan är i princip gratis vidhålls nationellt en hög
kunskapsnivå.

Framtida statliga incitament
Respondenterna försätter sig kritiska till incitament kopplade till finansiellt stöd och
skattereduceringar. De upplever att stöd som företag får för tillfället inte används på ett
optimalt sätt och oftast används stöden i någon form av generell resultatförstärkning i
företagen. Respondenterna menar att tillfälliga subventioner endast bidrar till kortsiktiga
fördelar, vilket inte är tillräckligt för att fatta ett reshoringbeslut. Att stöd inte bidrar till en
långsiktig effekt och att företagen normaliserar bidrag, vilket inte är hållbart över tid. Fokus bör
istället läggas på att finansiera människor genom stöd. Förslagsvis nämns en “on-the-jobtraining”, vilket innebär att samhället proaktivt ser till att individer inte blir arbetslösa. Att
personal har möjlighet att utbilda sig och att staten betalar en viss procentuellt del av
lönekostnaden under utbildningen. Respondenterna nämner att ett exempel på detta hade till
exempel varit att staten finansierar 20 % av lönekostnaderna under utbildning inom CNC-
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kodning eller någon annan form av robotutbildning, vilket i sin tur hade lett till att företag kan
genomföra en återflyttning av deras produktion. Vidare nämns att: “...snarare så blir lönerna
i Sverige likställda med prisvärda” och att syftar till att anställda i Sverige har “förhållandevis
hög lön, men jättehög kompetens”.
Respondenterna upplever även att införandet av specifika incitament kopplade till
reshoringbeslut kan innebära att en debatt skapas kring huruvida incitament gällande bland
annat nyetableringar också skall införas. Denna typ av incitament kan bidra till att företag i
Sverige inte skulle behandlas lika. De menar alltså att Sverige skall bibehålla sin relativt
incitamentsfria politik och bevara den stabilitet som finns i Sverige. Respondenterna nämner
även att andra länder haft en relativt aggressiv och offensiv incitamentspolitik men att “min
upplevelse är att Sverige skulle mycket väl ha valt att sätta incitament på det här, men inte
gjort det”.

4.1.6

Respondent 8

Respondent 8 är näringslivschef på kommunens näringslivsavdelning, som arbetar för att
skapa bra förutsättningar för näringslivet i kommunen.

Nuvarande statliga incitament
Respondenten framhåller stabiliteten som en av de främsta drivkrafterna till att företag
reshorar, “Att spelregler och regelverk för företag på nationell nivå, att dem så att säga är
förutsägbara och långsiktiga.”, alltså att det finns en långsiktighet i beslut som tas. Att ha
tillgång till rätt kompetens ser respondenten också som en drivkraft för reshoring. Dessutom
lyfts organisationen Business Sweden fram och respondenten menar att de är ett argument i sig
att genomföra reshoring, då de bidrar med stöd för investeringar i Sverige. Respondenten lyfter
dessutom att det är enkelt att kommunicera med svenska myndigheter som en drivande faktor.

Framtida statliga incitament
Fokus på kompetensutveckling och utbildning är något som respondenten nämner som oerhört
viktigt för landets framtid. Att Sverige nödvändigtvis inte behöver vara det land med lägst
produktionskostnad, men ett land där utvecklingsmöjligheter och kunskap om utveckling av
produkter, tjänster och produktion finns. Vidare syftar respondenten till att Sverige skall
behålla sina långsiktiga och förutsägbara regelverk och spelregler för företag. Inga andra
framtida statliga incitament kopplade till reshoringbeslut nämns under intervjun.

4.1.7

Respondent 9

Respondent 9 arbetar på en politiskt styrd organisation vars primära syfte är att styra över
sjukvården i länet, det innefattar dock ett arbete för att göra regionen attraktiv ur många
aspekter, däribland attraktiv för näringslivet, vilket respondenten arbetar med. Fokus ligger
även på att vara ett administrativt stöd för företag som är intresserade av att investera i Sverige,
inte nödvändigtvis endast reshoring utan all form av investering i Sverige.

Nuvarande statliga incitament
Respondenten lyfter fram att ett miljötänk är av yttersta vikt i företagens arbete på senare tid,
detta ofta genom ett utvecklat CSR-arbete i företagen. För att förenkla detta arbete har
respondenten genom Business Sweden möjlighet att hjälpa företag med struktur i deras CSRarbete. Just nu arbetar Business Sweden med ca 30 högkvalitativa fall av investeringar i länet
och övriga Sverige, vad som avgör hur högkvalitativt ett fall anses är primärt antalet jobb som
förväntas skapas av investeringen. Därför anses respondent 9 och Business Sweden vara statliga
incitament kopplat till reshoring i Sverige.

Framtida statliga incitament
Respondenten påpekar att den svenska regeringen har investerat och finansierat ett flertal
regionala exportcentrum runt om i landet. Däremot menar respondenten att även bör finnas
ett investcentrum i varje region som arbetar med att göra den lokala produktionsmarknaden
mer attraktiv och hjälpa företag som är intresserade av att expandera eller etablera sig i
regionen. Respondenten upplever dessutom att Sveriges olika regioner arbetar under olika
villkor och efterlyser därmed en tydligare samordning från statens sida. Att staten skall genom
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riksomfattande direktiv och regler hjälpa mindre regionala verksamheter att förbättra sina
arbetssätt och därmed bli mer effektiva.

4.2 Privat perspektiv
Här redogörs för alla respondenter inom det privata perspektivet. I Tabell 13 framgår vilka
respondenter som tillhör det offentliga perspektivet.
Tabell 13 - Privat perspektiv

4.2.1

Respondent 10 och 11

Respondent 10 och 11 arbetar som Sverige-chef respektive projektledare på ett företag som
producerar
möbler.
Företagets
huvudfokus
är
sittmöbler
till
arbetsplatser.
Fabriksanläggningen på Smålands högland står främst för monteringen av produkterna.
Företaget arbetar kraftigt med att binda så lite kapital som möjligt. Detta görs genom en supply
chain som noggrant arbetats fram. Eftersom företaget arbetar med ytterst få standardprodukter
är det till fördel om tillverkning sker på ett minimalt antal platser. Respondent 10 och 11 har
genomfört en reshoring-process där en del av deras produktion i både Polen och Kina flyttades
tillbaka Sverige. Framförallt flyttades detaljproduktion tillbaka. Högt bundet kapital, yta,
komponentlager i fabriken är några av de argument som anges som grund till det
reshoringbeslut som fattats.

Nuvarande statliga incitament
Statliga incitament i Sverige är inget som står speciellt högt bland anledningarna för respondent
10 och 11 att genomföra reshoring. Respondenterna konstaterar att företagets fabriker i andra
länder har möjlighet att få olika typer av statliga subventioner vilket skapar konkurrensfördelar
för andra produktionsmarknader än Sverige. En statlig reglering vilken respondenterna ser som
positiv är den svenska bolagsskatten som anses vara konkurrenskraftig i förhållande till andra
länders bolagsskatter. Respondenterna lyfter också att företaget inte aktivt sökt FoU-stöd i
någon större utsträckning, det nämns dock som ett statligt incitament vilket kan vara en
bidragande faktor vid lokaliseringsbeslutet. Företaget har sökt och fått EU-stöd för utveckling,
detta anses dock krångligt och resursintensivt att söka. Respondenterna lyfter att det inte känns
som att svenska företag konkurrerar på samma villkor som företag i andra länder, framförallt
kopplat till Norge.
Höga sociala avgifter lyfts som något av en barriär för att välja Sverige som produktionsland,
framförallt för verksamheter där automatisering är svårt att införa. Respondenterna lyfter
dubbelbeskattning som ett problem, att personer riskerar dubbelbeskattning för att de arbetar
i ett internationellt företag. Exitbeskattning är också något som respondenterna lyfter som
något av en barriär, denna förändring har bidragit till att det är svårare att flytta tillgångar
mellan länder.

Framtida statliga incitament
Respondenterna syftar till att incitament som införts i andra länder är möjliga att applicera
även i Sverige. I Norge finns en regionalpolitik där produktion subventioneras. För företag i
Norge är sociala avgifter lägre för personalen jämfört med i Sverige. Respondenterna nämner
även att Norge är ett attraktivt produktionsland i och med det statliga incitamentet
SkatteFUNN R&D. Programmet är utformat för att stimulera inhemsk FoU inom norsk handel
och industri. Incitamentet omfattar framförallt skattelättnader i form av reducering av
bolagsskatt.
Ytterligare incitament som andra länder genomfört men som den svenska staten inte ännu gjort
är pådrivning av den regionala konkurrensen. Respondenterna menar att den amerikanska
staten tillåter delstater konkurrera med varandra på ett mer omfattande plan. Delstaterna har
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själva möjligheten att införa skattelättnader och reducerad arbetsgivaravgift för företag, något
som skulle klassas som olagligt i Sverige. Respondenterna menar dock inte att detta är ett
optimalt sätt att locka produktion tillbaka till Sverige, men att det är att fenomen som existerar
i andra högkostnadsländer.

4.2.2

Respondent 12

Respondent 12 arbetar som affärsutvecklare och är även en av företagets ägare på ett
småländskt företag som har funnits sedan 1930, då företaget började tillverka lyftblock och
blockvagnar. Under åren har de haft tillverkning i både Kina och Taiwan men sedan 2017 har
stora delar av produktionen flyttats tillbaka till Sverige.

Nuvarande statliga incitament
Respondenten anser att EU-projektet Eureka är ett incitament för att behålla FoU i Europa.
Även tillväxtverket Vinnova, nämns som ett annat statligt incitament för att placera framförallt
FoU i Sverige. Då företagen genom dessa kan få statliga bidrag för utveckling av nya produkter
och material. Problemet med dessa är att det krävs mycket resurser i ansökningsprocessen för
dessa utvecklingscheckar, därför ser respondenten Almi som ett incitament då de gör processen
med Vinnova enklare, då de administrerar deras medel. Respondenten lyfter dessutom fördelar
med EU-reglerade miljöregler, vilket medför att vi inte på något sätt blir bakbundna av våra
miljöregler, vilket ses som ett incitament.

Framtida statliga incitament
Respondenten upplever att svenska företag har i jämförelse med omvärlden en relativt
förmånlig bolagsskattenivå. Dock menar respondenten att skatt på arbete är alldeles för hög
och att en potentiell reducering av skatt på arbete hade påverkat företags reshoringbeslut
positivt och bidragit till att Sverige blir ett mer attraktivt tillverkningsland. Dessutom syftar
respondenten till att ett framtida incitament vilket hade varit möjligt att införa i Sverige är en
reglerad skattesats baserad på företagets historiska resultat. Att företag som för tillfället går
med negativt resultat skall ha möjligheten att dra av förlusten på skatten från föregående år. På
så sätt finns kapital när företaget efter en tid börjar generera vinst igen. Därmed skapas medel
för utveckling, vilket är beroende av att tillgängliga resurser finns. Respondenten menar att ett
EU-land för ett tiotal år sedan haft skatteregler som innebar att företag som under en period
presenterat positivt resultat och därefter gått in i en ekonomisk svacka hade möjlighet att dra
av förlusterna, och att företag i vissa fall till och med kunde få tillbaka skatt. Avslutningsvis
påpekar respondenten att skattemässigt finns stora möjligheter för den svenska staten att
införa incitament, men att det är av oerhört stor vikt att dessa är utformade för att vara
långsiktiga.
Företaget hade under sin reshoring-process svårigheter i att hitta rätt kompetens för att
underlätta processen. Respondenten eftersträvar därmed en administrativ hjälp för underlätta
att kontakt med relevanta personer eller företag med rätt kompetens kan tas. Att experthjälp är
svårt att får tag på för företag som inte har tidigare kunskap av reshoring. Huruvida hjälpen
skall förses från en lokal, regional eller nationell verksamhet specificeras inte.
Gällande subsidier och framtida statliga incitament tror respondenten att subsidier inom
transporter eller liknande inte är något som skulle gynna svenska företag. Utan subsidier inom
produktutveckling, där det krävs att de företag som ansökt om subsidierna måste redovisa de
steg som genomfört i produktutvecklingen och endast efter att delar av eller helt klar med
produktutvecklingen så får företagen ta del av pengarna. Avslutningsvis påpekar respondenten
det vitala i att utländsk kompetens inte skall hindras från att arbeta i Sverige.

4.2.3

Respondent 13

Respondent 13 arbetar på en av Sveriges största industrikoncerner, men svarar på denna
undersökning i egenskap av att ha varit konsult och ägare för/av ett konsultbolag under många
år, där respondenten arbetat som konsult med olika typer av supply chain-projekt.

Nuvarande statliga incitament
Respondenten framhåller långsiktigheten i det svenska regelverket som en viktig faktor vid
reshoringbeslut. Att företag vet hur skattesystemet fungerar och kommer se ut över tid.
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Respondenten lyfter att tillgången på kompetens är ett viktigt incitament för ett
reshoringbeslut. Att det ofta finns byggklar industrimark anses också som en drivande faktor
för reshoring. Respondenten upplever att arbetslagstiftningen kan vara ett incitament vid
reshoringbeslut, framförallt om den drastiskt skulle bli mycket hårdare på en plats där företag
idag har verksamhet. Miljöreglering lyfts upp med bakgrund av att det kan bidra till att företag
väljer att reshora, detta då det i Kina har blivit mycket hårdare på senare tid, det kan bidra till
att företag väljer att lämna landet. Även när det gäller miljön lyfter respondenten att just
långsiktigheten är viktig, att företagen vet spelreglerna på förhand.

Framtida statliga incitament
Respondenten förespråkar för ett fortsatt långsiktigt och stabilt system. Att fokus bör ligga på
att införa generella regler som är förmånliga, istället för att detaljstyra enskilda fall. På så sätt
skapas en övergripande förståelse för företag, att ändringar i lagstiftningen och dylikt inte
kommer att ändras drastiskt under en överskådlig framtid. Till exempel menar respondenten
att det är av stor signifikans om arbetsgivaravgiften ligger på ”32,12 % eller om den ska stiga
till 40 % eller om den ska sjunka till 20 %”. Ytterligare ett exempel kring stabilitet är att företag
behöver informeras i god tid kring om nya regleringar skall införas, för att ha möjlighet till
anpassning.
Ett incitament som respondenten lyfter fram som en central del är en mer flexibel arbetskraft.
För tillfället upplever respondenten att flexibiliteten i arbetskraften i Sverige är låg, och att det
nästintill är omöjligt att under en kort period bli av med anställda. Detta är något som blir ett
problem då många företag har en ojämn efterfrågan vilket leder till att produktionskapaciteten
ändras regelbundet. Konsekvensen av detta blir att många företag använder sig av
bemanningsföretag som bidrar till att problem relaterade till flexibilitet löses. Dock upplever
respondenten att det saknas en långsiktig lösning när det gäller just flexibilitet kring
arbetsstyrkan. Dessutom nämns det att tillgång på kompetens är något som kan kräva framtida
statliga incitament. Tillgång till kompetent personal, både gällande arbetare och tjänstemän,
upplevs nämligen som ett argument för både offshoring och reshoring.
Vidare nämns det att förmånlig mark är ett potentiellt statligt incitament som hade varit rimligt
att införa i framtiden. Att det måste finnas ett intresse från samhällets sida om företag skall
välja att investera i en fabrik i regionen. Respondenten menar att tillgänglighet på tomtmark,
villatomter och skolor påverkar om ett investeringsbeslut tas eller inte.

4.2.4

Respondent 14

Respondent 14 arbetar på ett verkstadsföretag som tillverkar utrustning för gruv- och
anläggnidsindustrin. Företaget har huvudkontor i Sverige och har ca 12 500 anställda världen
över. Respondenten arbetar som produktionsutvecklingschef och har jobbat mycket med
automatisering, vilket framhävs som det främsta motivet kopplat till reshoring.

Nuvarande statliga incitament
Generellt sett ser respondenten att Sverige saknar tydliga statliga incitament som skulle få
företag att genomföra ett flyttbeslut, utan framhåller att automatiseringen är den största
drivkraften för reshoring. Att svenska invånare har en generellt hög utbildningsnivå, framförallt
en hög baskunskapsnivå ses som mycket viktigt, detta medför att det ofta är lättare att ha en
automation i Sverige vilket är ett starkt incitament kopplat till reshoring.

Framtida statliga incitament
Respondenten uttrycker framförallt en förändring kring den statliga kompetensförsörjningen i
Sverige. Respondent 14 nämner att ett förslag är att avskaffa arbetsförmedlingen och istället
initiera ett kompetenscenter som arbetar med att försörja företag med rätt kompetens. Att
företag skall ha möjligheten att kontakta kompetenscentret, som gör en fullständig analys på
vilken kompetens som kan hjälpa företaget. Efter ett fåtal dagar försörjer därefter centret det
aktuella företaget med den kompetens som behövs. På så sätt överförs ansvaret på att hitta
personal, framförallt individer med kompetens inom automatisering och kalkylering, från
företagsledarna till kompetenscentret. Respondenten menar även att förbättringsteam skulle
kunna vara ett potentiellt framtida incitament från statens sida. Att företag får hjälp med
kalkylering och utveckling av idéer. Slutligen nämner respondenten att en debatt kring
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huruvida företags bonuskonstruktioner är lämpliga för samhället, i och med att de påverkar
företags lokaliseringsbeslut.

4.2.5

Respondent 15

Respondent 15 arbetar på ett företag som tillverkar olika typer av truckar, framförallt för
industriell miljö. Företaget har produktion i Sverige och Spanien, samt säljkontor runt om på
kontinenten. Respondenten arbetar som ”VP Products and Manufacturing”.

Nuvarande statliga incitament
Respondenten lyfter upp att det är relativt enkelt att säga upp folk i Sverige, då anställda ofta
har varsel på 1–3 månader. I Spanien där företaget också har produktion kan det däremot vara
så mycket som 12 månaders varsel. Under den perioden förekommer det dessutom ofta strejker
som gör det till en nästan omöjlig situation att säga upp folk. Respondenten menar att detta
bidrar till att investeringar i Sverige alltså för med sig mindre risk och är därför en drivkraft för
att flytta verksamhet till eller investera i Sverige. Dock begär respondenten inte att staten ska
bära kostnader för att företag flyttar hem produktion, men menar att det är viktigt att det förblir
en fri marknad så att företagen konkurrerar på samma villkor.

Framtida statliga incitament
I Spanien infördes ett statligt incitament att förse företag med permitteringsstöd, vilket innebär
att om företag under en period inte längre är i behov av hela personalstyrkan så har företaget
möjlighet att stänga fabriken och låta personalen stanna hemma ett par dagar. Istället för att
företaget skall gå med stora förluster, i och med att företaget fortfarande är tvunget att betala
lön till de anställda, så betalar spanska myndigheter halva lönekostnaden. På så sätt kan
företagen behålla all personal utan att behöva säga upp någon. Detta är något som hade varit
möjligt att införa även i Sverige menar respondenten. Att företag i Sverige skall kunna stänga
fabriken under ett fåtal dagar och därefter skicka en faktura till antingen kommun eller
länsstyrelsen som betalar halva lönekostnaden. Respondenten menar dock inte att bidrag
förslagsvis inte är någonting positivt, men att alternativet för vissa företag som befinner sig i en
situation likt den som beskrivits är att säga upp personal och att samhället på så sätt ändå får
en ökad kostnad.
Respondenten nämner även att ett stöd från staten för produktutveckling saknas. I dagsläget
finns endast stöd för forskning i Sverige, men för företag likt det som respondent 15
representerar, som endast bedriver produktutveckling i form av konstruktion av en relativt
mogen produkt, finns inga statliga stöd. Respondenten menar att det är fördelaktigt att ha både
produktutveckling och produktion i närhet till varandra, något som kan påverka
lokaliseringsbeslut.
Slutligen nämner respondenten att statliga incitament i form av problemlösning av händelser
som påverkar den svenska produktionsmarknadens rykte är potentiellt något som skulle kunna
införas. Det nämns bland annat den pågående situationen i Göteborgs hamn vilket påverkar
svenska företag negativt. Och att staten skall försöka lösa situationer likt den nyss nämnda.

4.2.6

Respondent 16 och 17

Respondent 16 och 17 arbetar på ett av Sveriges största fackförbund. Respondenterna arbetar
som utredare för organisationen och dess medlemmar, vilket innefattar att de genomför studier
bland medlemmarna.

Nuvarande statliga incitament
Respondenterna lyfter fram att bolagsskatten är en skatt vilken de tror kan påverka företags
reshoringbeslut, men de framhåller att det har en marginell påverkan. De lyfter även att
skatterna har sänkts under de senaste tio åren, vilket gjort bland annat arbetskraften billigare
ur skattesynpunkt. Respondenterna lyfter olika former av investeringsstöd och att det kan ha
en bidragande effekt till att företag väljer att reshora, de anser dock att det inte är en
huvudorsak men att det kan bidra till beslutet. Det de ser som viktigast är den stabila rättsstat
som Sverige är, att företagen vet vad de får och att det troligtvis kommer vara stabilt över tid.
Att det dessutom är enkelt att kommunicera med staten och myndigheter i olika former ser de
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som positivt. Slutligen nämns att Sverige har en nästintill fossilfri elförsörjning som ett
incitament kopplat till miljö- och CRM-arbete.

Framtida statliga incitament
Under intervjun nämner respondenterna att vissa västeuropeiska länder har väldigt generösa
system kopplat till att offentliga verksamheter betalar för arbetskraft under svackor i
efterfrågan. Detta upplever respondenterna som något som inte stämmer överens med
statsstödsreglerna. De menar att sådana system innebär att det blir oerhört mycket mindre
kostsamt att ha en storskalig industriproduktion, då företag har möjlighet att behålla all sin
personal även under perioder då deras arbetskraft inte utnyttjas. Respondenterna syftar dock
inte till att detta är något specifikt som Sverige möjligtvis skulle införa, men att det är ett system
som används av länder.
Respondenterna hänvisar även till den undersökning som de genomfört, där resultatet visar på
att investeringsstöd som berör FoU är något som är viktigt för företag i Sverige. Vidare nämns
även fortsatta samverkansmöjligheter mellan universitet/högskolor och företag som något
vilka incitament i framtiden kan fokusera på.

4.2.7

Respondent 18 och 19

Respondent 18 och 19 arbetar på en svensk revisionsbyrå och konsultföretag med omkring 100
kontor i Sverige. Företaget är ledande inom revision, redovisning och rådgivning.
Respondenterna arbetar som senior associate respektive ansvarig för skatteavdelningen på ett
lokalkontor.

Nuvarande statliga incitament
Skatter av olika slag påverkar företags villighet att reshora. En skatt som lyfts fram i intervjun
är Exit-taxation, särskilda uttagsbeskattningsregler vilka begränsar rätten att flytta tillgångar
från ett land till ett annat. Dessa skatteregler menar respondenterna kan ses som en statlig
barriär för reshoringbeslut. Det framkommer att Sverige inte är ett land där det finns speciellt
mycket incitament, åtminstone i förhållande till vissa länder i Asien och emiratländerna där det
finns olika typer av trading-zoner i vilka företag kan handla skattefritt.
En drivkraft för att vara i Sverige med produktion är ordning och reda i landet, “jag tror att det
är en del av varför Sverige är ett attraktivt land och har sin industri, det är att det är väldigt
mycket ordning och reda i kombination med kvalificerad arbetskraft”. Kopplat till detta lyfter
respondenterna att en fördel med Sverige är att svenska myndigheter har generellt en bra
attityd till näringslivet. Det skattemässiga incitament som respondenterna lyfter är avdrag
kopplat till forskning och utveckling, den så kallade expertskatten, att företag kan få reduktion
på sociala avgifter för de personer som bedriver FoU-verksamhet.

Framtida statliga incitament
Respondenterna nämner inga specifika framtida incitament som hade kunnat implementeras
för att påverka företags reshoringbeslut. De menar att begränsningar gällande subventioner
inom EU finns, vilket gör att det inte är fritt fram att införa olika subventioner.
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5 Analys
Kapitlet utgår från rapportens två frågeställningar där empirin analyseras och därefter
jämförs med existerande teori inom området.

5.1 Vilka statliga incitament påverkar svenska företags
reshoringbeslut?
I följande kapitel analyseras rapportens empiriska data utifrån tio typer av incitament: Skatter,
Forskning och utveckling, Miljö och hållbarhet, Administration och teknik, Kommunikation
med
stat,
Stabilitet
och
långsiktighet,
Industrimark,
Kompetensförsörjning,
Arbetsmarknadsregleringar samt Lobbyism (Tabell 14).
Tabell 14 – Nuvarande incitament kopplat till reshoringbeslut

Skatter
Det första incitamentet som identifierades i fallstudien är incitament kopplat till skatter.
Empirin pekar i huvudsak på skatter i form av en förmånlig och stabil bolagsskatt, detta
incitament förekommer i samtliga empiriska perspektiv. Respondent 1 nämner att:
“Bolagsskatten är ju konkurrenskraftig. Och våra bolagsskatteregler är konkurrenskraftiga”.
Respondent 12 samtycker och syftar till att: ”Ja men skatter tycker jag är viktigt. Om man
måste se det som i omvärlden och nu har ju Sverige på företagssidan det ganska bra”. Flera
respondenter, från båda perspektiven, uttrycker även att Sveriges styrka gällande skatter är att
det finns en stabilitet i det svenska skattesystemet.
En tydlig koppling mellan den teoretiska- och empiriska data som insamlats i denna
undersökning är olika former av skatteincitament, se Tabell 14. I teorin handlar det om
skattereducering kopplat till reshoringkostnader: ”…President Obama created tax incentives
that for example increased tax breaks for domestic production activities in advanced
manufacturing, offered a 20% income tax credit to allow for the expenses of shifting
operations back to the US…” (Bailey & Propris, 2014, p. 391). I empirin handlar det framförallt
om att bolagsskatten är stabil och konkurrenskraftig, Respondent 1 menar “Bolagsskatten är
ju konkurrenskraftig. Och våra bolagsskatteregler är konkurrenskraftiga.”. Skillnaden
mellan teori och empiri är alltså att det i andra länder finns vissa specifika skattelättnader som
är kopplade till reshoring, medans det svenska systemet är skapat utifrån en
likabehandlingsprincip där direkta incitament sällan förekommer, utan incitamenten är
snarare generella förmånliga skatteregler för företag. Respondent 13 nämner “Alltså jag tror ju
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mer på att man har liksom en generella regler som är förmånliga, än att gå in och styra i
detalj, i enskilda fall”.
Två skatteincitament som nämnts i empirin men inte i teorin är elskatt och exit-taxation.
Respondent 1 och 2, nämner att elskatten kan påverka reshoringbeslut. Dock nämns det att
elskatten endast är relevant när företag skall välja mellan olika länder. Däremot bör det
nämnas att regleringar av elskatten i Sverige har genomförts av den svenska staten: “Elskatten
för industriell verksamhet är helt nedsatt. Så då istället för att betala ungefär 33 öre per
kilowatt så är det väl på 0,05 eller något sådant där”. Huruvida regleringen av elskatter
påverkar svenska företags reshoringbeslut är inget som nämns i resterande intervjuer. Två av
respondenterna nämner att Exit-taxation som en barriär för reshoring, då det kan vara
kostsamt att flytta tillgångar från ett land till ett annat. Vilket respondent 1 beskriver som: “Exittaxation som vi kallar det som begränsar rätten att flytta iväg tillgångar från ett land till ett
annat“.

Forskning och Utveckling
Det andra incitamentet som identifierades i fallstudien är incitament kopplat till Forskning och
Utveckling. Empirin pekar i huvudsak på att FoU-stöd i olika former är ett tydligt incitament
för olika typer av reshoringbeslut. Det förekommer i studiens två empiriska perspektiv med en
övervikt mot privata organisationer. Det kan alltså antas att privata företag och organisationer
anser att FoU-stöden är viktigare för reshoringbeslut än det offentliga perspektivet. Teorin
syftar inte till några specifika incitament inom forskning och utveckling kopplat till reshoring.
Det bör dock inte uteslutas att andra länder likt Sverige har olika former av FoU-stöd.
Incitament i form av FoU-stöd förekommer framförallt genom Tillväxtverket och Vinnova,
dessa pengar administreras av Almi, även EU har olika former av FoU-stöd. “Vi har alltså
möjliggörare för tekniska projekt” menar respondent 4. Det framstår i empirin att det finns en
koppling mellan produktionslokalisering och FoU-stöd. Respondent 13 menar att “Det finns ju
ett värde i att man har en närhet mellan utveckling och produktion”, detsamma menar
respondent 16: “just den här kopplingen FoU, produktionen, den är viktig, och särskilt för
FoU”.

Miljö och hållbarhet
Det tredje incitamentet som identifierades i fallstudien är incitament kopplat till miljö och
hållbarhet. Samtliga empiriska perspektiv och teorin nämner miljö och hållbarhet. I empirin
handlar det om exempelvis förnyelsebar energi. Empirin syftar även till att incitament i form
av miljöregleringar påverkar företags reshoringbeslut, något som inte nämns i teorin. Teorin
påpekar att det finns regleringar som styr hur mycket utsläpp ett företag får göra längs deras
försörjningskedja, vilket korrelerar med empirin.
Studiens två empiriska perspektiv nämner miljö som ett incitament till reshoring. Respondent
13 menar att “Om man har en väldigt hård miljölagstiftning som gör att det inte är tekniskt
möjligt att producera i Sverige, eller att det blir väldigt dyrt att producera i Sverige. Sen kan
man ju tycka att det är bra eller dåligt. Men det är klart att regleringar påverkar”. Det nämns
dock att hårdare miljöregler i exempelvis Kina kan bidra till att företag väljer att reshora,
Respondent 12 syftar till att: “I Kina i fjol så stack ju stålpriset väldigt mycket, det var nästan
en fördubbling. För att man på central nivå beslöt att sätta nya miljömål på stålverk, och det
var ju massa som inte klarade det. Då bara stängde dem.”, alltså kan hårdare miljöregler i
andra länder bidra till fler reshoringbeslut.
Det nämns att de svenska miljöregleringarna åtminstone inte hindrar företag från att reshora,
Respondent 12 menar att: “I princip allt, alla regler som vi har i Sverige som rör oss är ju via
EU-standarder jag sitter och håller på med det nu med explosionsfarliga miljöer till exempel,
vi är ju inte bakbundna jämfört med andra länder utan alla här måste följa den” vilket bidrar
till att det kan ses som ett incitament i förhållande till situationen i Kina.
En anledning till ett större miljöengagemang är att allt fler kunder efterfrågar/kräver ett mer
gediget CSR-arbete, respondent 18 och 19 menar att “klimatpåverkan är också en sån del som
vi lägger in mer och mer i företags CSR-arbete”. Sveriges förhållandevis gröna energi ses
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därför som positiv, respondent 17 menar att “Vill ha också en sån här positiv miljöprofil så är
ju liksom elproduktionen väldigt fossilfri i Sverige” vilket flera respondenter menar bidrar till
reshoringbeslut.

Administration och teknik
Det fjärde incitamentet som identifierades i fallstudien är incitament kopplat administration
och teknik. Empirin innehåller delade meningar, den syftar till att administrativt stöd finns i
form av organisationen Business Sweden, men att det generellt finns en avsaknad vad gäller
administrativa stöd vid reshoring.
Ett tekniskt stöd som identifierats i teorin är det “allt-i-ett-verktyg” som det brittiska
handelsdepartementet i samverkan med den statliga byrån Manufacturing Advisory Service
skapat för att underlätta reshoringprocessen för brittiska företag. Empirin pekar på den svenska
organisationen Business Sweden, vilka underlättar den administrativa sidan av både
investeringar i Sverige men också för att främja export från Sverige. En respondent beskriver
att samarbetet mellan respondent 9 och Business Sweden är ett statligt incitament som införts
för att påverka svenska företags reshoringbeslut. Både respondent 8 och 9 har ett nära
samarbete med Business Sweden som hjälper företag som antingen vill investera i eller
exportera från Sverige. Några respondenter menar att några tekniska stöd inte behövs i likhet
med det teorin syftar till, då empirin syftar till att företagen på egen hand besitter den
kompetensen. På frågan om respondent 4 bidrar med tekniskt eller administrativt stöd svarar
respondenten: “Nej, det klarar dom själva”, och syftar till att något sådant stöd inte är
nödvändigt då respondenten anser att företagen själva har den kapaciteten.

Kommunikation med stat
Det femte incitamentet som identifierades i fallstudien är incitament kopplat möjligheten till
kommunikation med stat. Empirin pekar på möjligheten att föra dialog med staten på ett bra
sätt som ett incitament till reshoring. Detta incitament lyfts av de två empiriska perspektiven,
markant är dock att det inte alls lyfts bland de tillverkande företagen vilka deltagit i studien.
Det verkar alltså inte vara något de reshorande företagen anser viktigt, samtidigt som det
offentliga perspektivet och konsulterna från det privata perspektivet syftar till det motsatta.
Respondent 18 och 19 menar att kommunikationen med staten är ett incitament som många
företag missar när de bara räknar på siffror i lokaliseringsbeslut, ”det går också att prata med
myndigheterna här i Sverige, om man vill ta det fiskala perspektivet också att det är inte alltid
säkert att man väger in just det där att det finns en möjlighet att kommunicera med staten på
ett annat sätt än vad det gör i andra länder”. Anledningen till detta menar respondent 18 är
att: “Man har nog generellt en ganska god relation till näringslivet och staten“ vilket gör
vardagen smidigare för företagen.
Många kommuner har näringslivsbolag som bistår företagen med den hjälp de behöver.
Respondent 5 menar att “vår uppgift är ju att visa på hela det systemet, allt från EU-pengar,
Almi, Vinnova, tillväxtverket och det här då va vi är väl ofta med då och initierar dom, ibland
är vi med och initierar projekten, ibland är vi med och marknadsför, ibland pinpointar vi på
olika företag”. Respondent 5 fungerar alltså som en mäklare mellan företag och staten “vi är
en mäklare och informerar dom va, vet du om att det här finns? Det här kan hjälpa dig”. Detta
förenklar vardagen för många företag vilket är ett incitament kopplat till reshoringbeslut.
Skillnader mellan teori och empiri gällande incitamentet kommunikation med stat är tydliga. I
empirin nämns det av ett flertal respondenter medans i teorin inte berör det överhuvudtaget.
En förklaring till att kommunikation med stat inte lyfts upp i teorin kan eventuellt kopplas till
att det är ett incitament som svenska organisationer upplever och kan på så vis vara något unikt
för Sverige. Det kan också vara kopplat till att det i teorin endast studerats tillverkande företag
och därför inte hittat incitamentet Kommunikation med stat. I empirin framgår det att inget av
de tillverkande företagen i denna studie lyfter Kommunikation med stat vilket överensstämmer
med teorin. Det var emellertid i andra organisationer så som facket, konsulter och offentliga
organisationer som kommunikation med stat anses vara ett viktigt incitament, vilket kan
förklara skillnader mellan teori och empiri.
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Stabilitet och långsiktighet
Det sjätte incitamentet som identifierades i fallstudien är incitament kopplat stabilitet och
långsiktighet i det svenska systemet. Empirin pekar på att stabilitet och långsiktighet är en av
den svenska statens absolut mest signifikanta incitament. Framförallt syftar respondenterna
till att Sverige är ett relativt oföränderligt land där regelverk, lagar, skatter och dylikt sällan
förändras markant. Respondent 4 nämner till exempel: “Att man har en näringspolitik som
skapar trygghet för företagen” och menar att Sverige bör bibehålla den stabilitet som finns i
landet, i och med dess betydelse för företagen. Även respondent 8 instämmer och menar att
långsiktighet är oerhört viktigt i samband med reshoringbeslut. Respondenten påpekar även
signifikansen i att spelregler och regelverk är utformade ur ett långsiktigt perspektiv. Även
respondent 18 menar att “Om man tänker sig, jag tror att det är en del av varför Sverige är
ett attraktivt land och har sin industri, det är att det är väldigt mycket ordning och reda...”. I
teorin förekommer inte stabilitet och långsiktighet som ett incitament. Huruvida incitament i
form av stabilitet och långsiktighet är landsspecifikt framgår varken i teorin eller empirin,
vidare forskning inom området krävs därmed för att ytterligare kunna uttala sig om
incitamentet.

Industrimark
Det sjunde incitamentet som identifierades i fallstudien är industrimark. Empirin pekar på att
tillgång till attraktiv industrimark är viktigt. Att ha tillgänglig industrimark ses som ett
incitament för reshoring av två respondenter, flera nämner dock att det kan påverka vart i
landet företag väljer att placera sin anläggning, men inte själva reshoringbeslutet.
Framtagning av industrimark kan ta lång tid, för att förenkla processen arbetar många
kommuner proaktivt. Respondent 3 menar att de arbetar aktivt med att alltid hålla
industrimark tillgänglig: “vi har gott om industrimark, färdig, byggklar”. Även respondent 4
arbetar proaktivt med markfrågorna: “Att verkligen jobba med markfrågorna som en
strategisk fråga och som en möjlighet att agera proaktivt”.
Industrimark återfinns ej i teorin, en anledning till detta är att industrimark eventuellt kan
hamna under finansiellt stöd. Detta då det i några fall i teorin har identifierats att delstater i
USA byggt fabriker åt företag som reshorar. Det kan då antas att marken innefattas i det stöd
som företaget fått, industrimark står därför inte explicit omnämnt i teorin. Detta framkommer
som industrimark i Sverige då staten inte bygger och skänker mark och anläggningar till företag
på samma sätt.

Kompetensförsörjning
Det åttonde incitamentet som identifierades i fallstudien är kompetensförsörjning. Empirin
pekar på att tillgång till kompetent personal är viktig. Under mer än hälften av intervjuerna i
datainsamlingen har kompetensförsörjning nämnts som ett incitament kopplat till
reshoringbeslut. Respondent 13 syftar till att tillgången på kompetens är ett incitament för att
välja Sverige som tillverkningsland: “Det skulle jag säga, arbetskraft det är ju rätt så självklart
att man måste ha liksom kunna få tag på kompetent personal”. I teorin har kompetens
nämnts, men då som en drivkraft i allmänhet, alltså inte direkt kopplat till statliga incitament.
I empirin nämns det i samband med utbildning, vilket är ett statligt ansvar “Vi har en jätteviktig
sak i Sverige, nummer ett är att baskunskapen på alla är väldigt hög” menar respondent 14,
vilket anses vara ett statligt incitament.

Arbetsmarknadsregleringar
Det nionde incitamentet som identifierades i fallstudien är arbetsmarknadsregleringar.
Empirin pekar på att bra arbetsmarknadsregleringar är ett viktigt incitament vid reshoring, det
förekommer dock främst som ett framtida incitament. Att Sverige inte har ett klimat där
strejker förekommer är en fördel. Kopplat till det menar respondent 15 att uppsägning av
anställda är relativt enkelt i Sverige jämfört med andra europeiska länder. Detta innebär att
Sverige för med sig en mindre risk vid etablering och är på så sätt ett incitament för att reshora
och investera i Sverige. I teorin nämns inte arbetsmarknadsregleringar.
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Lobbyism
Det tionde incitamentet som identifierades i fallstudien är lobbyism. Empirin pekar på att
lobbyism är ett incitament för reshoring. Lobbyism inom statliga incitament innebär att
offentliga verksamheter förespråkar vissa svenska företag som valt att genomföra en
reshoringprocess. Respondent 6 pekar på detta och syftar till att “Ewes tycker jag det var så
enormt festligt för vilken jädra PR-grej när de berättade att de skulle flytta hem. För vi har
väl haft både statsminister och näringsminister som har varit där nere har jag för mig. Och
jag, jag är ju en stor, stor supporter till att vi gör så här. För att det är så oerhört viktigt att
det här lyfts upp”. Detta visar att politiker i Sverige ända upp på statsministernivå använder
lobbyism för att främja reshoring. Teorin pekar på att den brittiska regeringen bidrar med en
ökad marknadsföring för företag som genomfört reshoring, därför ses lobbyism som ett
incitament även i teorin. Det används alltså på lite olika sätt, då den brittiska regeringen gått
något längre i sin lobbyism för företag som reshorat, men det bygger på samma typ av
incitament.

Inga specifika incitament kopplade till reshoringbeslut
Några respondenter menar att den svenska staten inte har några specifika incitament för att
rikta in sig på just reshoring. Bland annat ser respondent 7 det som något positivt: “att dom
svenska statliga incitamenten utgör en stabil grund, det är det som är dom svenska
incitamenten. Sen kan man diskutera om Sverige ska ha ett särskilt incitament för
återflyttandsprocesser”. Respondent 7 framhåller också att Sverige har en princip som syftar
till att alla ska behandlas lika “Sverige har ju generellt sett en syn på att alla behandlas lika,
utlandsägt, svenskägt, stort, litet osv”. Vilket innebär att om staten fokuserar incitament på en
viss typ av lokaliseringsbeslut, till exempel reshoring, skulle det innebära att denna princip inte
uppfylls och respondent 7 menar då att: “Varför skulle inte nyetableringar få incitament?
Varför skulle inte en förändring av produktionslokalisering få incitament? Och då skapar
man det här som man absolut inte vill ha”.
Framförallt är det respondenter från det privata perspektivet som nämner att det saknas
specifika incitament kopplat till reshoringbeslut. I det offentliga perspektivet är det endast två
respondenter som nämner att det saknas, respondent 6 och 7, vilka har en fot i båda
perspektiven. Därmed kan det antas att det privata perspektivet i större grad saknar incitament
samtidigt som den offentliga sidan ser att det finns incitament. Detta kan innebära att den
offentliga sidan inte ser ett behov av incitament för reshoring, det kan dock också innebära att
det offentliga perspektivet och det privata perspektivet inte har en samsyn på vad statliga
incitament egentligen är.

5.2 Vilka statliga incitament kan komma att påverka svenska
företags reshoringbeslut i framtiden?
Här behandlas studiens andra frågeställning, som utgår från incitament i framtiden. Incitament
som kan bli viktiga i Sverige framöver kanske redan existerar i andra länder. Alltså kan framtida
kopplas mot det som finns i teorin (Tabell 15). Dock finns inget fokus på framtiden i teorin vilket
innebär att ett nytt perspektiv läggs till genom studien.
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Tabell 15 - Framtida incitament kopplat till reshoringbeslut

Skatter
Det första framtida incitamentet som identifierades i fallstudien är kopplat till skatter. Empirin
pekar i huvudsak på en fortsatt stabilitet i skattepolitiken men att förändringar av vissa
skattetyper bör genomföras. Ingen respondent lyfter nämligen förslaget att genomföra
omfattande förändringar av bolagsskatten och det kan antas att bolagsskatten i Sverige, och
dess relativa oföränderlighet, anses som positiv ur både ett offentligt och ett privat perspektiv.
Därmed kan slutsatsen dras att den svenska staten i framtiden inte bör införa några drastiska
skattelättnader kopplat till reshoring.
Flera respondenter, framförallt från det privata perspektivet, uttrycker som tidigare nämnt att
bolagsskatten i Sverige är konkurrenskraftig och avsatt till en rimlig nivå. Dock menar de att
sociala avgifter är alldeles för höga i Sverige. Därför är en justering av svenska sociala avgifter
ett nödvändigt incitament. Respondent 12 menar att ”Men på arbete är den ju alldeles för hög.
Så att för att få hem produktion så tror jag att man ska sänka skatten på arbete”.
Ett statligt incitament vilket hade möjliggjort ett ökat fokus på FoU är patentboxar, vilket
beskrivs som: “patentboxar att man tex får extra avdrag, eller att man slipper ta upp viss
inkomst om man kommer in och gör en direktinvestering från utlandet”. Patentboxar finns
enligt respondent 1 och 2 i ett flertal andra europeiska länder och är en statlig skattelättnad
vilken hade bidragit till ett utökat fokus på FoU i Sverige.

Forskning och Utveckling
Det andra framtida incitamentet som identifierades i fallstudien är kopplat till Forskning och
Utveckling. Empirin pekar på att framtida incitament kopplat till Forskning och Utveckling kan
behöv införas. Flertalet organisationer anser FoU-stöd som något viktigt även i framtiden. Det
diskuteras om olika former av skattelättnader kopplat till FoU så som patentboxar, respondent
1 och 2 nämner “många andra länder har kombinerat det med patentboxar till exempel, så att
man får mer R&D”, vilket alltså innebär att patentboxar stimulerar FoU. Hälften av
respondenterna menar att detta är kopplat till företagens reshoringbeslut. Att dessutom införa
incitament i form av en närmare kontakt mellan universitet/högskola och FoU-avdelningar
anses som ett viktigt framtida incitament.

Miljö och hållbarhet
Det tredje framtida incitamentet som identifierades i fallstudien är kopplat till miljö och
hållbarhet. Empirin pekar på framtida incitament kopplat till miljö och hållbarhet kan komma
att påverka svenska företags reshoringbeslut. I och med att miljö har blivit allt mer viktigt för
företagen på senare tid, menar flera respondenter att det även kommer att vara viktigt i
framtiden. Miljökrav och miljöregleringar så som hur mycket en produkt får påverka klimatet
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under sin livscykel är områden som diskuteras. Respondent 12 menar att “då tror jag att
miljöaspekten kommer att väga allt tyngre, liksom vad är avtrycket som den här produkten
gör under sina transporter“. Miljön ses alltså som en drivkraft för reshoring, då företagen
släpper ut mindre koldioxid genom transporter om produktionen finns i Sverige.

Administration och teknik
Det fjärde framtida incitamentet som identifierades i fallstudien är kopplat till administration
och teknik. Empirin pekar på att det skulle behövas olika former av administrativa och tekniska
stöd för företag som ämnar reshora. Däribland upplever respondent 9 att det utöver Business
Sweden bör finnas ett investcentrum i varje region. Respondenten syftar till att investcentrat
skall arbeta med att göra den lokala produktionsmarknaden mer attraktiv och hjälpa de företag
som är intresserade av att expandera eller etablera sig i regionen.
Behovet av specifika framtida incitament i form av administrativt stöd upplevs olika beroende
på respondent. Ett fåtal respondenter syftar till att de saknar statliga incitament i form av
administrativt stöd. Vilka områden stöden skall beröra varierar beroende på respondent.
Respondent 12 eftersöker ett administrativt stöd i form av att underlätta identifieringen av
experthjälp, alltså individer med kunskap och erfarenhet inom reshoring. Respondent 14 menar
dock att stöd i form av kalkylering och utveckling av idéer behövs. En tredje individ, respondent
4, nämner att bidragssökande och kontaktskapande med tillväxtverket är något som vissa
företag kan uppleva som krångligt och att staten därmed, genom framtida incitament, bör
förenkla denna process.
Flertalet organisationer har haft problem i ansökningsfasen för olika FoU-stöd, “den generella
uppfattningen hos företagen det är det att söka bidrag och komma i kontakt med olika såna
här tillväxtvärk, och att skicka rapporter och redovisa, att det är krångligt, det tar tid och då
orkar man inte då kan man inte, det vill man inte. Och då missar man ju samtidigt rätt mycket
av de medlen som finns.” – respondent 4, vilket hade underlättats om incitament i form av
administrativt stöd hade funnits i större utsträckning.

Kommunikation med stat
Kommunikation med stat lyfts inte fram som ett framtida incitament i empirin. Den pekar alltså
på att den svenska staten i framtiden inte behöver införa några specifika incitament kopplade
till kommunikation med stat. Dock bör det nämnas att ett flertal respondenter nämnt
kommunikation som ett incitament vilket påverkar svenska företags reshoringbeslut och att de
även syftar till att staten bör bibehålla kommunikationsmöjligheterna även i framtiden.

Stabilitet och långsiktighet
Det femte framtida incitamentet som identifierades i fallstudien är kopplat till stabilitet och
långsiktighet. Empirin pekar på att den svenska staten i framtiden bör säkerställa att
stabiliteten och långsiktigheten vilken idag genomsyrar den svenska incitamentspolitiken skall
kvarstå. Det framhålls att en av anledningarna till att företag väljer Sverige som
produktionsland är att de ser långsiktiga strategiska övertag i landet och därför bör staten hålla
fast vid den incitamentspolitik som råder.

Industrimark
Det sjätte framtida incitamentet som identifierades i fallstudien är kopplat till industrimark. I
och med att det i empirin nämns att industrimark i samband med reshoring är av viss
signifikans kan antaganden göras om att detta är ett incitament vilket även kan komma att
påverka svenska företags reshoringbeslut i framtiden. Respondent 13 ser det som en
grundförutsättning, att samhället visar intresse för investeringen: “Sen är det såhär
grundläggande saker som att det måste finnas tomtmark, måste finnas ett intresse från
samhällets sida om man vill investera i en fabrik”. Respondent 1 och 2 framhåller att det
kommunerna i landet kan göra är “planera industrimark och sådant, det ligger ju där. Den
processen är ju inte alltid så kort” och syftar till att staten även i framtiden bör fokusera
incitament kopplat till att tillhandahålla svenska företag med tillgänglig industrimark.
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Kompetensförsörjning
Det sjunde framtida incitamentet som identifierades i fallstudien är kopplat till
kompetensförsörjning. Empirin pekar på att framtida incitament inom området behövs, både i
form av specifika förändringar men även att fokus bör läggas på kompetensutveckling och
utbildning. Ett flertal respondenter nämner framtida incitament vilka de upplever hade
påverkat svenska företags reshoringbeslut i framtiden. Respondent 14 syftar till exempel på att
en förändring av den statliga kompetensförsörjningen i Sverige behövs. Respondenten menar
att: “…ibland tycker jag att ibland vill jag ha ett någon form av istället för arbetsförmedling
skulle jag vilja ha ett kompetenscenter” och menar att detta kompetenscenter skall försörja
företag med rätt kompetens. Respondent 12 syftar till att utländsk kompetens inte skall hindras
från att arbeta i Sverige. Respondent 3 upplever att de motverkar kompetensbristen och att
kommunen infört arbetsmarknadsenhet som arbetar med att försörja företagen i kommunen
med utländsk kompetens som emigrerat till Sverige.
Respondent 8 syftar till att rätt kompetens är ett incitament kopplat till reshoring, att
kompetensutveckling och utbildning är områden som bör fokuseras på i framtiden. Även
respondenterna 6 och 7 syftar till att den svenska skolan bidrar till reshoring, i och med att den
långsiktigt säkrar att kompetens finns i landet. Som lösning på både kompetensbristen som
finns inom vissa yrken, samt för att undvika arbetslöshet, menar respondenterna 6 och 7 att en
“on-the-job-training” hade kunnat implementeras i Sverige i framtiden. Incitamentet innebär
att personal har möjlighet att utbilda sig och att staten betalar en viss procentuell del av
lönekostnaden. På så vis lockas individer till att utbilda sig inom ett specifikt område där
kompetens saknas.

Arbetsmarknadsregleringar
Det åttonde framtida incitamentet som identifierades i fallstudien är kopplat till
arbetsmarknadsregleringar. Empirin pekar på att framtida incitament gällande en mer
flexibel arbetskraft krävs. Respondent 13 syftar nämligen till att en förändring när det gäller
arbetskraft är nödvändig och menar att respondenten eftersöker ett incitament vilket främjar
en mer flexibel arbetskraft i Sverige. Respondent 15 pekar också på att framtida incitament
inom området behövs, och syftar till att andra länder infört specifika incitament kopplat till
arbetsmarknadsregleringar: “Vår spanska fabrik, de får som vi hade här förut, och får
permitteringsstöd, så de kan stänga och så istället för att låta företaget betala lönen så får de,
precis som du får ett bidrag, om vi skulle får det av länsstyrelsen, som A-kassa. Istället för att
folk blir arbetslösa så behåller man de anställning men du får ett bidrag.”, respondenten
fortsätter och syftar till att denna typ av incitament påverkar lokaliseringsbeslut: “Så på något
sätt hade det varit bättre för alla om vi hade kunnat behålla upplärd personal i anställning,
det kan man i Spanien. Det är ett incitament som jag tror när man står utanför och tittar in
var man ska lägga verksamhet, var lägger man det? Ja, naturligtvis där man får mest stöd.”.
Respondent 4 nämner att om regelförändringen skall genomföras i Sverige så bör det kopplas
till LAS-reglerna snarare än skatteregler. Huruvida förändringarna berör det incitament som
Respondent 13 eller 15 eftersträvar nämns inte.

Lobbyism
Det nionde framtida incitamentet som identifierades i fallstudien är kopplat till lobbyism.
Empirin pekar på att lobbyism inte är ett vanligt förekommande incitament kopplat till
reshoring, då endast en respondent berör området. Respondent 5 menar nämligen att de ser
lobbyism som en del av reshoringbeslutet: “att informera om dom som vågat göra det och dom
som har gjort det, med positivt resultat, bara vetskapen, föra ut det och prata om det och säga
att dom faktiskt lyckats, dom här har gjort det och det här blir effekterna och sen på något
sätt lyssna lite, vilka är det som diskuterar det här idag och sen koppla upp dom med en
organisation som kan hjälpa dom i det här då”. Det innebär alltså att organisationer likt
näringslivsbolag kan använda sina kontaktnät för att prata om reshoring och informera om
framgångshistorier, för att inspirera andra till att göra det samma. Respondenten syftar till att
detta är något som kommer att kunna påverka svenska företags reshoringbeslut även i
framtiden och att organisationen därmed bör fortsätta på samma sätt som de gör i dagsläget.
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6 Diskussion och slutsatser

Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs studiens
implikationer och begränsningar. Dessutom förs en diskussion kring studiens metod. Kapitlet
avslutas med slutsatser och förslag på vidare forskning.

6.1 Resultatdiskussion
Studiens syfte var att undersöka vilka statliga incitament som påverkar eller som i framtiden
skulle kunna påverka svenska företags reshoringbeslut. Syftet är nedbrutet i två
frågeställningar vilka är menade att bidra till syftets uppfyllande.

6.1.1

Vilka statliga incitament påverkar svenska företags reshoringbeslut?

Studien identifierade totalt 10 statliga incitament som påverkar svenska företags
reshoringbeslut. Av dessa incitament har 5 lyfts upp tidigare för andra kontexter medan 5 inte
tidigare har beskrivits i litteraturen. Litteraturen innehåller även 5 incitament som inte hittades
i den svenska kontexten. De nya incitamenten har identifierats i en svensk kontext men anses
vara generella för länder med en liknande incitamentspolitik och roll på världsmarknaden.
Ytterligare empiriska studier behövs emellertid för att validera detta. Studien bidrar med ny
kunskap kring hur statliga incitament påverkar svenska företags reshoringbeslut med anses
även bidra med ny kunskap kring hur statliga incitament påverkar reshoringbeslut i allmänhet.
Skatter, administration och teknik, forskning och utveckling samt miljö och hållbarhet är
incitament som återfinns i samtliga empiriska perspektiv och teorin. Skatterelaterade
incitament kan se ut på många olika sätt, i Sverige handlar det framförallt om generella
förmånliga skatter, såsom bolagsskattenivå och elskatt. I andra länder handlar det om direkta
incitament för att få företag att reshora, såsom reducerad fastighetsskatt och inkomstskatt
kopplat till att täcka reshoringkostnader. I Sverige fokuserar staten alltså på långsiktighet i
skattesystemet, snarare än kortsiktiga incitament.
Kommunikation med stat, stabilitet och långsiktighet, industrimark, kompetensförsörjning
samt arbetsmarknadsregleringar är de incitament som identifierats av studiens två empiriska
perspektiv men som ej återfinns i teorin. Samband mellan vissa incitament som studien syftar
till kan identifieras, ett tydligt exempel på detta är korrelationen mellan stabilitet och
långsiktighet samt att flertalet respondenter nämner att det inte finns några specifika
incitament. Majoriteten av respondenterna syftar till att den stabilitet och långsiktighet som
finns i Sverige är en bidragande faktor till att svenska företag genomför reshoring. Därav kan
antaganden göras att svenska företag som reshorat inte gjort det på grund av några tillfälliga
statliga incitament utan med avseende på långsiktiga strategiska fördelar med att tillverka i
Sverige. Vidare forskning krävs dock för att bekräfta detta.
Lobbyism är det enda incitament som täcks av endast ett av de empiriska perspektiven samt i
teorin. Bland respondenterna är det endast en respondent som väljer att lyfta lobbyism som ett
statligt incitament för reshoring, även om flertalet, framförallt offentligt anställda, beskriver
någon form av lobbyism i deras arbetssätt. Det kan alltså finnas incitament som respondenterna
inte har vetskap om trots att de tydligt förekommer i deras arbete. Detta anses vara troligt runt
flertalet andra incitament som studien berört och förmodligen inte identifierat.

6.1.2

Vilka statliga incitament kan komma att påverka svenska företags
reshoringbeslut i framtiden?

I studien identifieras ett flertal olika incitament som skulle kunna påverka svenska företags
reshoringbeslut i framtiden. Flertalet av dessa är kopplade till skatter eller andra former av
ekonomiska incitament, men det viktigaste framhålls vara att bibehålla en stabilitet i den
svenska incitamentspolitiken och inte göra några större förändringar, då företag anser att
långsiktiga strategiska övertag är det främsta incitamentet för reshoring. Incitamentspolitiken
skiljer sig åt runt om i världen, framförallt har Sverige skillnader i förhållande till asiatiska
låglönemiljöer, då deras incitamentspolitik ofta är volatil med drastiska förändringar. Det krävs
dock ytterligare forskning för att bekräfta det studien kommer fram till.
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Att bibehålla en konkurrenskraftig och fördelaktig bolagsskatt ses som ett viktigt incitament för
att Sverige fortsatt skall vara ett attraktivt land för reshoring. Det framgår dock att
bolagsskatten inte anses vara en framtidsskatt, utan att andra skatter kommer få större vikt,
såsom moms, jobbskatter och andra punktskatter. Av studien framgår det att reducerade
sociala avgifter hade gjort Sverige till ett mer attraktivt land för reshoring. Generellt tyder
studiens resultat på att framtida incitament inte bör kopplas direkt till skattesystemet, med
avseende på den likabehandlingsprincip det svenska samhällssystemet bygger på. Därför
framhålls stabiliteten i skattesystemet som viktigt i framtiden, med mindre justeringar för att
göra Sverige till ett mer attraktivt land för reshoring. Där alltså en lägre jobbskatt för alla företag
skulle kunna gynna denna typen av beslut.
Ett av de tydligaste potentiella framtida incitamenten gäller olika former av permitteringsstöd,
det vill säga att staten bär en viss kostnad för anställda om företagen har ett varierande
kapacitetsbehov. Denna typ av system finns redan i ett flertal länder och skulle kunna vara ett
framtida incitament kopplat till reshoringbeslut.
Framtida incitament syftar i empirin till vikten av att fortsatt fokusera på FoU i olika former,
där kopplingen till universitet och högskola ses som en viktig del i utvecklingen. Patentboxar
kopplat till FoU nämns som ett framtida statligt incitament för att göra Sverige till ett mer
attraktivt land för reshoring. Dessa FoU-stöd anses vara incitament för reshoring, många
företag anser dock att ansökningsprocessen är administrativt krävande och väljer därför att inte
söka olika former av stöd. Det är en bidragande orsak till att det framhålls att olika former av
administrativt- och tekniskt stöd hade varit fördelaktigt i framtiden. Studien visar att
administrativt stöd i form av kalkylering, experthjälp, hjälp i bidragssökande och ideutveckling
hade bidragit till att Sverige blivit ett mer attraktivt land för reshoring.
Brister bland vissa specifika kompetenser anses vara ett område vilket staten bör fokusera på i
framtiden. Att säkerställa att en fortsatt hög kompetensnivå och kunskapsnivå bibehålls i landet
ser flertalet respondenter som en vital del i samhällsutvecklingen. Dock förekommer vissa
anspråk på att förändringar kopplat till kompetensförsörjning bör göras i Sverige. Bland annat
pekar empirin på en omstrukturering av arbetsförmedlingen till att vara mer som ett
kompetenscenter. Även “on-the-job-training” föreslås för att möjliggöra utbildning under
anställning och på så vis säkerställa en fortsatt hög kompetensnivå i Sverige. Dessa incitament
kan påverka svenska företags reshoringbeslut i framtiden.
Av studien framgår att långsiktighet från alla offentliga instanser är vitalt. Reshoringbeslut är
ofta kopplade till att de svenska företagen söker en stabilitet och långsiktighet som inte existerar
produktionen är lokaliserad i dagsläget. Därför bör den svenska staten, regioner och kommuner
bibehålla ett långsiktigt tänk och endast införa incitament som har en långsiktig effekt snarare
än kortsiktig. På så vis kan staten påverka svenska företags reshoringbeslut i framtiden.

6.2 Implikationer
Forskning inom statliga incitament som drivkrafter till reshoring är relativt outforskat världen
över och tidigare helt outforskat i Sverige. Forskning inriktad på fenomenet reshoring har
fokuserat primärt på drivkrafter kopplat till reshoringbeslut. Statliga incitament har där
presenterats som en drivkraft, det finns emellertid inga tidigare studier som specifikt fokuserar
på hur statliga incitament påverkar företags reshoringbeslut. Därför bidrar denna studie med
ny kunskap för forskningen att bygga vidare på. Studien bidrar till att skapa viss förståelse för
hur statliga incitament påverkar reshoring samt bekräftat att statliga incitament påverkar
svenska företags reshoringbeslut.
Avslutningsvis har studien identifierat ett antal ytterligare incitament som hade kunnat införas
och på så vis påverka svenska företags reshoringbeslut även i framtiden. Det är genom detta
dessa framtida incitament studien bidrar med ett praktiskt perspektiv, då den framhåller ett
antal förändringar som hade kunnat bidra till att den svenska produktionsmarknaden blev mer
attraktiv för reshoringbeslut.
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6.3 Metoddiskussion
För att besvara studiens syfte och frågeställningar genomfördes en datainsamling bestående av
14 semistrukturerade intervjuer. Hälften av respondenterna kommer från privat sektor och
hälften från offentlig sektor. I och med detta val säkerställs att synen från både lagstadgande
(offentliga) och lagefterföljande (privata) organisationer berörs i rapporten, på så sätt ökar
chansen att fler incitament identifieras. Intervjuerna är genomförda med en eller två
representanter per organisation, dock endast en intervju per organisation. Samtliga
respondenter kopplade till den privata sektorn har på något sätt varit del av en reshoringprocess
då de antingen genomfört det i företaget eller varit med som konsulter i processen.
Respondenterna i det offentliga perspektivet är valda med avseende på deras samhällsfunktion
som företagens kontaktväg mot staten och har därmed möjlighet att påverka svenska företags
reshoringbeslut. De identifierade statliga incitamenten har ej verifierats. Därmed bör
ytterligare studier genomföras på ett liknande sätt för att med akademisk metodik bekräfta
studiens identifierade statliga incitament.
Förslagsvis hade datainsamling kunnat ske genom fokusgrupper. Till exempel finns
möjligheten att genomföra två fokusgrupper, en med respektive perspektiv. En fokusgrupp
används framförallt när forskaren ämnar skapa spetskunskap inom ett visst område (Skärvad
& Lundahl, 2016). Dock existerar svårigheter kring koordinering, och samordning hade blivit
ett faktum. Även att det, framförallt på privatsidan, hade uppstått en osäkerhet huruvida
respondenterna öppnar upp sig mot potentiella konkurrenter eller inte. Dessutom kan viss data
gå förlorad i och med att respondenter kan anpassa sina svar utefter vad resterande individer i
fokusgruppen tidigare sagt.
Studien har utgått från Lincoln & Gubas (1985) tio tillförlitlighetskriterier för att på så vis
presentera hur studien uppfyller tillförlitlighet och trovärdighet. En diskussion kring reliabilitet
och validitet i stället för att utgå ifrån dessa tio kriterier hade varit möjlig att genomföra. Men
då Lincoln & Gubas (1985) modell tydligt sammanfattar trovärdigheten valdes dock att
rapporten skall utgå från denna modell. Trovärdigheten ökar genom att använda flera
perspektiv på studien, det innebär att studiens empiri tolkas utifrån två olika perspektiv och på
så sätt ökar rapportens trovärdighet. För att ytterligare stärka trovärdighet och
generaliserbarhet skulle fler intervjuer kunnat genomföras, detta skulle dessutom bidra till att
extremer på olika håll kan elimineras. Företag i andra typer av branscher har reshorat,
exempelvis inom tjänstesektorn, hade dessa involverats hade andra incitament potentiellt
kunnat identifieras.

6.4 Slutsatser och förslag på vidare forskning
Det kan med säkerhet konstateras att statliga incitament påverkar svenska företags
reshoringbeslut. Studien visar framförallt att det privata perspektivet förespråkar en
incitamentpolitik som innefattar stabilitet och långsiktighet framför en incitamentsfylld politik
likt den i flertalet låglöneländer. Det är därför viktigt för den svenska produktionsmarknadens
attraktivitet att den svenska staten bibehåller det stabila system som finns i landet i stort.
Studien syftar dock till att några mindre justeringar i form av statliga incitament bör
genomföras, dock inte i någon större utsträckning.
Studien har identifierat totalt tio statliga incitament som påverkar svenska företags
reshoringbeslut. Av dessa incitament har fem lyfts upp tidigare för andra kontexter medan fem
inte tidigare har beskrivits i litteraturen. Litteraturen innehåller även fem incitament som inte
hittades i den svenska kontexten. De här nya incitamenten har identifierats i en svensk kontext
men anses vara generella för länder med en liknande incitamentspolitik och roll på
världsmarknaden. Ytterligare empiriska studier behövs emellertid för att validera detta.
Studien bidrag med ny kunskap kring hur statliga incitament påverkar svenska företags
reshoringbeslut med anses även bidrag med ny kunskap kring hur statliga incitament påverkar
reshoringbeslut i allmänhet.
Tidigare forskning syftar till att företag valt att flytta produktion baserat på kortsiktiga
skattetekniska vinster, det är dock enligt studien viktigt att Sverige inte inför några större
förändringar för att få företag att flytta tillbaka på kort sikt, snarare att fortsatt bibehålla den
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stabilitet och långsiktighet som präglar de svenska statliga incitamenten. Detta då svenska
företag ser strategisk stabilitet och långsiktighet som en väsentlig del i reshoringbeslutet.
I studien identifieras även incitament som skulle kunna påverka svenska företags
reshoringbeslut i framtiden. Flertalet av dessa är kopplade till skatter eller andra former av
ekonomiska incitament, men det viktigaste framhålls vara att bibehålla en stabilitet i den
svenska incitamentspolitiken och inte göra några större förändringar, då företag anser att
långsiktiga strategiska övertag är det främsta incitamentet för reshoring.
Framtida forskning bör fokusera på att kvantifiera den här studiens resultat, för att på så vis
identifiera vilka statliga incitament som har störst betydelse för svenska reshoringbeslut. Denna
studie syftar till att identifiera vilka statliga incitament som påverkar företagens
reshoringbeslut, det tas dock ej hänsyn till vilken vikt de lägger vid olika incitament. Vidare bör
forskning dessutom genomföras på exempelvis tjänsteföretag för att på så vis få en bredd på
olika organisationer som reshorat, och dessutom skapa en breddad syn på statliga incitament.
För att i framtiden kunna identifiera hur olika former av administrativt stöd skulle kunna se ut
krävs vidare forskning kring reshoringprocesser, vilket innefattar olika typer av
beslutsunderlag såsom kalkyler och tillvägagångssätt. Ytterligare ett exempel på vidare
forskning hade varit att undersöka hur de framtida statliga incitament som nämnts i empirin
hade kunnat implementeras i Sverige. Förslagsvis kan framtida forskning beröra
implementering av incitament i form av olika former av permitteringsstöd.
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