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Abstract 
Purpose – The aim of this study is to investigate Swedish companies’ motives and 
difficulties when reshoring. In order to fulfil the purpose, the following two questions 
were formulated: 

1. What are Swedish companies’ motives for reshoring? 
2. What difficulties do Swedish companies experience when reshoring? 

Method – The methods used in the data collection were literature review and case 
study. The case study consisted of interviews and document studies, which were 
conducted at four companies that either have reshored or are planning to. The 
literature review was based on a previously developed model, which were revised and 
updated. The collected empirical data was then analysed against the theoretical 
framework and thus formed the findings of this study. 

Findings – The findings of the study indicates that Swedish companies do not only 
have one motive or experience one difficulty when reshoring, instead there is a 
combination of several. Most of the identified motives are connected to the supply 
chain, and that is because the supply chain was not taken into account when 
offshoring. The following motives were confirmed by all companies: increased 
logistics and transportation costs, lack of delivery performance, increased demand for 
customization, and that innovation/R&D will suffer because of the long distance to 
production. The most distinctive difficulties Swedish companies experience are: great 
economic differences between countries, lack of or limited access to qualified 
personnel in Sweden/the region, lack of access to internal resources such as finance or 
workforce, limited capacity and difficulties to develop a good basis for decision. 
Furthermore, the study identified several new motives/difficulties that were not 
previously identified in the literature. This confirms that the research on reshoring is 
limited and that more studies are needed to cover the existing gap. 

Implications – The theoretical implication is that the findings covers a part of the 
existing research gap on reshoring. The practical implication is that this study 
contributes to Swedish companies with knowledge of other Swedish companies' 
reshoring experiences. The study's social implication is that the findings indicates that 
society must support Swedish companies that wants to reshore by educating people 
with the required competence.  

Limitations – Only four companies were investigated, which can be considered as a 
limitation. If additional companies were studied, more motives and difficulties would 
likely be confirmed, which would have strengthened the study's findings further. 

Keywords – Reshoring, motives, difficulties, location decisions 

 

 

 



Sammanfattning 

ii 

Sammanfattning 
Syfte – Studiens syfte är att undersöka svenska företags motiv och svårigheter med 
reshoring. För att uppfylla syftet har följande två̊ frågeställningar formulerats:  

1. Vilka motiv har svenska företag till reshoring? 
2. Vilka svårigheter upplever svenska företag i samband med reshoring? 

Metod – De metoder som användes vid datainsamlingen var litteraturstudie och 
fallstudie. Fallstudien bestod av intervjuer och dokumentstudier, vilka genomfördes 
på fyra fallföretag som antingen har eller planerar att reshora. Litteraturstudien utgick 
från en tidigare framtagen modell som reviderades och uppdaterades. Insamlad 
empirisk data har därefter analyserats mot det teoretiska ramverket och detta har legat 
till grund för studiens resultat. 

Resultat – Studiens resultat visar att svenska företag inte endast har ett motiv till 
reshoring eller upplever en svårighet i samband med reshoring utan att det är en 
kombination av flera olika. Flest motiv kopplas till försörjningskedjan, vilket beror på 
att denna inte beaktades vid offshoringbeslutet. Följande motiv bekräftas av samtliga 
fallföretag: ökade logistik- och transportkostnader, bristande leveransförmåga, ökat 
krav på kundanpassning samt att innovation, forskning och utveckling blir lidande på 
grund av långt avstånd till produktion. De mest utmärkande svårigheterna som 
identifierats är stora ekonomiska skillnader mellan länder, avsaknad eller begränsad 
tillgång till kvalificerad personal i Sverige/regionen, bristande tillgång på interna 
resurser såsom finansiering och arbetskraft, begränsad kapacitet samt svårigheter att ta 
fram ett bra beslutsunderlag. Vidare identifieras flera nya motiv/svårigheter som inte 
tidigare identifierats i litteraturen. Detta bekräftar att forskningen om reshoring är 
begränsad och att fler studier krävs för att täcka det gap som finns. 

Implikationer – Studiens teoretiska implikation är att resultatet täcker en del av det 
gap som finns i forskningen kring reshoring. Studiens praktiska implikation är att 
denna studie bidrar till svenska företag med kunskap om andra svenska företags 
erfarenheter med reshoring. Studiens sociala implikation är att resultatet visar att 
samhället måste stödja svenska företag som vill reshora genom att utbilda människor 
med den kompetens som efterfrågas. 

Begränsningar – Studiens begränsningar innefattas av att endast fyra fallföretag 
undersökts. Om fler fallföretag studerats hade troligtvis fler motiv och svårigheter 
bekräftas, vilket hade stärkt studiens resultat ytterligare. 

Nyckelord – Reshoring, motiv, svårigheter, lokaliseringsbeslut 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp 
kring. Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs 
studiens omfång och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
För att skapa konkurrenskraft är det av stor betydelse för företag att välja passande 
strategier för försörjning (Fraering & Prasad, 1999). Utformning av dessa strategier 
utförs både på en strategisk och taktisk nivå (Lysons & Farrington, 2005). Åkesson et 
al. (2007) menar att det finns två viktiga strategiska variabler vid försörjningsbeslut. 
Den första variabeln, försörjningskanal, innefattar tillverka-köpa-beslut, där företag 
väljer att tillverka själva internt eller att köpa in från extern leverantör (Slack & 
Lewis, 2010). Den andra variabeln, försörjningsmarknad, innefattar att företag kan 
agera nationellt eller välja att gå ut på en global marknad (Åkesson et al., 2007). Med 
utgångspunkt från dessa två variabler kan en modell tas fram (Figur 1). Modellen 
visar fyra olika strategier för försörjning; I, II, III och IV. Vidare kan fyra olika flöden 
identifieras: outsourcing, insourcing, offshoring och reshoring.  

 

Figur 1 Strategier för försörjning. 

Outsourcing innebär att företag lägger ut verksamhet hos en extern leverantör 
(Handfield et al., 2011; Monczka et al., 2010). För företag är outsourcing en viktig 
aktivitet för att upprätthålla konkurrenskraften genom att fokusera på kärnkompetens 
(Bettis et al., 1992). Företag kan välja att använda en leverantör på nationell nivå eller 
på global nivå, som ofta är lokaliserad i lågkostnadsländer (Fraering & Prasad, 1999; 
Handfield et al., 2011; Kinkel et al., 2007). Motsatsen till outsourcing är insourcing. 
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Insourcing innebär att företag tar hem verksamhet från en extern leverantör för att 
istället utföra denna verksamhet i egen regi (Handfield et al., 2011).  

Att flytta verksamhet från nationell till global nivå kallas för offshoring (Handfield et 
al., 2011; Jahns, 2006). Offshoring innebär med andra ord ett beslut om geografisk 
lokalisering (Jahns, 2006). Begreppet är dock inte helt entydigt eftersom en del 
forskare menar att det innebär att i egen regi gå från nationell till global marknad. 
Andra forskare menar att begreppet även inbegriper att köpa av globala leverantörer, 
det vill säga outsourcing. Dock väljer många forskare att förtydliga denna form av 
outsourcing genom att benämna det offshorad outsourcing (Jahns, 2006; Kinkel et al., 
2007). I denna rapport kommer fortsättningsvis benämningen offshoring att innefatta 
båda perspektiven, det vill säga flytt från nationell till global marknad, antingen i 
fortsatt egen regi eller genom inköp från leverantör.  

Reshoring är precis som offshoring ett beslut om geografisk lokalisering. Kriteriet för 
att reshoring ska inträffa är att företaget tidigare offshorat verksamhet (Gray et al., 
2013). Det finns ingen allmänt erkänd definition av reshoring och flera olika 
synonymer till begreppet har uppstått, exempelvis backshoring, inshoring och back-
reshoring (Fratocchi et al., 2015). Det som skiljer de olika definitionerna åt är 
framförallt vart verksamheten flyttas vid reshoring. Ellram (2013) definierar reshoring 
genom att säga att destinationen är moderbolagets hemland. Tate et al. (2014) menar 
att reshoring sker när en verksamhets produktion flyttas till ett mer attraktivt läge eller 
till hemlandet USA. Arlbjørn och Mikkelsens (2014) definition innebär att reshoring 
kan vara till ett annat land, där företaget äger en anläggning, inte bara till ursprungs-
landet.  

Arlbjørn och Mikkelsen (2014) använder begreppen backshoring och insourcing 
istället för reshoring. Om beslutet av återflytt föregås av en intern, global utflytt av 
verksamhet benämns denna aktivitet backshoring. Däremot om beslutet föregås av en 
extern, global utflytt benämns den omvända aktiviteten för insourcing. Arlbjørn och 
Mikkelsen (2014) påstår med andra ord att ägarskapet är av betydelse när begreppet 
reshoring studeras. Gray et al. (2013) menar istället att ägarskapet inte har betydelse 
vid reshoring, utan kategoriserar istället begreppet i fyra möjliga alternativ, som alla 
utgör reshoring. Tabell 1 visar dessa fyra olika alternativ av reshoring. 

Tabell 1  Alternativ av reshoring  
 Alternativ Beskrivning 
1 ”In-House Reshoring” Aktiviteter som utförts internt globalt flyttas tillbaka till 

intern nationell anläggning 
2 ”Reshoring for Outsourcing” Aktiviteter som utförts internt globalt flyttas tillbaka till 

nationella leverantörer 
3 ”Reshoring for Insourcing” Aktiviteter som utförts av globala leverantörer flyttas tillbaka 

till intern nationell anläggning 
4 ”Outsourced Reshoring” Aktiviteter som utförts av globala leverantörer flyttas tillbaka 

till nationella leverantörer 

I denna rapport används Gray et al. (2013) synsätt, att ägarskapet inte är av betydelse 
när reshoring studeras, utan det är endast en lokaliseringsfråga. Vidare definieras 
reshoring fortsättningsvis som ett beslut att flytta hela eller delar av en tidigare 
offshorad verksamhet tillbaka till hemlandet.  
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1.2 Problembeskrivning 
I takt med att den globala marknaden har utvecklats har också offshoring ökat bland 
företag i världen (Kedia & Mukherjee, 2009; Kinkel & Maloca, 2009; Lewin & 
Peeters, 2006). Den drivande faktorn bakom beslutet har länge varit kostnads-
effektiviseringar (Ellram et al., 2013; Lewin & Peeters, 2006; da Silveira, 2014). 
Detta har lett till att företag de senaste årtiondena har valt att förlägga hela eller delar 
av sin verksamhet i lågkostnadsländer (Ellram, 2013; Lewin & Peeters, 2006). 
Framförallt är det lönekostnader som företag vill sänka genom att offshora 
verksamhet (Bunyaratavej et al., 2008; Kinkel & Maloca, 2009). Dessa kostnads-
effektiviseringar skapar dock inga konkurrensfördelar eftersom de är enkla att kopiera 
(Porter, 1985).  

Samtidigt som offshoring blivit alltmer vanligt har en ny trend vuxit fram där företag 
väljer att reshora verksamhet. Denna trend har främst varit tydlig i USA men går även 
att se i Europa (Ancarani et al., 2015; Ellram et al., 2013; Fratocchi et al., 2014; 
Kinkel & Maloca, 2009; Martínez-Mora & Merino, 2014; Tate et al., 2014). I och 
med att reshoring har blivit alltmer vanligt så har även intresset kring området ökat 
(Tate, 2014). Framförallt har många ickevetenskapliga tidskrifter tagit upp ämnet, till 
exempel Wall Street Journal och The Economist. Fratocchi et al. (2014) menar dock 
att även om intresset ökat för reshoring så är den vetenskapliga kunskapen om 
fenomenet begränsad. Studier som har genomförts bland annat i USA, Danmark och 
Tyskland visar att reshoringaktiviteter kommer att öka i framtiden (Arlbjørn & 
Mikkelsen, 2014; Tate et al., 2014; Ellram et al., 2013; Kinkel, 2012) och i och med 
detta behöver forskningen inom området fördjupas. 

I Sverige har flera företag, såsom Rapid, Kinnarps, Thermia, Ewes, Yakasawa och 
Esska valt att flytta tillbaka produktion (Enwall & Persson, 2014; Snoei & Wiesmann, 
2015). Det går dock ännu inte att se en tydlig svensk trend kring reshoring (Svenskt 
Näringsliv, 2015). Svenskt Näringslivs (2015) undersökning visade att det fortfarande 
var fler företag som flyttade ut verksamhet än som flyttade hem under 2013. En 
undersökning genomförd av Svensk Industriförening (2015) visar dock att detta nu 
börjar vända och att fler företag planerar att flytta hem än att flytta ut verksamhet. 
Trots denna ökade aktivitet kring reshoring i Sverige har få empiriska studier 
genomförts inom området. Eftersom forskningen inom området är begränsad är det av 
intresse att djupare studera svenska företags erfarenhet av reshoring.  

Svenska företag som går i tankar kring att reshora kan i dagsläget inte grunda sina 
beslut på någon vetenskaplig forskning. Det går därför att se ett ökat intresse bland 
företag att erhålla kunskap om andras erfarenheter vid reshoring (Enwall & Persson, 
2014; Snoei & Wiesmann, 2015). Detta för att själva kunna fatta mer välgrundade 
beslut (Fridlund, 2016). Det är därför av svenska företags intresse att studera motiven 
till varför andra företag flyttar tillbaka sin verksamhet till Sverige. Vidare är det också 
av svenska företags intresse att studera svårigheter som andra företag upplevt i 
samband med reshoring.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivningen framgår att reshoring blir alltmer vanligt världen över, men 
trots detta är kunskapen inom området begränsad. I synnerhet är svensk forskning 
inom reshoring begränsad, eftersom endast ett fåtal mindre studier genomförts 
(Svenskt Näringsliv, 2015). Detta indikerar att fler svenska studier bör genomföras för 
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att studera fenomenet djupare ur ett svenskt perspektiv. Det är även av svenska 
företags intresse att fler studier genomförs för att öka kunskapen om varför företag 
väljer att flytta tillbaka sin verksamhet till Sverige samt vilka svårigheter de stött på. 
Därmed är syftet med denna studie: 

Att undersöka svenska företags motiv och svårigheter med reshoring. 

För att kunna besvara syftet har det brutits ned i två frågeställningar. För att förstå 
varför svenska företag väljer att flytta tillbaka verksamhet till Sverige är det 
nödvändigt att identifiera motiven till återflytten. Därmed är studiens första 
frågeställning: 

1. Vilka motiv har svenska företag till reshoring?  

Att flytta verksamhet är ett stort beslut och det är viktigt att även identifiera 
potentiella svårigheter med reshoring. Därmed är studiens andra frågeställning: 

2. Vilka svårigheter upplever svenska företag i samband med reshoring? 

För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet kommer en fallstudie att 
genomföras på fyra svenska företag som endera har eller planerar att reshora. 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Målet med denna studie är att undersöka företags erfarenheter gällande reshoring. 
Studien har begränsats till att endast undersöka svenska företag som endera har 
reshorat eller planerar att göra detta. De vita pilarna i Figur 2 representerar studiens 
omfång: reshoring.  

 

Figur 2  Studiens omfång och avgränsningar. 
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Numreringen av pilarna, 1-4, refererar till Tabell 1 där beskrivning av respektive 
alternativ av reshoring redovisas i detalj. Vidare har studien begränsats till att endast 
studera reshoring tillbaka till Sverige, vilket representeras av det blå området i 
figuren. 

Syftet är inte att kartlägga samtliga aspekter kring reshoring utan studien avgränsar 
sig till att undersöka de motiv och svårigheter som svenska företag kan erfara i 
samband med reshoring. 

1.5 Disposition 
Rapportens struktur är uppdelad i sex kapitel. Varje kapitel inleds med en kortare 
innehållsbeskrivning i syfte att ge läsaren en överblick. Det första kapitlet, 
introduktionen, ger en bakgrund till studien samt det valda problemområdet. 
Problemområdet bryts vidare ned i studiens syfte och frågeställningar. I detta 
inledande kapitel presenteras även studiens omfång och avgränsningar.  
Det andra kapitlet, metod och genomförande, behandlar de metoder som använts för 
att uppnå syftet. Kapitlet beskriver de tillvägagångssätt som använts för att samla in 
data och hur insamlad data har analyserats. Avslutningsvis förs en diskussion kring 
studiens trovärdighet.  
Det teoretiska ramverket utgör rapportens tredje kapitel. Här presenteras de teorier 
som ligger till grund för att besvara studiens frågeställningar och därmed uppnå syftet.  
I det fjärde kapitlet, empiri, återfinns studiens insamlade data. Kapitlet har delats upp i 
olika avsnitt där varje fallföretags empiri presenteras separat. 
I det femte kapitlet, analys, analyseras först insamlad empirisk data. Därefter 
analyseras den insamlade empirin med det teoretiska ramverket.   
Studien avslutas med kapitlet diskussion och slutsatser. I detta kapitel ges en 
beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs studiens implikationer och be-
gränsningar. Avslutningsvis presenteras studiens slutsatser och rekommendationer 
samt förslag på 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 
I följande kapitel beskrivs metoder för datainsamling och dataanalys som används för 
att besvara studiens frågeställningar. Figur 3 beskriver kopplingen mellan studiens 
frågeställningar och använda metoder. 

 

 

Figur 3  Koppling mellan frågeställning och metod. 

För att besvara studiens första frågeställning har en litteraturstudie genomförts för att 
samla in teori kring vilka motiv som ligger till grund för reshoringbeslutet.   
Litteraturstudien har sedan legat till grund för fallstudien. Fallstudien bestod av 
intervjuer med personer som har varit eller är involverade i beslutet kring reshoring, 
samt dokumentstudier.  

För att besvara studiens andra frågeställning har en litteraturstudie genomförts, där 
teori kring vilka svårigheter företag kan uppleva vid reshoring har samlats in. Vidare 
har en fallstudie utförts i form av intervjuer och dokumentstudier. Intervjuerna har 
genomförts med personer som besitter kunskap om vilka svårigheter som upplevts vid 
reshoring samt med personer på företag som planerar att reshora.  

Litteraturstudierna och fallstudierna kring motiv respektive svårigheter utfördes som 
en studie. 

2.2 Arbetsprocessen 
Studien har delats in i ett antal olika faser, se Figur 4. Några av faserna har även skett 
parallellt under arbetets gång.  

Den inledande fasen av arbetsprocessen var problemformulering. Problem-
formuleringen omfattade identifiering av ett problemområde där tidigare forskning 
saknades. Utifrån problemområdet formulerades studiens syfte och frågeställningar.  

Följande fas var metodansats. I denna fas valdes lämpliga tillvägagångssätt som 
skulle komma att användas för att uppnå studiens syfte och svara på fråge-

• Litteraturstudie kring motiv 
• Fallstudie kring motiv 

- Intervjuer 
- Dokumentstudier 
 

• Litteraturstudie kring svårigheter 
• Fallstudie kring svårigheter 

- Intervjuer 
- Dokumentstudier 
 
 

1. Vilka motiv har svenska 
företag till reshoring? 

2. Vilka svårigheter upplever svenska 
företag i samband med reshoring? 
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ställningarna som formulerats i föregående fas. De tillvägagångsätt som valdes var 
litteraturstudie och fallstudie. 

 

Figur 4  Studiens arbetsprocess. 

Studiens tredje fas var litteraturstudie. Motiv och svårigheter med reshoring 
studerades och ett teoretiskt ramverk byggdes upp utifrån den befintliga teorin. Med 
utgångspunkt i det teoretiska ramverket togs därefter intervjufrågor fram. 
Intervjufrågorna användes under studiens fjärde fas, fallstudien. Under denna fas 
samlades empiri in för att uppfylla syftet. Fallstudien bestod av intervjuer och 
dokumentstudier.  

Studiens femte fas var analys av data. Denna analys skedde parallellt med fallstudien. 
Fallföretagen analyserades var för sig för att sedan analyseras gemensamt. Empirisk 
data analyserades sedan med det tidigare framtagna teoretiska ramverket. Studiens 
resultat formulerades sedan utifrån analysen och frågeställningarna kunde besvaras. 
Under hela arbetsprocessen skedde rapportskrivning kontinuerligt. 

2.3 Ansats 
Studiens syfte är att undersöka svenska företags motiv och svårigheter med reshoring. 
Utgångspunkten i denna studie har varit befintlig teori som sedan testats mot 
verkligheten. Denna vetenskapliga ansats menar Patel och Davidson (2011) är en 
deduktiv ansats. Den deduktiva ansatsen kan tydligt ses eftersom den använda 
intervjuguiden tagits fram utifrån den utförda litteraturstudien. Eftersom utgångs-
punkten tas i existerande teori, blir forskningen mindre påverkad av forskarnas 
subjektiva åsikter, något som Patel och Davidson (2011) menar stärker objektiviteten i 
forskningen.  

Utifrån syftet valdes en kvalitativ metodansats för att identifiera motiv och potentiella 
svårigheter vid reshoring. Empirin, som ligger till grund för att besvara de två 
frågeställningarna, har samlats in genom intervjuer och dokumentstudier. En 
kvalitativ metodansats är att föredra för studier som vill tolka och förstå människors 
uppfattningar om problemområdet (Patel & Davidsson, 2011). 

2.4 Design 
För att besvara studiens syfte valdes fallstudie som strategi. Yin (2007) menar att 
fallstudier är en bra strategi för att erhålla så täckande information som möjligt. 
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Eftersom studiens fokus ligger på att utveckla ett helhetsperspektiv ansågs därför 
fallstudie vara en lämplig strategi. Yin (2007) menar vidare att fallstudier är att 
föredra när aktuella skeenden skall studeras och kontroll av beteendet inte krävs. 
Denna studie uppfyller dessa kriterier och detta styrker att fallstudie är en lämplig 
strategi för att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet. 

Metoden teoretiskt urval användes för att välja ut fallföretag. Teoretiskt urval betyder 
att en viss typ av företag väljs ut utifrån deras teoretiska koppling till syftet och 
frågeställningarna (Williamsson, 2002). I denna studie var det nödvändigt att använda 
teoretiskt urval eftersom relevanta företag för studien skulle ha reshorat alternativt 
planerar att reshora. Fyra fallföretag valdes ut och dessa benämns i rapporten som: 
Bygg AB, Kläder AB, Möbler AB och Truck AB.  

Flera företag har studerats och det innebär därför en flerfallsdesign (Yin, 2007). Yin 
(2007) menar att en flerfallsdesign är mer robust och övertygande i jämförelse med en 
enfallsdesign, där resultaten i större utsträckning endast inbegriper det enskilda fallet.  
Vidare har studien utformats som en holistisk flerfallsdesign med endast en analys-
nivå (Yin, 2007). Varje fallföretag har hanterats som en analysenhet eftersom syftet 
med studien var att studera reshoring ur ett företagsperspektiv. 

2.5 Datainsamling 
Studiens datainsamling bestod dels av litteraturstudier och dels utav insamling av 
empirisk data från fallstudieobjekten. Litteraturstudier har legat till grund för det 
teoretiska ramverket. Empiri har samlats in genom intervjuer med berörda personer på 
fallföretagen samt dokumentstudier.  

2.5.1 Litteraturstudier 
För att besvara studiens frågeställningar har en litteraturstudie genomförts för att 
samla in teori kring motiv och svårigheter med reshoring. Reshoring är ett ungt 
forskningsområde och litteraturen inom området är begränsad. För att skapa det 
teoretiska ramverket har därför endast vetenskapliga artiklar kunnat användas. De 
vetenskapliga artiklarna hämtades genom databaserna Scopus och ABI/INFORM. 
Nyckelord som främst användes vid litteratursökningen var: reshoring, backshoring, 
onshoring, back-reshoring och in-shoring. Filtrering av resultatet gjordes främst på 
dessa nyckelord. Filter som ”årtal” och ”cited by” användes inte eftersom forsknings-
området är begränsat. 

2.5.2 Intervjuer 
Intervjuer var studiens primära insamlingsteknik. Intervjuerna kompletterades med 
dokumentstudier i syfte att stödja den insamlade empirin, men även för att skapa en 
bakgrundskontext. Syftet med intervjuerna var att urskilja fallföretagens uppfattningar 
om motiv och svårigheter med reshoring. Enligt Patel och Davidson (2011) är 
ändamålet med kvalitativa intervjuer att identifiera den intervjuades uppfattningar om 
en företeelse och därför har denna metod valts för att besvara frågeställningarna. 
Vidare är intervjuer flexibla i jämförelse med exempelvis enkätundersökningar, 
eftersom intervjuer ger möjlighet till vidareutveckling av svar samt följdfrågor 
(Merriam, 1994).  

Intervjuguiden, se Bilaga 1, skapades med utgångspunkt i det teoretiska ramverket i 
två olika steg. Det första steget innebar att de motiv och svårigheter som identifierats i 
litteraturen fördes in i intervjuguiden. Det andra steget innebar att logiska resonemang 
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fördes för att identifiera möjliga svar som företagen kunde tänkas ge under respektive 
frågeställning. Anledningen till att det andra steget tillkom var för att forskingområdet 
är ungt och litteraturen är begränsad, framförallt kring svårigheter med reshoring.  

Intervjuguiden bestod av två frågeställningar som innan intervjun skickades till 
intervjuobjekten. Intervjufrågorna var av öppen karaktär för att inte begränsa 
intervjuobjektens svar, samt för att erhålla så mycket information som möjligt (Kvale 
& Brinkmann, 2014). Resterande delar av intervjuguiden användes endast som stöd 
under intervjuerna och intervjuobjekten fick inte ta del av detta. Samma intervjuguide 
användes på samtliga fallföretag.  

Intervjuobjekten valdes ut i samråd med respektive fallföretag. För att besvara 
studiens frågeställningar intervjuades endast personer som varit involverade i tidigare 
genomförda reshoringprojekt eller kan tänkas vara involverade i kommande projekt. 
För att skapa större diskussion under intervjuerna genomfördes gruppintervjuer med 
olika funktioner inom företagen. För vissa funktioner fanns dock ingen möjlighet till 
gruppintervjuer, vilket resulterade i enskilda intervjuer. På två av fallföretagen 
genomfördes enbart enskilda intervjuer, eftersom endast enstaka personer på 
företagen varit involverade i reshoringbeslut, och detta ansågs täcka den 
datainsamling som krävdes för studien. Intervjuerna som legat till grund för studien 
presenteras i Tabell 2. 

Tabell 2  Genomförda intervjuer 
Företag Datum	   Respondent Metod (Hur) Längd 

Bygg AB 2016-03-18	   Ø Supply Chain Manager  Semistrukturerad 
intervju 2 h 

Möbler AB 2016-03-23	   Ø Supply Chain Manager  
Ø Production Manager 

Semistrukturerad 
gruppintervju 1,5 h 

2016-03-23	   Ø Production Development  
Ø Quality Manager 

Semistrukturerad 
gruppintervju 1,5 h 

Kläder AB 2016-04-05	   Ø Co-owner/Product Development Semistrukturerad 
intervju 1 h 

Truck AB 

2016-04-11	   Ø Supplier Quality 
Ø Manager Quality Engineering 

Semistrukturerad 
gruppintervju 1 h 

2016-04-11	   Ø Controller Products Semistrukturerad 
intervju 1 h 

2016-04-12	   Ø Purchasing Manager 
Ø Strategic Buyer 

Semistrukturerad 
gruppintervju	   1 h	  

2016-04-12	   Ø Vice President Manufacturing Semistrukturerad 
intervju 1 h 

2016-04-12	   Ø Industrial Engineer 
Ø Manufacturing Engineer Manager 

Semistrukturerad 
gruppintervju	   1 h	  

Intervjuerna var semistrukturerade vilket betyder att det fanns en viss strukturering 
men möjlighet till följdfrågor fanns (Patel & Davidsson, 2011; Williamsson, 2002). 
Samtliga intervjuer genomfördes på fallföretagen och båda författarna var närvarande. 
En av författarna agerade intervjuledare medan den andra förde anteckningar. 
Intervjuerna spelades in, vilket ansågs lämpligt eftersom svaren från intervjuobjekten 
registrerades exakt (Patel & Davidsson, 2011). Inspelningarna transkriberades därefter 
i syfte att underlätta för kommande analysarbete. Med hjälp av de genomförda 
intervjuerna identifierades motiv och svårigheter med reshoring.  

2.5.3 Dokumentstudier 
För att komplettera intervjuerna har dokumentstudier använts som datainsamlings-
teknik. Yin (2007) menar att dokument är viktiga att studera för att styrka data som 
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erhållits genom exempelvis intervjuer. Hos fallföretagen Möbler AB och Truck AB 
studerades beslutsunderlag från tidigare lokaliseringsprojekt för att ytterligare erhålla 
en djupare förståelse för motiv och svårigheter med reshoring. Vidare har 
företagsinformation erhållits genom studier av fallföretags presentationsunderlag samt 
information från företagens hemsidor. Med hjälp av denna information har förståelse 
för fallföretagen och deras verksamhet erhållits. 

2.6 Dataanalys 
I Figur 5 illustreras hur insamlad data analyserats utifrån litteraturstudien och 
fallstudien. Genom litteraturstudien utvecklades en teoretisk databas. Denna databas 
låg sedan till grund för det teoretiska ramverket. Med utgångspunkt i det teoretiska 
ramverket skapades en intervjuguide som användes vid intervjuerna i fallstudien. 
Fallstudien genererade i sin tur en empirisk databas. Den empiriska data som samlats 
in analyserades sedan mot det teoretiska ramverket och genererade slutligen studiens 
resultat. 

 

Figur 5  Studiens dataanalys. 

Analys av data utfördes genom att insamlad empirisk data från varje fallföretag 
inledningsvis analyserades var för sig. All data som samlats in genom intervjuer 
analyserades noggrant för att tolka och identifiera meningar innehållande motiv eller 
svårigheter. För att erhålla huvudbudskapet i de utvalda meningarna pressades dessa 
samman till några få ord som representerade ett motiv eller en svårighet. De 
identifierade motiven respektive svårigheterna sammanställdes därefter i två tabeller; 
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en för motiv och en för svårigheter. För de fallföretag där flera personer intervjuats 
angavs även i tabellerna vilken person som sagt respektive motiv/svårighet. Nästa steg 
i analysen var att identifiera likheter och skillnader mellan fallföretagen. I denna fas 
upprättades matriser för att tydliggöra likheter och skillnader. Analysarbetets sista fas 
innebar att de identifierade motiven och svårigheterna analyserades mot det teoretiska 
ramverket genom mönsterpassning (Yin, 2007).  

2.7 Trovärdighet 
Kvaliteten på en studie bygger på dess validitet och reliabilitet (Yin, 2007). Validitet 
innebär relevansen av insamlad data, att undersöka det som faktiskt ska undersökas 
(Williamsson, 2002). Målet med god reliabilitet är att om en studie upprepas ska 
samma resultat och slutsatser erhållas (Yin, 2007). Vid bedömning av denna fall-
studies kvalitet har fyra kriterier använts: begreppsvaliditet, intern validitet, extern 
validitet och reliabilitet (Yin, 2007).  

Begreppsvaliditet innebär att upprätta korrekta operationella mått för de begrepp eller 
fenomen som avser att studeras (Yin, 2007). Begreppsvaliditeten stärktes genom 
användande av triangulering. Merriam (1994) menar att validiteten i forskningen kan 
stärkas genom val av flera olika datakällor. Hos två av fallföretagen intervjuades flera 
inblandade personer för skapa en korrekt uppfattning om fenomenet. På övriga två 
fallföretag användes endast en datakälla, eftersom endast enstaka personer på 
företaget varit involverade i reshoringbeslut och detta ansågs täcka den datainsamling 
som krävdes för studien. Vidare har metodologisk triangulering använts (Yin, 2007). 
Intervjuer har varit den primära insamlingstekniken men dessa har kompletterats med 
dokumentstudier för att stärka validiteten. Vidare stärktes begreppsvaliditeten även 
genom att viktiga begrepp för denna studie diskuterades med forskningsteam på 
Tekniska Högskolan i Jönköping samt att samtliga fallföretag gavs möjlighet att läsa 
igenom och godkänna den insamlade empirin. 

Den interna validiteten inbegriper hur väl undersökningen överensstämmer med 
verkligheten (Merriam, 1994; Yin, 2007). I denna studie har analysmetoden 
mönsterpassning (Yin, 2007) använts. Den insamlade empirin har analyserats med 
teorin och på så sätt har studiens interna validitet ökat (Merriam, 1994; Yin, 2007). 
Vidare har horisontell granskning (Merriam, 1994) använts, eftersom handledaren av 
arbetet har gett kritik och kommentarer på resultaten, för att ytterligare stärka den inre 
validiteten.   

Den externa validiteten berör om resultatet från studien kan generaliseras och 
appliceras på andra fall (Yin, 2007). För att öka den externa validiteten i denna studie 
har flera företag studerats. Kravet på fallföretagen var att de ska ha reshorat eller 
planerar att reshora. Flerfallstudier ger enligt Yin (2007) ett mer generaliserbart 
resultat än en enfallsstudie.  

För att skapa god reliabilitet i denna studie har tillvägagångssättet dokumenterats 
noggrant och strukturerat. Vidare antecknade författarna och använde ljudinspelning 
under intervjuerna för att inte missa viktig information. Författarna var noga med att 
inte ställa ledande frågor under intervjuerna. Kompletterande frågor ställdes även vid 
oklarheter i respondenternas svar. För att ytterligare öka reliabiliteten valde författarna 
att sammanställa all information som framkommit under intervjuerna direkt efter 
intervjutillfällena. 
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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 
I följande kapitel beskrivs den teori som ger en teoretisk grund för att besvara studiens 
frågeställningar. Figur 6 beskriver kopplingen mellan studiens frågeställningar och 
använd teori. 

 

Figur 6  Koppling mellan frågeställningar och teori. 

För att ge en teoretisk grund till frågeställningarna beskrivs en tidigare framtagen 
modell (Snoei & Wiesmann, 2015) i det teoretiska ramverket. Snoei och Wiesmann 
(2015) byggde modellen efter en systematisk litteraturgenomgång, och modellen har i 
detta arbete reviderats och kompletterats med ny forskning. En introduktion till 
modellen ges i Kapitel 3.2. Modellen innefattar fem olika kategorier i syfte att 
klargöra dynamiken i beslutet om reshoring: globalt, värdland, hemland, 
försörjningskedja och företagsspecifikt. För varje kategori finns specifika kopplingar 
till motiv och svårigheter med reshoring och detta utgör den teoretiska grund som 
erfordras för att besvara studiens frågeställningar. Kapitel 3.3 redovisar de 
identifierade motiven kopplade till reshoring och Kapitel 3.4 redovisar svårigheterna. 

3.2 Den dynamiska modellen  
Den studerade litteraturen har stort fokus på vilka motiv företag har till att reshora. 
Däremot ses en avsaknad av potentiella svårigheter som företag upplever vid 
reshoring, eftersom mycket lite forskning inom detta område påträffats. Figur 7 visar 
dynamiken kring reshoringbeslut och består av fem olika kategorier. 

 

Figur 7  Allmän figur över ramverkets 5 kategorier.  

3.2 Den dynamiska modellen 
3.3 Motiv till reshoring 
3.3.1 Globalt 
3.3.2 Värdland 
3.3.3 Hemland 
3.3.4 Försörjningskedja 
3.3.5 Företagsspecifikt 

3.2 Den dynamiska modellen 
3.4 Svårigheter med reshoring 
3.4.1 Globalt 
3.4.2 Värdland 
3.4.3 Hemland 
3.4.4 Försörjningskedja 
3.4.5 Företagsspecifikt 

    

 Värdland Hemland 

Globalt 

Försörjningskedja Företagsspecifikt 
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2. Vilka svårigheter upplever svenska 
företag i samband med reshoring? 
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Företag utsätts för en yttre påverkan av omvärlden som ständigt förändras. Globala 
skiftningar är svåra för ett företag att själva påverka och de kan vara svåra att förutse. 
Globala faktorer är därför viktigt att ta i beaktande vid ett lokaliseringsbeslut och de 
kan vara en anledning till att företag väljer att byta lokalisering. Den första kategorin 
inbegriper således globala faktorer som kan påverka reshoringbeslut och är på en mer 
övergripande nivå än övriga kategorier i modellen. Följande två kategorier i modellen 
är hemland och värdland. Dessa kategorier beaktar faktorer som är specifikt 
relaterade till hem- och värdlandet. Hemlandet representerar det land där företaget har 
sin kärnverksamhet och värdlandet representerar det land dit företaget offshorat 
verksamhet. I och med att hem- och värdland är separat lokaliserade kan 
försörjningskedjan mellan dem bli komplex och svår att kontrollera. Följaktligen 
omfattar modellens fjärde kategori faktorer relaterade till försörjningskedjan. 
Försörjningskedjan syftar inte bara på det fysiska flödet av produkter utan inkluderar 
även överförande av information och kommunikation. Modellens femte kategori 
benämns företagsspecifikt. Denna kategori representerar de faktorer som är specifikt 
relaterade till företaget i fråga. 

I följande två avsnitt redovisas motiv samt svårigheter kopplade till de fem 
kategorierna separat. 

3.3 Motiv till reshoring 
I detta avsnitt presenteras 38 motiv till reshoring uppdelade efter ramverkets fem 
kategorier. En sammanställning av de identifierade motiven samt de källor som 
styrker respektive motiv presenteras i tabeller under varje kategori.  

3.3.1 Globalt 
Studier visar att globala kriser har varit bakgrund till företags beslut att reshora 
(Kinkel, 2012). När läget i världsekonomin är osäkert innebär detta en större risk och 
osäkerhet för företagen. Förändrad världsekonomi, till exempel lågkonjunktur, kan 
därför vara ett motiv till reshoring.  

Politiska spänningar mellan länder eller handelsembargon kan göra det svårt för 
företag att behålla verksamhet i landet, vilket påverkar handelsflöden (Tate et al., 
2014). Politiska risker kan därför vara ett motiv till reshoring. 

Ekonomiska skillnader mellan länder kan förändras. En stor andel företag väljer att 
offshora sin verksamhet för att sänka lönekostnaderna (Kinkel & Maloca, 2009), men 
skillnader i lönenivåer mellan västvärlden och lågkostnadsländer minskar alltmer 
(Arlbjørn & Mikkelsen, 2014). Det minskande gapet beror på att lönerna i 
lågkostnadsländer stiger och i exempelvis vissa delar av Kina har timlönen mer än 
dubblerats på senare år (Arlbjørn & Mikkelsen, 2014; Tate et al., 2014). Ekonomiska 
skillnader mellan länder inbegriper även skattelättnader. Irland, Indien och Kina har 
haft skattelättnader och har därför varit mer attraktiva lokaliseringar än till exempel 
USA (Tate et al., 2014). Minskade ekonomiska skillnader kan därför vara ett motiv till 
reshoring. 

Fluktuationer i valutakurser ökar risken att göra affärer på den globala marknaden 
(Tate et al., 2014). Om valutan är svag i hemlandet, jämfört med valutan i värdlandet, 
blir det mer attraktivt att köpa i hemlandet än i värdlandet. Instabilitet i valutakurser 
kan därför vara ett motiv till reshoring. 
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Vidare konkurrerar företag om samma resurser på marknaden (Tate et al., 2014). Den 
ökade konkurrensen leder till att lönekostnader stiger i lågkostnadsländerna men även 
till minskad tillgång på kompetent personal (Tate et al., 2014). Även tillgång och pris 
på råmaterial och energi i värdlandet kan leda till att den offshorade verksamheten 
inte längre är lönsam. Ett tyskt företag fick exempelvis exportera råmaterial från 
Tyskland till sin thailändska leverantör eftersom priset i Thailand var mycket högre 
(Kinkel & Maloca, 2009). Ökad konkurrens på resurstillgångar kan därför vara ett 
motiv till reshoring. 

De identifierade motiven till reshoring, under kategorin globalt, presenteras i Tabell 
3. I tabellen presenteras även de källor som styrker respektive motiv.  

Tabell 3  Motiv till reshoring, globalt 
 Motiv Källor 

G
lo

ba
lt 

Förändrad världsekonomi 

Ancarani et al., 2015; Arlbjørn & Mikkelsen, 
2014; Canham & Hamilton, 2013; Fratocchi et al., 
2014; Fratocchi et al., 2015; Kinkel, 2012; 
Martínez-Mora & Merino, 2014; Moutray & 
Swift, 2013; Tate, 2014; Tate et al., 2014 

Politiska risker Ellram et al., 2013; Fratocchi et al., 2015; Kinkel, 
2012; Tate et al., 2014 

Minskade ekonomiska skillnader  

Arlbjørn & Mikkelsen, 2014; Bailey & De 
Propris, 2014; Canham & Hamilton, 2013; Ellram 
et al., 2013; Fine, 2013; Fratocchi et al., 2014; 
Fratocchi et al., 2015; Gray et al., 2013; Kazmer, 
2014; Kinkel & Maloca, 2009; Kinkel, 2012, 
2014; Martínez-Mora & Merino, 2014; Moutray 
& Swift, 2013; Pearce, 2014; Tate, 2014; Tate el 
al., 2014; Wu & Zhang, 2014 

Instabilitet i valutakurser 
Bailey & De Propris, 2014; Ellram et al., 2013; 
Fine, 2013; Fratocchi et al., 2015; Tate et al., 
2014 

Ökad konkurrens på resurstillgångar Ellram et al., 2013; Fratocchi et al., 2015; Kinkel 
& Maloca, 2009; Tate, 2014; Tate et al., 2014 

3.3.2 Värdland 
Stora tillväxtmöjligheter fanns i lågkostnadsländer innan den globala ekonomiska 
krisen inträffade (Kinkel, 2012).  Dessa tillväxtmöjligheter har dock minskat i många 
av lågkostnadsländerna sedan krisen och flera företag ser en bristande tillgång till 
leverantörer samt en minskad attraktiv marknad i värdlandet (Fratocchi et al., 2015; 
Kinkel, 2012). Minskade tillväxtmöjligheter kan därför vara ett motiv till reshoring. 

Företag som har offshorat verksamhet upplever ofta problem med att behålla personal 
i värdlandet. Personal i lågkostnadsländer har en tendens att vara mindre lojala mot 
arbetsgivaren och byter ofta arbetsplats (Kinkel, 2012). Hög personalomsättning i 
värdlandet kan därför vara ett motiv till reshoring.  

Studier visar att en av de främsta anledningarna till att reshora är problem med 
kvaliteten (Bailey & De Propris, 2014; Kinkel, 2012). Kvalitetsbrister orsakas av att 
företag har problem med tillförlitliga produktions-processer i värdlandet och det 
resulterar i att de inte kan bibehålla en hög kvalitetsnivå på produkterna (Kinkel & 
Maloca, 2009; Martínez-Mora & Merino, 2014). Företag som inte tagit hänsyn till 
dessa kvalitetsaspekter vid offshoringbeslutet har fått högre kostnader för 
kvalitetssäkring och kvalitetskontroll än vad de först uppskattat (Kinkel & Maloca, 
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2009).  Utöver kvalitetsbrister i produktionen och på slutprodukterna kan även 
kvalitetsproblem innefatta bristande kvalitet på infrastrukturen i värdlandet (Fratocchi 
et al., 2015; Kinkel & Maloca, 2009). Vidare anges även bristande service hos 
leverantörerna som ett kvalitetsproblem, när den faktiska servicenivån inte lever upp 
till den förväntade nivån (Kotlarsky & Bognar, 2012). Bristande kvalitet kan därför 
vara ett motiv till reshoring. 

En strategisk farhåga för företag som har offshorad verksamhet är den ökade risken 
för stöld av intellektuella tillgångar (Kazmer, 2014). Dessa problem är mer 
framträdande i värdländer där det inte finns tillräckligt skydd, i form av lagstiftning 
och politisk hantering av detta (Fratocchi et al., 2015). Värdländer med bristande 
patentskydd kan utgöra en stor risk för företag (Pearce, 2014). Stöld av intellektuella 
tillgångar samt bristande patentskydd kan därför vara ett motiv till reshoring.  

Studier visar att företag saknar förtroende och engagemang hos personalen eller hos 
leverantörerna i värdlandet (Fine, 2013; Kinkel & Maloca, 2009). Företagen kan 
exempelvis uppleva bristande professionalism, dålig respons och förseningar av 
tjänster (Kotlarsky & Bognar, 2012). Avsaknad av förtroende och engagemang hos 
personal eller leverantörer kan därför vara ett motiv till reshoring. 

Det finns även en risk att leverantörer i värdlandet bryter mot mänskliga rättigheter 
eller begår miljöbrott. Uppmärksamheten kring dessa frågor når snabbt företagets 
marknad vilket kan innebära stora risker för företaget eftersom de kan få betydande 
PR-problem (Tate et al., 2014). PR-problem, orsakat av förhållanden i värdlandet, kan 
därför vara ett motiv till reshoring. 

De identifierade motiven till reshoring, under kategorin värdland, presenteras i Tabell 
4. I tabellen presenteras även de källor som styrker respektive motiv.  

Tabell 4  Motiv till reshoring, värdland 
 Motiv Källor 

V
är

dl
an

d 

Minskade tillväxtmöjligheter Fratocchi et al., 2015; Kinkel, 2012 
Hög personalomsättning Canham & Hamilton, 2013; Kinkel, 2012 

Bristande kvalitet 

Ancarani et al., 2015; Arlbjørn & Mikkelsen, 
2014; Bailey & De Propris, 2014; Canham & 
Hamilton, 2013; Fratocchi et al., 2014; Fratocchi 
et al., 2015; Martínez-Mora & Merino, 2014; 
Kinkel & Maloca, 2009; Kinkel, 2012, 2014; 
Kotlarsky & Bognar, 2012; Tate et al., 2014 

Stöld av intellektuella tillgångar samt 
bristande patentskydd 

Ellram et al., 2013; Fratocchi et al., 2015; 
Kazmer, 2014; Pearce, 2014; Tate, 2014; Tate et 
al., 2014 

Avsaknad av förtroende och engagemang 
hos personal eller leverantörer 

Fine, 2013; Kinkel & Maloca, 2009; Kotlarsky & 
Bognar, 2012 

PR-problem Fine, 2013; Tate et al., 2014 

3.3.3 Hemland 
En dansk fallstudie visar att 47,5 procent av företag som flyttat ut produktion de 
senaste fem åren, har insett att arbetena till hög grad skulle kunna bibehållas i 
Danmark genom automatisering (Arlbjørn & Mikkelsen, 2014). Ökad automatisering 
i västländerna kan därför vara ett motiv till reshoring. 
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Svårigheter med att rekrytera och behålla kompetent personal i värdlandet kan vara ett 
problem för företag med offshorad verksamhet (Kinkel, 2012). Företag som inte har 
tillgång till kompetent personal kan behöva anställa personal med lägre kvali-
fikationer, vilket således kan resultera i exempelvis kvalitetsproblem (Tate et al, 
2014). Att det istället finns tillgång till kvalificerad personal i hemlandet kan därför 
vara ett motiv till reshoring.  

Personal i högkostnadsländer anses vara mer produktiva och ha större arbetsvilja än i 
lågkostnadsländer (Moutray & Swift, 2013; Tate et al., 2014). Detta bekräftas av 
företaget Caterpillar som reshorade verksamhet från Japan till USA för att de fick 
tillgång till mer produktiv personal i USA (Pearce, 2014). Större produktivitet och 
arbetsvilja hos personal i hemlandet kan därför vara ett motiv till reshoring. 

Många företag har sett en fördel med att det inte är lika hårda miljöregler i 
lågkostnadsländerna (Gray et al., 2013). Kunderna blir dock alltmer medvetna om och 
uppmärksamma på hur företag hanterar miljöfrågor (Ellram et al., 2013). Att 
producera i ett lågkostnadsland innebär också ofta att varor måste transporteras långa 
sträckor för att nå marknaden, vilket leder till ökad miljöpåverkan. Den ökade 
medvetenheten om vilka miljöavtryck ett företag avger har lett till att företagen 
försöker minska sin miljöpåverkan (Gray et al., 2013). Ökad medvetenhet om 
miljöpåverkan kan därför vara ett motiv till reshoring.  

Utöver företags ansvar för miljöpåverkan, går det att se ett externt tryck på företag att 
även göra sociala överväganden i verksamheten och därmed fokusera på hållbarhet 
(Tate et al., 2010). Hållbarhet delas in i tre dimensioner: ekonomifrågor, miljöfrågor 
och sociala frågor. Företag måste uppnå hållbarhet inom varje dimension men också 
integrera dessa för att uppnå hållbar utveckling (Björklund, 2012). Ökad fokusering 
på hållbarhet kan därför vara ett motiv till reshoring. 

Varumärket och framförallt konceptet “made-in” kan starkt påverka kunders 
köpbeteende (Ancarani et al., 2015). Vart produkter är tillverkade kan vara speciellt 
viktigt för vissa industrier, till exempel klädindustrin. Detta för att kvaliteten kan 
uppfattas olika av kunden, beroende på den geografiska placeringen av tillverkaren 
(Fratocchi et al., 2015). Att stärka varumärket genom ”Made in XX” kan därför vara 
ett motiv till reshoring.  

I USA väljer många företag att flytta hem verksamhet för att stödja landets välstånd 
(Kazmer, 2014). Detta kan ses som en form av patriotism, för att skapa fler 
arbetstillfällen och på så sätt stödja hemlandets ekonomi (Canham & Hamilton, 2013). 
Att främja samhället i hemlandet kan därför vara ett motiv till reshoring. 

Den amerikanska regeringens handelspolitik har identifierats som en nyckelfaktor för 
att öka intresset för tillverkning i hemlandet (Fratocchi et al., 2014). Exempel på detta 
är skattelättnader och subventioner (Fratocchi et al., 2015). Även brittiska studier 
visar att support från regeringen kan uppmuntra beslutet att reshora (Bailey & De 
Propris, 2014). Politiska fördelar i hemlandet kan därför vara ett motiv till reshoring. 

De identifierade motiven till reshoring, under kategorin hemland, presenteras i Tabell 
5. I tabellen presenteras även de källor som styrker respektive motiv.  
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Tabell 5  Motiv till reshoring, hemland 
 Motiv Källor 

H
em

la
nd

 
Ökad automatisering 

Ancarani et al., 2015; Arlbjørn & Mikkelsen, 
2014; Bailey & De Propris, 2014; Fratocchi et al., 
2015; Tate, 2014 

Tillgång till kvalificerad personal 
Canham & Hamilton, 2013; Ellram et al., 2013; 
Fratocchi et al., 2015; Kinkel & Maloca, 2009; 
Kinkel, 2012, 2014; Tate et al., 2014 

Större produktivitet och arbetsvilja hos 
personal 

Bailey & De Propris, 2014; Fratocchi et al., 2015; 
Moutray & Swift, 2013; Pearce, 2014; Tate et al., 
2014 

Ökad medvetenhet om miljöpåverkan Ellram et al., 2013; Gray et al., 2013; Tate et al., 
2014 

Ökad fokusering på hållbarhet Fine, 2013; Tate, 2014; Tate et al., 2014 

Stärka varumärket genom "Made in XX"  Ancarani et al., 2015; Canham & Hamilton, 2013; 
Fratocchi et al., 2015; Pearce, 2014 

Främja samhället Canham & Hamilton, 2013; Kazmer, 2014 

Politiska fördelar 

Bailey & De Propris, 2014; Ellram et al., 2013; 
Fratocchi et al., 2014; Fratocchi et al., 2015; 
Kazmer, 2014; Moutray & Swift, 2013; Pearce, 
2014; Tate et al., 2014 

3.3.4 Försörjningskedja 
För företag som har offshorat verksamhet till globala lokaliseringar, långt ifrån 
marknaden, är logistik- och transportkostnader en viktig aspekt (Fratocchi et al., 
2015). Logistik- och transportkostnader har de senaste åren ökat för många företag 
och de står nu för en stor procentandel av den totala kostnaden vid offshoring (Tate et 
al., 2014; Wu & Zhang, 2014). Genom att reshora skulle försörjningskedjan således 
bli mindre kostsam (Bailey & De Propis, 2014; Kinkel, 2014; Tate et al., 2014). 
Ökade transport- och logistikkostnader kan därför vara ett motiv till reshoring.  

Kortare ledtid och en effektivare försörjningskedja är i dagsläget drivande faktorer vid 
beslut av lokalisering (Ellram et al., 2013). En faktor som ökar ledtiden för många 
företag är den långsamma sjöfrakten med fartyg (Martínez-Mora & Merino, 2014). 
Dessa fartyg har minskat koldioxidutsläppen och bränsleförbrukningen, vilket anses 
positivt. En negativ aspekt är dock att fartygens hastighet har sänkts, vilket således har 
lett till längre ledtider. Till exempel har ledtiden från Shanghai till östkusten i USA 
ökat från 29 till 35-36 dagar (Tate et al., 2014). I takt med ökat marknadskrav på 
kortare ledtider blir det därför allt viktigare att lokalisera verksamhet i närheten av 
dess marknad (Ellram et al., 2013). En studie utförd på företag inom tillverknings-
industrin visade att 72 procent av företagen uppgav problem med flexibilitet och 
leveransförmåga som motiv till reshoring (Kinkel & Maloca, 2009). Detta bekräftar 
ytterligare en studie, genomförd på Nya Zeeland, där inflexibilitet och leverans-
problem utgjorde ett av de huvudsakliga motiven till att reshora (Canham & 
Hamilton, 2013). Bristande leveransförmåga kan därför vara motiv till reshoring. 

Ökad medvetenhet om vilka risker som finns med globala försörjningskedjor är en 
anledning till att hemlandet anses vara en mer attraktiv plats att lokalisera verksamhet 
på (Tate, 2014). Större katastrofer, såsom jordbävningen och tsunamin i Japan eller 
översvämningarna i Thailand, är exempel på störningar som företag ej kan påverka 
men som kan komma att ställa till stora bekymmer i försörjningskedjan (Bailey & De 
Propris, 2014). Terrorism är ytterligare ett exempel på en risk som kan orsaka 
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störningar (Ellram et al., 2013). Risk för störningar i försörjningskedjan kan därför 
vara ett motiv till reshoring. 

En global försörjningskedja innebär längre ledtider för företagen, vilket också leder 
till att ökade lagernivåer krävs för att kunna möta kundernas efterfrågan (Fratocchi et 
al., 2015). Höga lagernivåer binder kapital och genom att flytta närmre kunderna kan 
företaget minska dem (Tate et al., 2014). Höga lagernivåer kan därför vara ett motiv 
till reshoring. 

Produktionen i lågkostnadsländerna bygger på tillverkning av stora partier, för att 
erhålla skalfördelar. Dock efterfrågar kunderna ofta mindre partistorlekar, vilket gör 
det svårt för företagen att utnyttja skalfördelarna i produktionen i värdlandet 
(Martínez-Mora & Merino, 2014). För att fylla upp produktionsbatcherna i värdlandet 
måste företaget lägga för stora ordrar, vilket resulterar i att de bygger lager. Företag 
som har problem att matcha produktions- och konsumptionsvolymen väljer ofta att 
reshora produktionen av denna anledning (Martínez-Mora & Merino, 2014). Svårighet 
att matcha produktions- och konsumtionsvolymen kan därför vara ett motiv till 
reshoring. 

Det går att se en återkommande brist och växande efterfrågan på tillgänglig transport 
från värdlandet till hemlandet (Ellram et al., 2013; Tate et al., 2014). Tate et al. (2014) 
menar att speciellt kemikalie-, läkemedels-, mat- och dryckesbranschen anser att 
tillgången på kunniga transportförmedlare blivit allt viktigare att överväga vid 
lokaliseringsbeslut. Återkommande brist och växande efterfrågan på tillgänglig 
transport kan därför vara ett motiv till reshoring. 

Det ställs idag allt högre krav på företag att leverera produkter anpassade efter 
kundernas specifika önskemål. För att kunna ha en hög kundanpassning krävs att 
företag har kontroll över processen och detta kan vara svårt på grund av den 
distanserade lokaliseringen (Pearce, 2014). Ökat krav på kundanpassning kan därför 
vara ett motiv till reshoring. 

Det blir allt vanligare att företag erbjuder tjänster kopplade till sina produkter. Om 
tillverkningen av produkten är förlagd långt ifrån kunden kan detta försvåras. En 
genomförd studie visar att företag ser ett ökat behov av att erbjuda kunder tjänster 
ihop med produkterna de säljer (Bailey & De Propris, 2014). Svårighet att erbjuda 
tjänster kopplade till produkten kan därför vara ett motiv till reshoring. 

En drivande faktor bakom reshoring är att förlägga produktion nära företagens 
innovations-, forsknings- och utvecklingsavdelning (Arlbjørn & Mikkelsen, 2014). 
Om ingenjörer som arbetar med utveckling befinner sig nära produktionen ökar 
möjligheterna för innovation (Pearce, 2014).  För företag som vill vara innovativa är 
det också viktigt med en placering nära innovativa leverantörer samt innovativa 
kunder (Kinkel & Maloca, 2009). Tate (2014) menar att det är mycket enklare att 
hantera produktutveckling och förändringar av produkter med en kort försörjnings-
kedja. Att innovation, forskning och utveckling blir lidande på grund av långt avstånd 
till produktion kan därför vara ett motiv till reshoring. 

Utöver avståndet mellan produktion och innovation kan även den fysiska och mentala 
distansen generellt mellan hemlandet och värdlandet vara en barriär för företag (Gray 
et al., 2013). Skillnader i språk, tidzoner, affärsmetoder samt i kulturer kan leda till 
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problem i verksamheten (Ancarani et al., 2015). Svårigheter på grund av fysisk och 
mental distans kan därför vara ett motiv till reshoring.  

Ett stort antal företag har reshorat på grund av att koordineringskostnaderna vid 
offshoringen har blivit högre än förväntat (Fratocchi et al., 2015). Svårigheter med att 
rekrytera och behålla personal är exempel på faktorer som har lett till höga 
koordineringskostnader (Kinkel, 2012). Studier visar att företag även upplever att de 
har problem med koordinering över landsgränser och att detta således kan vara ett 
motiv till att reshora (Kinkel, 2014). Vidare beskriver Kinkel och Maloca (2009) att 
många koordineringskostnader också är kopplade till uppstarten av verksamheten, 
exempelvis chefer som måste lära upp och stödja personal samt kvalitetssäkra 
processer. Uppstartsperioden kan löpa över en längre tid och personalen från 
hemlandet måste befinna sig i värdlandet under denna period för att se till att 
produktionsprocesserna är stabila och fungerar. Även efter några år, när produktionen 
är igång till 100 procent, är koordineringskostnaderna ofta höga (Kinkel & Maloca, 
2009). Höga koordineringskostnader kan därför vara ett motiv till reshoring. 

Tabell 6  Motiv till reshoring, försörjningskedja 
 Motiv Källor 

Fö
rs

ör
jn

in
gs

ke
dj

a 

Fö
rs

ör
jn

in
gs

ke
dj

a 

Ökade logistik- och transportkostnader 

Bailey & De Propris, 2014; Canham & Hamilton, 
2013; Fratocchi et al., 2015; Gray et al., 2013; 
Kinkel, 2014; Marínez-Mora & Merino, 2014; 
Moutray & Swift, 2013; Pearce, 2014; Tate, 2014; 
Tate et al., 2014; Wu & Zhang, 2014 

Bristande leveransförmåga 

Arlbjørn & Mikkelsen, 2014; Bailey & De 
Propris, 2014; Canham & Hamilton, 2013; Ellram 
et al., 2013; Fine, 2013; Fratocchi et al., 2014; 
Fratocchi et al., 2015; Kinkel & Maloca, 2009; 
Kinkel, 2012; Marínez-Mora & Merino, 2014; 
Pearce, 2014; Tate et al., 2014 

Risk för störningar Bailey & De Propris, 2014; Ellram et al., 2013; 
Fine, 2013; Tate et al., 2014 

Höga lagernivåer Fratocchi et al., 2015; Kinkel & Maloca, 2009; 
Pearce, 2014; Tate et al., 2014 

Svårighet att matcha produktions- och 
konsumtionsvolym 

Fratocchi et al., 2015; Martínez-Mora & Merino, 
2014 

Återkommande brist och växande 
efterfrågan på tillgänglig transport Ellram et al., 2013; Tate et al., 2014 

Ökat krav på kundanpassning Pearce, 2014 
Svårighet att erbjuda tjänster kopplade till 
produkten Bailey & De Propris, 2014 

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

Arlbjørn & Mikkelsen, 2014; Bailey & De 
Propris, 2014; Fratocchi et al., 2015; Kinkel & 
Maloca, 2009; Pearce, 2014; Tate, 2014 

Svårigheter på grund av fysisk och mental 
distans 

Ancarani et al., 2015; Fratocchi et al., 2015; Gray 
et al., 2013; Kinkel & Maloca, 2009; Kinkel, 
2014; Tate, 2014; Tate et al., 2014 

Höga koordineringskostnader Canham & Hamilton, 2013; Fratocchi et al., 2015; 
Kinkel & Maloca, 2009; Kinkel, 2012, 2014 

Bristande kundrelationer Bailey & De Propris, 2014; Fratocchi et al., 2015; 
Wu & Zhang, 2014 

Företag har en önskan om att komma närmare kunderna, det vill säga att skapa en 
bättre förutsättning för en framgångsrik kundrelation (Bailey & De Propris, 2014; 
Fratocchi et al., 2015). Företag tvingas ofta besluta om inköpskvantiteter långt innan 
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försäljningssäsongen startar och under denna tid är efterfrågan mycket osäker (Wu & 
Zhang, 2014). Närhet till kunden kan därför ge konkurrensfördelar, eftersom företaget 
kan vara mera lyhörda mot marknaden och snabbare reagera på marknadsförändringar 
(Wu & Zhang, 2014). Att befinna sig långt ifrån kunden kan såldes vara en nackdel 
eftersom kundrelationen blir bristande. Bristande kundrelationer kan därför vara ett 
motiv till reshoring.  

De identifierade motiven till reshoring, under kategorin försörjningskedja, presenteras 
i Tabell 6. I tabellen presenteras även de källor som styrker respektive motiv.  

3.3.5 Företagsspecifikt 
I samband med ett lokaliseringsbeslut krävs en noggrann avvägning mellan 
förväntade fördelar och risker (Lewin & Peeters, 2006). En genomförd undersökning 
visade att stora fördelar med offshoring var kostnadsbesparingar, medan stora risker 
var dålig servicekvalitet, kulturella skillnader samt förlust av kontroll (Lewin & 
Peeters, 2006). Företag som inte ägnar tillräckligt med uppmärksamhet åt 
avvägningen mellan fördelar och risker vid beslutet att offshora kan ofta göra en 
felbedömning (Kinkel & Maloca, 2009). Felbedömning av fördelar och risker vid 
offshoringbeslutet kan därför vara ett motiv till reshoring. 

Kinkel och Maloca (2009) menar att många företag hade bristande kunskaper om 
värdlandet när beslutet om offshoring togs. Inför ett beslut att offshora krävs en 
långsiktig planering, samt utökad utredning inom områden som marknadsföring, 
försäljning, kulturella skillnader och personalfrågor kopplat till värdlandet (Anderson 
et al., 1998). Anderson et al. (1998) menar att företag som inte gjort en omfattande 
utredning inte är tillräckligt förberedda för de maktstrukturer samt oskrivna sociala 
seder som finns i värdlandet. Bristande kunskaper om värdlandet vid offshoring-
beslutet kan därför vara ett motiv till reshoring.  

En stor andel företag har offshorat till lågkostnadsländer för att de har sett att 
konkurrenter och andra företag har offshorat dit, vilket blir en så kallad “bandwagon-
effekt” (Gray et al., 2013). Beslutet har tagits hastigt och utan någon djupare 
utredning. Offshoring som genomförts efter ett förhastat beslut utgör en stor risk för 
företaget och kan komma att resultera i att företaget reshorar, om det förväntade 
resultatet inte uppnåtts (Kinkel & Maloca, 2009). Förhastade offshoringbeslut kan 
därför vara ett motiv till reshoring. 

Den drivande faktorn bakom beslutet att offshora är ofta att erhålla sänkta kostnader 
(Ellram et al., 2013). Av denna anledning väljer företag att förlägga verksamhet i 
lågkostnadsländer, för att bland annat sänka lönekostnaderna (Kinkel & Maloca, 
2009; Lewin & Peeters, 2006). Företag tenderar att basera sina beslut att offshora på 
enkla kalkyleringar eller på att enbart göra antaganden, som i längden inte är hållbara 
(Kinkel & Maloca, 2009). Överskattade kostnadsbesparingar kan därför vara ett 
motiv till reshoring. 

Under tiden som företag har offshorat verksamhet kan det ha skett förändringar i 
kapaciteten på hemmaplan (Fratocchi et al., 2015). Implementering av konceptet Lean 
är ett exempel på ett förbättringsarbete som kan ha lett till att företag frigjort kapacitet 
(Liker, 2004). Outnyttjad kapacitet kan därför vara ett motiv till reshoring. 
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När ett företag tillsätter en ny VD eller nya medlemmar i ledningsgruppen är dessa 
ofta benägna att göra stora förändringar i företaget. En ny ledning kan således leda till 
en omstrukturering eller ompositionering av företaget, vilket kan resultera i ett 
reshoringbeslut (Kotlarsky & Bognar, 2012). Förändringar i företagsledningen kan 
därför vara ett motiv till reshoring.  

Strukturella förändringar i företaget, i form av fusioner, avyttringar eller förvärv, är 
anledningar till att företag väljer att reshora. Ett företag kan till exempel ha förvärvat 
en fabrik i ett lågkostnadsland men sedan beslutat sig för att flytta delar av 
verksamheten till hemlandet (Kotlarsky & Bognar, 2012). Strukturella förändringar 
kan därför vara ett motiv till reshoring. 

De identifierade motiven till reshoring, under kategorin företagsspecifikt, presenteras i 
Tabell 7. I tabellen presenteras även de källor som styrker respektive motiv.  

Tabell 7  Motiv till reshoring, företagsspecifikt 
 Motiv Källor 

Fö
re

ta
gs

sp
ec

ifi
kt

 

Felbedömning av fördelar och risker vid 
offshoringbeslutet Kinkel & Maloca, 2009 

Bristande kunskap om värdlandet vid 
offshoringbeslutet Kinkel & Maloca, 2009; Kinkel, 2014 

Förhastat offshoringbeslut, ”bandwagon-
effekt” Gray et al, 2013; Kinkel & Maloca, 2009 

Överskattade kostnadsbesparingar  Canham & Hamilton, 2013; Kinkel & Maloca, 
2009 

Outnyttjad kapacitet Fratocchi et al., 2015 
Förändringar i företagsledningen Kotlarsky & Bognar, 2012 
Strukturella förändringar Kotlarsky & Bognar, 2012 

3.4 Svårigheter med reshoring 
I detta avsnitt presenteras 18 svårigheter med reshoring uppdelade efter ramverkets 
fem kategorier. En sammanställning av de identifierade svårigheterna samt de källor 
som styrker respektive svårighet presenteras i tabeller under varje kategori.  

3.4.1 Globalt 
Bailey och De Propris (2014) menar att vissa företag fortfarande anser att det är stora 
ekonomiska skillnader mellan länder. Exempelvis kan det fortfarande vara 
skattelättnader i värdlandet eller att företag upplever att lönerna i hemlandet 
fortfarande är för höga i jämförelse med värdlandet (Bailey & De Propris, 2014). 
Stora ekonomiska skillnader kan därför vara en svårighet med reshoring  

Valutakurser innebär en stor risk när affärer görs på den globala marknaden (Tate et 
al., 2014). Till exempel kan hemlandets valuta vara stark i jämförelse med värdlandets 
(Tate et al., 2014), vilket kan leda till att företag väljer att inte reshora. Instabilitet i 
valutakurser kan därför vara en svårighet med reshoring.  

Resurstillgångar, såsom energi, råmaterial och kompetens, kan för vissa företag vara 
större i värdlandet än i hemlandet. En genomförd brittisk undersökning visade att 38 
procent av respondenterna ansåg att höga energikostnader i hemlandet var ett hinder 
för att reshora (Bailey & De Propris, 2014). Stora skillnader i resurstillgångar kan 
därför vara en svårighet med reshoring. 
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De identifierade svårigheterna med reshoring, under kategorin globalt, presenteras i 
Tabell 8. I tabellen presenteras även de källor som styrker respektive svårighet.  

Tabell 8  Svårigheter med reshoring, globalt 
 Svårigheter Källor 

G
lo

ba
lt Stora ekonomiska skillnader Bailey & De Propris, 2014 

Instabilitet i valutakurser Ellram et al., 2013; Tate et al., 2014 
Stora skillnader i resurstillgångar Bailey & De Propris, 2014 

3.4.2 Värdland 
En svårighet vid reshoring, kopplat till värdlandet, kan vara att företag förlorar 
strategiska tillgångar (Ellram et al., 2013). Kundernas närvaro på värdlandets marknad 
är ett vanligt strategiskt motiv till att företag offshorar verksamhet. Följaktligen kan 
en flytt tillbaka till hemlandet vara en svårighet eftersom kunderna fortfarande finns 
kvar i värdlandet och avståndet till marknaden blir längre (Ellram et al., 2013). En 
återflytt av verksamhet kan med andra ord innebära att företag får sämre eller helt 
förlorad tillgång till värdlandets marknad men också förlorad tillgång till de utländska 
distributionskanalerna (Kinkel & Maloca, 2009). Risk att förlora tillgång till marknad 
och utländska distributionskanaler kan därför vara en svårighet med reshoring. 

Litteraturen visar att en del material och komponenter som är viktiga för företag bara 
finns att tillgå i värdlandet. En flytt från värdlandet till hemlandet kan således 
innebära att företag förlorar denna tillgång (Kinkel & Maloca, 2009). Risk att förlora 
tillgång till material och komponenter som endast finns att tillgå i värdlandet kan 
därför vara en svårighet med reshoring.  

Det finns en risk att leverantörer i värdlandet innehar kunskap som är vitalt för 
företaget men som företaget själva inte besitter. Ellram et al. (2013) menar att tillgång 
till leverantörers kunskap kan förloras vid en återflytt. Risk att förlora leverantörs-
kunskap kan därför vara en svårighet med reshoring.  

De identifierade svårigheterna med reshoring, under kategorin värdland, presenteras i 
Tabell 9. I tabellen presenteras även de källor som styrker respektive svårighet.  

Tabell 9  Svårigheter med reshoring, värdland 
 Svårigheter Källor 

V
är

dl
an

d 

Risk att förlora tillgång till marknad och 
utländska distributionskanaler Ellram et al., 2013; Kinkel & Maloca, 2009 

Risk att förlora tillgång till material och 
komponenter som endast finns att tillgå i 
värdlandet 

Ellram et al., 2013; Kinkel & Maloca, 2009 

Risk att förlora leverantörskunskap Ellram et al., 2013 

3.4.3 Hemland 
Miljöreglerna är strängare i västvärlden jämfört med många av lågkostnadsländerna. 
Om ett företag inte kan uppfylla de miljökrav som ställs i hemlandet kan detta skapa 
stora problem (Gray et al., 2013). Stränga miljökrav kan därför vara en svårighet med 
reshoring. 

Canham och Hamilton (2013) genomförde en studie i Nya Zeeland som visade att 
företag upplevde svårigheter med att flytta tillbaka verksamhet på grund av avsaknad 
eller brist på råmaterial i hemlandet. Vart i världen råmaterialet för produktion finns 
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kan följaktligen vara av stor betydelse för företag. Om det finns en avsaknad eller 
brist på råmaterial i hemlandet kan detta skapa stora problem för företag, som således 
måste importera (Canham & Hamilton, 2013). Avsaknad eller brist på råmaterial kan 
därför vara en svårighet med reshoring. 

Inom vissa yrkesområden går det att se en avsaknad eller begränsad tillgång på 
personal. Tillgång till kompetent personal i hemlandet är en viktig förutsättning för att 
kunna flytta tillbaka verksamhet (Bailey & De Propris, 2014). Avsaknad eller 
begränsad tillgång till kvalificerad personal kan därför vara en svårighet med 
reshoring. 

En genomförd studie visar att företag upplever att det är bristande flexibilitet på 
arbetsmarknaden i hemlandet, till exempel kan reglerna för anställningsskydd vara 
oflexibla (Canham & Hamilton, 2013). Bristande flexibilitet på arbetsmarknaden kan 
därför vara en svårighet med reshoring.  

De identifierade svårigheterna med reshoring, under kategorin hemland, presenteras i 
Tabell 10. I tabellen presenteras även de källor som styrker respektive svårighet.  

Tabell 10  Svårigheter med reshoring, hemland 
 Svårigheter Källor 

H
em

la
nd

 Stränga miljökrav Ellram et al., 2013; Gray et al., 2013 
Avsaknad eller brist på råmaterial Canham & Hamilton, 2013 
Avsaknad eller begränsad tillgång till 
kvalificerad personal 

Bailey & De Propris, 2014; Moutray & Swift, 
2013 

Bristande flexibilitet på arbetsmarknaden Canham & Hamilton, 2013 

3.4.4 Försörjningskedja 
Litteraturen identifierar inga svårigheter under denna kategori. 

3.4.5 Företagsspecifikt 
Vart företag ska lokalisera sin verksamhet är ett viktigt och svårt beslut. Många 
variabler måste vägas in i beslutet och företag kan uppleva problem med att ta fram ett 
underlag för reshoringbeslutet som inkluderar allt (Arlbjørn & Mikkelsen, 2014). Att 
ta fram ett bra beslutsunderlag kan därför vara en svårighet med reshoring.  

Reshoring är ett relativt nytt fenomen och anställda i företagen har i många fall ingen 
erfarenhet av denna process. Om den interna informationen och kommunikationen om 
reshoring brister kan detta upplevas som ett problem (Arlbjørn & Mikkelsen, 2014). 
Brist på information och kommunikation om reshoring inom verksamheten kan därför 
vara en svårighet med reshoring.  

Studier visar att många företag som har offshorat är besvikna på resultatet som 
åstadkommits, men anser att det är försent att ändra sig (Bailey & De Propris, 2014; 
Canham & Hamilton, 2013). Delvis beror detta på att företagen anser att de kostnader 
som uppstår vid en återflytt är för stora (Canham & Hamilton, 2013). Att företag 
upplever att det är för sent att ändra sig kan därför vara en svårighet med reshoring. 

Tillgång till ekonomiska medel för att kunna finansiera återflytt av verksamhet är en 
förutsättning (Bailey & De Propris, 2014). Även tillgång till arbetskraft i 
produktionen har en avgörande betydelse vid beslutet (Arlbjørn & Mikkelsen, 2014). 
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Bristande tillgång på interna resurser såsom finansiering och arbetskraft kan därför 
vara en svårighet med reshoring. 

Utöver att det finns arbetskraft att tillgå i produktionen är det även viktigt att dessa 
personer har den kompetens som krävs för ett lyckat resultat. En genomförd studie 
visar att företag upplever att det saknas intern kompetens bland produktions-
personalen i hemlandet (Arlbjørn & Mikkelsen, 2014). Bristande intern kompetens 
kan därför vara en svårighet med reshoring. 

Om det inte finns tillräcklig kapacitet i produktionen i hemlandet innebär det att 
företaget måste överväga att köpa in nya maskiner och/eller köpa in eller hyra nya 
lokaler för att kunna genomföra återflytten (Canham & Hamilton, 2013). Begränsad 
kapacitet kan därför vara en svårighet med reshoring.  

En svårighet kan också vara om den utrustning som krävs inte finns att tillgå på 
marknaden i hemlandet. Även bristande tillgång på lämpliga anläggningar kan 
medföra att en flytt försvåras (Canham & Hamilton, 2013). Bristande tillgång på 
utrustning eller anläggningar kan därför vara en svårighet med reshoring.  

En studie som genomförts i Danmark kom fram till att en svårighet med reshoring är 
att företag anser att deras återtagningsprocess är för omogen och att de inte har 
tillräckligt med erfarenheter av denna process. Studien visar att företagen upplevde att 
processen att reshora skulle jäktas igenom, vilket skulle kunna leda till att förhastade 
beslut tas (Arlbjørn & Mikkelsen, 2014). En omogen återtagningsprocess kan därför 
vara en svårighet med reshoring. 

De identifierade svårigheterna med reshoring, under kategorin företagsspecifikt, 
presenteras i Tabell 11. I tabellen presenteras även de källor som styrker respektive 
svårighet.  

Tabell 11  Svårigheter med reshoring, företagsspecifikt 
 Svårigheter Källor 

Fö
re

ta
gs

sp
ec

ifi
kt

 

Ta fram ett bra beslutsunderlag Arlbjørn & Mikkelsen, 2014 
Brist på information och kommunikation 
om reshoring inom verksamheten Arlbjørn & Mikkelsen, 2014 

Försent att ändra sig Bailey & De Propris, 2014; Canham & Hamilton, 
2013 

Bristande tillgång på resurser såsom 
finansiering och arbetskraft 

Arlbjørn & Mikkelsen, 2014; Bailey & De 
Propris, 2014 

Bristande intern kompetens Arlbjørn & Mikkelsen, 2014; Bailey & De 
Propris, 2014 

Begränsad kapacitet Canham & Hamilton, 2013 
Bristande tillgång på 
utrustning/anläggningar Canham & Hamilton, 2013 

Omogen återtagningsprocess Arlbjørn & Mikkelsen, 2014 
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av verksamheterna inom fallstudieobjekten. 
Vidare beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens frågeställningar. 

4.1 Bygg AB 
Bygg AB är ett tillverkande företag med fokus på kvalitet. De tillhandahåller 
premiumprodukter inom deras segment och har två huvudsakliga produktgrupper, 
produktgrupp “Slå” och produktgrupp “Vrida”. Bygg AB har två fabriker, en i 
Sverige och en i ett europeiskt lågkostnadsland, vilket vidare benämns som 
värdlandet. Fabriken i Sverige har specialiserat sig på att tillverka produktgruppen 
“Slå” och värdlandets fabrik är specialiserad på produktgruppen “Vrida”. Bygg AB 
vänder sig framförallt till professionella användare samt till kunder inom industrin. 
Företagets marknad är till största del Norden och Västeuropa, men “Vrida” säljs även 
till värdlandets inhemska marknad. Under tidigt 90-tal förvärvade Bygg AB fabriken 
förlagd i värdlandet. De flyttade verksamhet dit från Sverige med anledning av 
offshoringtrenden som pågick under denna tid och att de ville satsa på att placera 
manintensiva operationer i ett lågkostnadsland. Fabriken i värdlandet började tillverka 
både “Slå” och “Vrida”. I fabriken i Sverige tillverkade de istället större volymer av 
“Slå”. Bygg AB tog år 2014 beslutet att de skulle reshora en del av verksamheten i 
värdlandet, vilket senare genomfördes under år 2015. 

4.1.1 Motiv 
Majoriteten av värdlandets produktion av “Slå” har under åren transporterats hem till 
fabriken i Sverige, för vidare försäljning i Norden och Västeuropa. Under åren som 
gått har marknaden för “Vrida” ökat i värdlandet och därför har “Slå” fått en mindre 
andel av den totala volymen och omsättningen. Företaget ansåg att det var bättre att 
låta fabriken i värdlandet fokusera och specialisera sig på “Vrida” mot värdlandets 
inhemska marknad och valde därför att reshora produktionen av “Slå”. Detta 
strategiska beslut var ett av de främsta motiven till reshoringen. Företaget anger att 
det inte uppstod några större kostnader i den svenska fabriken eftersom de hade ledig 
kapacitet och till största del den utrustning som krävdes. I förlängningen innebar 
reshoringen också att företaget inte längre var i behov av att underhålla två, i princip 
likadana, maskinparker.  

Eftersom marknaden finns i Norden såg företaget också fördelar med att det skulle bli 
kortare transporter. Förutom lägre transportkostnader skulle dessutom ledtiderna 
minska kraftigt genom reshoringen, eftersom produktionen flyttas närmre kunderna. 
Vidare ansåg de att det skulle bli enklare att planera produktionen. “Vi får större 
flexibilitet, istället för att producera två månader innan det kommer hem, så planerar 
vi två veckor innan det kommer” (Supply Chain Manager). Företaget såg även att de 
skulle kunna minska sin lageruppbyggnad i värdlandet. På grund av att huvud-
produktionen av “Slå” redan fanns i Sverige hade de redan ett stort råmateriallager där 
och detta behövde inte utökas vid reshoringen.  

Företaget uttrycker också att “vi såg ett motiv att komma närmare marknaden” 
(Supply Chain Manager). Detta innebar att de enklare kunde anpassa produkten för att 
möta marknadens krav. Vidare innebar närheten till marknaden att företaget kunde 
fånga upp synpunkter på till exempel kvalitet från kunderna, som tidigare ofta 
försvann på vägen. “Det kom in synpunkter från kunderna till säljarna, men det var 
omständligt att ta det tillbaka till fabriken i värdlandet, så ofta försvann det på vägen” 
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(Supply Chain Manager). Reshoringen har resulterat i att information från kunden nu 
fångas upp och når företaget på ett annat sätt än tidigare. Reshoringen gav dessutom 
företaget större möjligheter att koppla ihop produktutvecklingsavdelningen med 
produktion för att bli effektivare. Företaget har redan sett ett positivt resultat av det 
numera nära samarbetet mellan de två avdelningarna, eftersom flera förbättringar av 
“Slå” har skett sedan reshoringen. 

Bygg AB kan också se att det fanns stora skillnader i både kultur och språk. 
Värdlandet har en helt annan kultur än hemlandet och detta kunde tydligt ses i 
skillnader mellan arbetssätt. Även kommunikationen var ett problem mellan de två 
fabrikerna eftersom nivån på det engelska språket skiljde sig åt. Företaget hade 
dessutom upplevt att det var svårt att rekrytera rätt kompetens i värdlandet på grund 
av den ökade konkurrensen på dessa resurstillgångar. Bristen på kompetens gällde 
framförallt för tjänstemän. Företaget ser också att lönenivåerna för tjänstemän börjar 
jämnas ut. Lönenivån börjar bli densamma i värdlandet som lönenivåerna hos svenska 
tjänstemän. Företaget ser dock att det fortfarande är en löneskillnad för kollektiv-
arbetare, även om de i framtiden misstänker att denna skillnad kommer att minska. 
Tabell 12 sammanfattar Bygg ABs motiv samt visar vem som sagt vad. 

Tabell 12  Motiv Bygg AB 
Motiv Förklaringar och exempel Källor 

Strategiskt beslut 
Företaget såg möjlighet för specialisering 
och utveckling mot marknaden i 
värdlandet.  

Supply Chain Manager 

Outnyttjad kapacitet Outnyttjad befintlig utrustning i 
hemlandet. Supply Chain Manager 

Höga underhållskostnader  
Företaget såg en möjlighet att minska 
underhållskostnaderna eftersom de tidigare 
hade dubbla maskinparker. 

Supply Chain Manager 

Ökade logistik- och 
transportkostnader 

Företaget vill minska transportkostnader 
eftersom marknaden finns i hemlandet. Supply Chain Manager 

Långa ledtider Företaget vill ha en kortare ledtid till kund. Supply Chain Manager 

Bristande flexibilitet 

Ökad flexibilitet i produktion “Vi får större 
flexibilitet, istället för att producera två 
månader innan det kommer hem, så 
planerar vi två veckor innan det kommer” 

Supply Chain Manager 

Höga lagernivåer Möjlighet till att minska lagret och frigöra 
bundet kapital. Supply Chain Manager 

Ökad kundanpassning 
Företaget ser en möjlighet att enklare 
kunna anpassa produkterna för att möta 
kundernas krav.  

Supply Chain Manager 

Bristande kundrelationer ”Vi blir mer lyhörda mot marknadens 
krav”.  Supply Chain Manager 

Långt avstånd mellan 
produktutveckling och 
produktion 

Större möjlighet att koppla ihop 
produktutveckling med produktion och på 
så sätt bli effektivare. 

Supply Chain Manager 

Kommunikationssvårigheter 
Brister i kommunikation på grund av 
språket samt olika syn på arbetssätt på 
grund av kulturella skillnader.   

Supply Chain Manager 

Bristande resurstillgång 

Svårt att hitta kompetent personal i 
värdlandet, framförallt på 
tjänstemannasidan, på grund av ökad 
konkurrens på dessa resurstillgångar. 

Supply Chain Manager 

Minskade löneskillnader Lönenivåerna börjar jämnas ut på 
tjänstemannasidan. Supply Chain Manager 
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4.1.2 Svårigheter 
Bygg AB upplevde att reshoringen var mer komplex än de initialt hade tänkt sig. 
Värdlandets skattelagstiftning var krånglig och byråkratisk, vilket medförde att 
företaget fick lägga stora summor på rådgivning och skattejurister. Skattemyndigheten 
krävde också att Bygg AB skulle betala för framtida vinster. Om företaget förväntades 
göra en vinst på X miljoner per år på tillverkning av produktgruppen “Slå”, så 
behövde de även betala X miljoner till bolaget i värdlandet under Y antal år för att 
göra förändringen. Värdlandets myndigheter vill skydda den inhemska industrin, 
därav den krångliga skattelagstiftningen. Vidare är det i Sverige en annan typ av 
miljölagstiftning än i värdlandet och följaktligen fick Bygg AB ändra sina tillstånd för 
den utrustning som skulle flyttas. Företaget valde dock att inte flytta all utrustning, 
“det skulle innebära att vi skulle behöva söka många nya tillstånd för att producera 
här och då pratar vi år innan vi har det på plats” (Supply Chain Manager). 

I och med förändringen behövde Bygg AB anställa ny personal. Reshoringen krävde 
också att företaget behövde investera i nya maskiner. I värdlandet uppkom också 
kostnader för omstrukturering, detta i form av uppsägningar och iordningställande av 
fabriken. Uppsägningstiden för personalen i värdlandet var kort och detta ansågs 
därför relativt smärtfritt. Bygg AB var redan innan reshoringen medvetna om att 
produktiviteten och motivationen i värdlandets fabrik skulle sjunka när de gick ut med 
uppsägningarna. Utifrån tidigare erfarenheter såg de risker för att det även skulle bli 
sabotage och förstörelse av utrustning. För att komma undan denna svårighet valde de 
att låta svensk personal åka till värdlandet för nedmontering och lastning av 
utrustning. De lät även svensk personal skrota vissa maskiner och utrustning som inte 
skulle flyttas, så att dessa inte skulle hamna i fel händer. 

Tabell 13  Svårigheter Bygg AB 
Svårigheter Förklaringar och exempel Källor 

Byråkratisk skattelagstiftning 

Företaget behöver rådgivning i form av 
skattejurister eftersom värdlandets 
skattelagstiftning är krånglig och 
byråkratisk. 

Supply Chain Manager 

Bristande tillgång på arbetskraft Anställning av ny personal. Supply Chain Manager 
Begränsad kapacitet  Inköp av nya maskiner. Supply Chain Manager 

Höga omstruktureringskostnader 
i värdlandet 

Höga omstruktureringskostnader i form av 
uppsägningar och iordningställande av 
fabriken. 

Supply Chain Manager 

Stränga miljökrav Företaget fick söka nya tillstånd på grund 
av strängare miljölagstiftning i hemlandet. Supply Chain Manager 

Kompetensöverföring 
Företaget såg kompetensöverföring från 
värdlandet till hemlandet som ett hinder. 
Framförallt var det språkliga problem. 

Supply Chain Manager 

Uppstartsproblem  Minskad produktivitet innan verksamheten 
är i gång till 100 %. Supply Chain Manager 

Minskad produktivitet 

Uppsägningar leder till minskad 
motivation och produktivitet bland 
personalen i värdlandet. Såg risk för 
sabotage. 

Supply Chain Manager 

Personalens kompetens i värdlandet behövde vid reshoringen överföras till den 
svenska personalen. Några av värdlandets personal skickades till den svenska fabriken 
för att hjälpa till med uppstarten, men på grund av att dessa inte pratade engelska utan 
fick använda teckenspråk, upplevdes kompetensöverföringen som en svårighet. Trots 
att den svenska personalen fick hjälp av värdlandets personal samt hade erfarenhet av 
tillverkningen sedan tidigare upplevde företaget ändå att det blev en del 
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uppstartsproblem. Det tog mellan ett halvår och ett år innan allt var igång till 100 
procent och företaget kunde leverera en fullgod produkt. Tabell 13 sammanfattar 
Bygg ABs svårigheter samt visar vem som sagt vad. 

4.2 Möbler AB 
Möbler AB är ett internationellt företag som tillverkar möbler av olika slag. De säljer 
främst till företag men även till privatpersoner. Företaget har en stor fabrik i Sverige 
men har också produktionsanläggningar och samarbetspartners utanför Sveriges 
gränser. Möbler AB har ett stort fokus på service, kundanpassning och flexibilitet, 
vilket kräver att de har en effektiv värdekedja, från leverantör ända ut till kund. 
Företaget har arbetat med produktionsförbättringar i fabriken i Sverige under lång tid 
och har bland annat automatiserat stora delar av materialhanteringen. I och med dessa 
effektiviseringar har möjligheter till reshoring uppstått. Möbler AB planerar i nuläget 
att flytta tillbaka produktion av delkomponenter från en leverantör till företagets 
svenska fabrik.  

4.2.1 Motiv 
Möbler ABs främsta motiv till att reshora är att de har genomfört effektiviseringar i 
processerna i fabriken i Sverige. Det är framförallt materialhanteringen som har 
automatiserats, där de har reducerat transporten och hanteringen inom fabriken. I och 
med den ökade automatiseringen skulle de kunna göra en besparing genom att 
reshora. De stora effektiviseringarna i fabriken har lett till att de nu har outnyttjad 
kapacitet, maskinparken används inte fullt ut och det finns ledig lageryta som skulle 
kunna användas vid reshoringen. Företaget ser därför att de kan få skalfördelar att 
flytta volym till Sverige, eftersom kostnaderna för investeringen skulle fördelas på ett 
större antal produkter.  

Även minskad ledtid och ökad flexibilitet, menar företaget, är stora anledningar till att 
de överväger att reshora. Snabba leveranser ut till kund är oerhört viktigt för Möbler 
AB och genom att korta ner ledtiden kan de öka kundservicen. Produktion i egen 
fabrik skapar större möjlighet till flexibilitet eftersom företaget har kontroll över alla 
processer och kan göra prioriteringar. Om de får in sena annulleringar eller ändringar 
av en kundorder uppstår en kostnad om leverantören redan börjat bearbeta materialet. 
Om Möbler AB hade haft all produktion i egen fabrik i Sverige hade de kunnat vänta 
x antal timmar (transporttiden) och komma ifrån denna kostnad för redan påbörjad 
produktion.  

Möbler AB anser vidare att det är många dolda kostnader som förbises i kalkylerna 
när verksamhet offshoras. Exempel på sådana kostnader är kvalitetsbristkostnader och 
koordineringskostnader. När det uppstår problem med kvaliteten på produkten räcker 
det inte alltid med att ringa eller mejla till värdlandet, utan den svenska personalen 
måste åka dit, vilket tar tid och kostar pengar. Reshoring skulle leda till ökad kontroll 
på kvaliteten på ett annat sätt än vad de har idag, eftersom de enkelt skulle kunna gå 
ut i fabriken och se vad problemet är. Vidare menar företaget att verksamhet förlagd 
utomlands innebär mycket arbete av den interna organisationen på hemmaplan. 
Koordinering såsom uppstart, resor, kontakter och upplärning är exempel på extra 
kostnader som företag oftast inte räknar med i kalkylerna för offshoringbeslut.  

Företaget menar även att det går att se en logistisk fördel med att reshora. De ser att 
det finns en besparing i minskade logistik- och transportkostnader. De ser också att 
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det kan bli minskade risker vid transporten. Företaget arbetar med Just-In-Time och 
en försening av en transport får stora konsekvenser för produktionen i Sverige. De 
upplever att störningar i transport framförallt uppstår under vinterhalvåret och de har 
varit med om både storm och transportstrejker. Möbler AB påpekar att det är viktigt 
att se hela värdekedjan, vart leverantörer och underleverantörer är belägna i 
förhållande till produktionen i Sverige. En nära lokalisering anser de därför vara ett 
motiv till reshoring eftersom det skulle skapa en effektivare värdekedja.  

Tabell 14  Motiv Möbler AB 
Motiv Förklaringar och exempel Källor 

Ökad automatisering 
Effektiviseringar av processer i den 
svenska fabriken. "Vi har mer effektiva 
processer" (Supply Chain Manager). 

Production Development, 
Production Manager, Supply Chain 
Manager, Quality Manager 

Outnyttjad kapacitet Outnyttjad befintlig maskinpark och yta i 
fabriken i Sverige. Production Manager 

Långa ledtider "Minska ledtiden ut till våra kunder" 
(Production Manager). 

Production Development, 
Production Manager, Supply Chain 
Manager, Quality Manager 

Bristande flexibilitet 
Företaget ser en möjlighet att ha större 
kontroll över produktionen och kan göra 
egna prioriteringar. 

Production Development, 
Production Manager, Supply Chain 
Manager, Quality Manager 

Överskattade 
kostnadsbesparingar  

Dolda kostnader som missats i 
kalkylerna vid offshoringbeslutet. 

Production Development, 
Production Manager, Supply Chain 
Manager, Quality Manager 

Bristande kvalitet 

Brister i kvalitet. "När det händer något 
på kvalitetsbiten, då tar det lite längre tid 
än om man har det i kontroll själv, där 
behövs det ju ofta till extra resurser i 
form av antingen transporter eller resa" 
(Supply Chain Manager). 

Production Development, 
Production Manager, Supply Chain 
Manager, Quality Manager 

Höga koordineringskostnader 

Det kräver mycket från den svenska 
personalen i form av resor, kontakter, 
tid, uppstart och upplärning att ha en del 
av verksamheten offshorad. 

Production Development, 
Production Manager, Supply Chain 
Manager, Quality Manager 

Ökade logistik- och 
transportkostnader 

Företaget ser att det är höga logistik- och 
transportkostnader. 

Production Manager, Supply Chain 
Manager 

Risk för störningar Risk för störningar under transport 
exempelvis storm och transportstrejk. 

Production Development, 
Production Manager, Supply Chain 
Manager, Quality Manager 

Långt avstånd till 
underleverantörs- och 
leverantörsbasen 

Placera underleverantörs- 
leverantörsbasen nära den egna 
produktionen för att skapa en effektivare 
värdekedja. 

Production Manager, Supply Chain 
Manager 

Ökad kundanpassning 

Det finns en yttre påverkan att företaget 
måste anpassa produkten. "Produkten vi 
erbjuder på marknaden har ett större och 
större krav på marknaden att vara 
personlig" (Production Manager). 

Production Manager, Supply Chain 
Manager 

Långt avstånd mellan 
produktutveckling och 
produktion 

Att koppla ihop produktutveckling med 
produktion är viktigt. 

Production Development, 
Production Manager, Supply Chain 
Manager, Quality Manager 

Stärka varumärket - Made in 
Sweden 

Stärka varumärket genom skandinavisk 
design. 

Production Development, Quality 
Manager 

Främja samhället 
Företag vill sysselsätta människor i 
Sverige och i den regionen de är 
verksamma i. 

Production Development, Quality 
Manager 

Förhastat offshoringbeslut Beslutet om offshoring fattades för att 
alla andra flyttade till lågkostnadsländer. 

Production Development, Quality 
Manager 

Instabilitet i valutakurser Valutaförändringar utgör en risk som är 
svår att förutsäga. 

Production Manager, Supply Chain 
Manager 
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Vidare ser företaget att det finns en yttre påverkan som skapar motiv till att reshora. 
Kunderna ställer allt högre krav på att produkterna ska anpassas efter deras önskemål, 
krav och behov. Eftersom företaget erbjuder ett stort antal varianter av en produkt blir 
det omöjligt att lagerhålla alla dessa varianter, och företaget måste producera i ett 
enstycksflöde. Detta leder till att det blir extremt svårt att placera komponent-
tillverkningen flera transportdagar ifrån behovet. Den alltmer ökade kund-
anpassningen leder således till att företaget ser fördelar med att placera produktionen 
nära behovet. Den ökade kundanpassningen ställer också höga krav på produkt-
utvecklingen. Företaget ser en utmaning i att ha produktutvecklingen och 
produktionen på olika lokaliseringar och en drivkraft till att reshora är att skapa en 
bättre samverkan mellan dessa. 

Möbler AB anser också att reshoring skulle kunna stärka ett företags varumärke. Detta 
eftersom företaget kan sätta en etikett med “made in Sweden” på produkten. Även att 
företag känner samhällsansvar och vill sysselsätta människor i Sverige eller i den 
region de verkar anser företaget vara en drivkraft bakom beslut att reshora. Vidare tror 
Möbler AB att många företag inte tog fram några ordentliga kalkyler inför 
offshoringbeslutet. De menar att många företag, för 10-15 år sedan, kände sig 
tvingade att offshora till lågkostnadsländer och att det var ett sätt att mäta hur 
internationellt företaget var. Det blev en bandwagon-effekt och företag reshorar nu för 
att resultatet inte alls blev det förväntade. Avslutningsvis kan företaget också se att 
styrkeförhållanden mellan valutan i hemlandet och värdlandet kan vara en bidragande 
orsak till att företag väljer att reshora. Även om Möbler AB noga följer 
valutautvecklingen och skriver långsiktiga avtal med leverantörerna så ser de ändå en 
stor risk med detta i och med att det aldrig går att förutsäga vad som händer i världen. 
Tabell 14 sammanfattar Möbler ABs motiv samt visar vem som sagt vad. 

4.2.2 Svårigheter 
För Möbler AB finns det en stor anledning till varför de ännu inte reshorat. "Den där 
puckeln med löneläget är ganska stor att ta sig över" (Supply Chain Manager). De 
anser att det fortfarande är höga lönekostnader i Sverige i jämförelse med i 
lågkostnadsländerna. Effektiviseringarna som genomförts i fabriken har dock lett till 
att de inte behöver hantera produkterna lika mycket och att det därför inte krävs lika 
mycket mantimmar. Trots detta anser de att skillnaderna i löneläget mellan länderna 
är en stor barriär för reshoring. De påpekar också att företag, som ännu inte kommit 
lika långt i sin effektivisering som Möbler AB har gjort, är ännu mer känsliga för 
löneskillnaderna. Utöver höga lönekostnader anser företaget dessutom att höga 
kostnader för fastigheter i Sverige är ett problem. Detta leder till att det blir dyrt med 
lagerhållning och de inte kan ha så mycket på lager.  

En effektiv värdekedja är oerhört viktigt för företaget. De är noga med att kolla upp 
vart underleverantörerna är lokaliserade i förhållande till deras leverantörer. Om en 
underleverantör är placerad i närheten av den utländska leverantören skulle reshoring 
kunna innebära att nya kostnader uppstår för företaget, om råmaterial ska skickas 
direkt till produktionen i Sverige. Ökade transportkostnader, ökat råmateriallager i 
Sverige, längre ledtider och risk att emballaget behöver ändras för att klara den 
utökade transportsträckan, är aspekter som måste övervägas. Företaget ser därför att 
underleverantörs- och leverantörsbasens lokalisering utgör en svårighet vid reshoring.  
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Att ta fram bra kalkyler för ett lokaliseringsbeslut, oavsett om företaget offshorar eller 
reshorar, är enligt företaget svårt. Det är många aspekter som berörs vid reshoring och 
det är väldigt svårt att räkna på alla kostnader som kommer att uppstå och att även få 
med de dolda kostnaderna. Företaget menar därför att en svårighet vid reshoring kan 
vara att ta fram en bra och korrekt kalkyl, som innehåller alla kostnader kopplade till 
fallet. 

Möbler AB anser att det finns en risk att företag mister intern kompetens när de väljer 
att offshora. När företagen sedan överväger att reshora finns inte längre kompetensen 
kvar i företaget i Sverige. Den bristande interna kompetensen blir därför en barriär när 
företag ska reshora. Vidare påpekar de även att svårigheten med kompetens inte 
behöver ligga internt i företaget utan att denna kompetens dessutom kan saknas 
externt. Saknas kvalificerad personal i regionen eller i Sverige skulle detta utgöra en 
stor svårighet som företaget måste hantera för att kunna reshora.  

Möbler AB har sett en möjlighet att etablera sig på den asiatiska marknaden. Istället 
för att öppna en egen fabrik har de startat ett nära samarbete med en leverantör där. 
Fördelen med att ha produktion i Asien är närheten till marknaden. Företaget ser att de 
inte skulle kunna reshora denna produktion eftersom ledtiden till kund skulle öka 
avsevärt och detta skulle således leda till att företaget troligtvis förlorar tillgången till 
denna marknad. Tabell 15 sammanfattar Möbler ABs svårigheter samt visar vem som 
sagt vad.  

Tabell 15  Svårigheter Möbler AB 
Svårigheter Förklaringar och exempel Källor 

Stora löneskillnader 

Höga lönekostnader i Sverige i jämförelse 
med värdlandets lönekostnader. "Den där 
puckeln med löneläget är ganska stor att ta 
sig över" (Supply Chain Manager). 

Production Manager, Supply 
Chain Manager 

Höga fastighetskostnader Höga kostnader för fastighet och lager i 
Sverige. 

Production Manager, Supply 
Chain Manager 

Långt avstånd till 
underleverantörs- och 
leverantörsbasen 

Ökade frakt- och transportkostnader på 
grund av långt avstånd till 
underleverantörs- och leverantörsbasen. 

Production Manager, Supply 
Chain Manager 

Ta fram ett bra beslutsunderlag Svårt att ta fram ett bra beslutsunderlag 
som omfattar alla kostnader. 

Production Manager, Supply 
Chain Manager 

Bristande intern kompetens Det saknas kompetens i produktionen i 
Sverige.  

Production Development, 
Production Manager, Supply 
Chain Manager, Quality Manager 

Avsaknad eller begränsad 
tillgång till kvalificerad personal 
i regionen/Sverige 

Svårt att hitta kompetent personal i 
Sverige. 

Production Development, 
Production Manager, Supply 
Chain Manager, Quality Manager 

Risk att förlora tillgång till 
marknad Förlorad tillgång till marknad i värdlandet. 

Production Development, 
Production Manager, Supply 
Chain Manager, Quality Manager 

4.3 Kläder AB 
Kläder AB producerar kläder av olika slag. Företaget anser sig inte vara ett 
lågprisvarumärke utan snarare ett premiumvarumärke med hög kvalitet. Huvud-
verksamheten för Kläder AB är lokaliserad i södra Sverige men de har många 
samarbetspartners runt om Europa. För drygt 20 år sedan startade de upp en egen 
fabrik i ett europeiskt lågkostnadsland, vidare benämnt värdlandet. För några år sedan 
bestämde sig Kläder AB att reshora en del av denna verksamhet. I värdlandet valde 



Empiri  

32 

företaget att endast placera enkel produktion av stora volymer som krävde mycket 
arbetskraft. I fabriken i Sverige satsade de istället på mindre ordervolymer och 
specialprodukter som kräver mycket omställningar i produktion. Kläder AB tillverkar 
en del egna märkesvaror (EMV) åt andra företag men har främst tillverkning av sitt 
eget varumärke. Företaget poängterar att det är betydelsefullt för dem att ha kvar och 
satsa på sitt eget varumärke och att detta krävs för att överleva i branschen. Det 
senaste 20-30 åren har en stor förändring skett inom branschen och företag har gått 
från att producera stora volymer till mindre. De företag som endast tillverkade EMV 
åt stora varumärkeskedjor finns inte kvar i Sverige idag eftersom de stora 
varumärkeskedjorna offshorat sin produktion till lågkostnadsländer. 

4.3.1 Motiv 
En stor anledning till att Kläder AB reshorade var för att bättre kunna serva kunderna 
och agera snabbare i säsong. De såg en möjlighet att kunna göra snabba omställningar 
i produktionen i Sverige och därför kunna styra denna produktion på ett helt annat sätt 
än i värdlandet. Kläder AB berättar att eftersom de är ett mindre företag riskerar deras 
små ordrar hos leverantörerna bli nedprioriterade när leverantörernas större kunder 
vill ha sina ordrar snabbt. Produktion i fabriken i Sverige skapade därför större 
möjligheter för kontroll, och flexibiliteten mot kund ökade. Att ha produktionen 
lokaliserad i Sverige gör att de lättare kan ta små ordar och leveranstiden till kund har 
minskat jämfört med tidigare. Vidare menar också företaget att transportkostnaderna 
sänktes i och med att de reshorade.  

Företaget arbetar nära kunderna och gör mycket anpassningar efter kundernas 
önskemål. De har en del teknisk produktion där de specialtillverkar produkter till vissa 
företag. Denna kundanpassning, i form av teknisk produktion, var också ett av skälen 
till att de valde att reshora eftersom detta aldrig hade fungerat i värdlandet. Vidare 
ställer många av företagets kunder även krav att produkterna ska vara “made in 
Sweden”. Framförallt efterfrågas detta av de kunder som företaget tillverkar EMV åt. 
På grund av att det saknas kvalificerad personal för vissa tillverkningsmoment kan 
dock inte alla kundönskemål om “made in Sweden” tillgodoses. Det ökade kravet på 
att produkterna tillverkas i Sverige var också ett av skälen till att Kläder AB valde att 
reshora en del av sin verksamhet från värdlandet. 

Företaget anser att det är mycket arbete med att ha en fabrik utomlands. Det har varit 
en hel del kommunikationssvårigheter och många missförstånd på grund av skillnader 
i kultur och språk. Vidare har det krävts en hel del resor genom åren. Företaget har 
varit i värdlandet för att utbilda personalen och försöka lära ut “känslan” som krävs 
för att tillverka vissa produkter. Men det är svårt att lära ut denna “känsla” eftersom 
personalen i värdlandet har en annan syn på kvalitet. Företaget berättar att en snickare 
lätt kan såga 1 meter av en bräda och få den att bli exakt 1 meter. Tyg är däremot 
svårare att mäta upp 1 meter av för det kan bli alltifrån 90 till 110 centimeter beroende 
på hur personen hanterar det. Företaget menar att i Sverige sitter denna “känsla” i 
fabrikens väggar men leverantörerna har inte samma kvalitetsmedvetenhet och det 
fungerar inte i den bransch de befinner sig i. Kvalitetsaspekten var därför ett av 
motiven till att företaget reshorade. Vidare menar Kläder AB att närheten mellan 
produktion och produktutveckling naturligtvis påverkas positivt av reshoringen. Det 
är mycket lättare att gå ut i produktionen när problem uppstår för att direkt göra 
ändringar mitt i en produktionsorder. I värdlandet producerades hela ordern och 
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problemen upptäcktes först när produkterna kom till Sverige. Tabell 16 sammanfattar 
Kläder ABs motiv samt visar vem som sagt vad. 

Tabell 16  Motiv Kläder AB 
Motiv Förklaringar och exempel Källor 

Bristande kundrelationer Företaget" vill bättre kunna serva 
kunder… och agera snabbt i säsong". Co-owner/Product Development 

Bristande flexibilitet 

Företaget ser en möjlighet att göra snabba 
omställningar i produktion vilket leder till 
ökad flexibilitet och leveransförmåga mot 
kund. 

Co-owner/Product Development 

Långa ledtider Företaget vill ha en kortare ledtid till kund. Co-owner/Product Development 
Ökade logistik- och 
transportkostnader 

Höga transportkostnader innan 
reshoringen. Co-owner/Product Development 

Ökad kundanpassning 
Företaget har teknisk produktion där de 
specialtillverkar produkter som är 
anpassade till vissa företag. 

Co-owner/Product Development 

Stärka varumärket - Made in 
Sweden 

Kunder ställer krav på att produkter ska 
vara made in Sweden. Co-owner/Product Development 

Kommunikationssvårigheter 
Kommunikationssvårigheter och många 
missförstånd på grund av skillnader i 
kultur och språk. 

Co-owner/Product Development 

Höga koordineringskostnader 
"Det är ganska mycket jobb med att ha en 
fabrik i ett annat land, det kräver ganska 
mycket arbete härifrån". 

Co-owner/Product Development 

Bristande kvalitet Personal i värdland har en annan syn på 
kvalitet. Co-owner/Product Development 

Långt avstånd mellan 
produktutveckling och 
produktion 

Närhet mellan produktutveckling och 
produktion gör att effektivitet och 
utveckling ökar. "Nära från skiss till 
produktion".  

Co-owner/Product Development 

4.3.2 Svårigheter 
När Kläder AB skulle reshora var de gamla lokalerna för trånga. Det uppstod därför 
en del kostnader i samband med reshoringen. En ny anläggning införskaffades och all 
verksamhet placerades där. Maskinerna i värdlandet behövde också flyttas vilket 
utgjorde en kostnad. Reshoringen krävde dessutom att helt nya maskiner köptes in. 
Vidare hade Kläder AB svårt att få tag på arbetskraft eftersom det inte fanns 
kvalificerad personal i Sverige. Detta löste de till sist genom att återanställa en 
tidigare anställd som hade kvalificerad kunskap. Företaget har dock funderat i banor 
att eventuellt importera arbetskraft från länder utanför Sveriges gränser för att lösa 
detta problem i framtiden. Vidare blir kostnaden för anställda större om företaget 
väljer att reshora. Det blir en skillnad på priset på produkten eftersom de i värdlandet 
betalar för antal nedlagda minuter medan kostnaden för personal i Sverige blir högre i 
och med att det är deras anställda och företaget måste betala för raster, 
sjukskrivningar, barnledigheter och så vidare. Kläder AB menar också att en svårighet 

Tabell 17  Svårigheter Kläder AB 
Svårigheter Förklaringar och exempel Källor 

Begränsad kapacitet  Köp av ny anläggning och maskiner. Co-owner/Product Development 
Avsaknad eller begränsad 
tillgång till kvalificerad personal 
i regionen/Sverige 

Svårt att få tag på kompetent arbetskraft i 
Sverige. Co-owner/Product Development 

Stora löneskillnader 

I värdlandet betalar företaget för utnyttjad 
arbetskraft per minut, i Sverige tillkommer 
många andra kostnader, exempelvis raster, 
sjukdomar och barnledigheter. 

Co-owner/Product Development 

Ta fram ett bra beslutsunderlag Svårighet är att ta fram en bra kalkyl för 
lokaliseringsbeslut. Co-owner/Product Development 
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är att ta fram en bra kalkyl för lokaliseringsbeslut. Tabell 17 sammanfattar Kläder 
ABs svårigheter samt visar vem som sagt vad. 

4.4 Truck AB 
Truck AB tillverkar olika typer av truckar med hög grad av kundanpassning. De 
strävar efter hög kvalitet och att produkten ska vara användarvänlig och ergonomisk. 
De ingår i en större internationell koncern med produktionsenheter över hela världen. 
Truck AB har en stor produktionsenhet i Sverige som försörjs av ett stort antal 
leverantörer, lokaliserade på olika platser i världen. Företagets marknad är främst 
Västeuropa. Truck AB har erfarenhet av flera olika reshoringprojekt. För några år 
sedan beslutade de att reshora en produktionsverksamhet som de drivit i egen regi i ett 
europeiskt land. De har också reshorat verksamhet från leverantörer. Truck AB 
arbetar ständigt med lokaliseringsbeslut och har flera framtida reshoringprojekt de 
planerar för. 

4.4.1 Motiv 
Truck AB menar att ett stort motiv till att reshora är att de har haft brister i kvaliteten. 
Kvalitetsbristproblemen har bland annat varit kopplade till att leverantören tar 
genvägar; “jag har sett en del sådant när jag har varit ute hos en del leverantörer... 
detta är ju allvarliga saker som vi skulle haft koll på om vi hade gjort detta själva” 
(Supplier Quality). Företaget påpekar också att kvaliteten på infrastrukturen i många 
värdländer är sämre än i Sverige. De menar att i Sverige finns det vägar, internet och 
strömförsörjning, men att detta inte är en självklarhet i alla länder. Vidare påpekar de 
att produktion förlagd i Sverige eller iallafall i Europa stärker varumärket eftersom 
många kunder förknippar Asien med sämre kvalitet.  

Truck AB har periodvis haft stora problem med leveranssäkerheten in i den svenska 
fabriken. De påpekar att problemet inte alltid ligger hos leverantören utan att det även 
kan vara transportörer som missar båtar eller att båtarna helt enkelt är försenade. 
Dessa störningar i leveranserna, tillsammans med långa ledtider från leverantörerna, 
samt möjligheten att öka flexibiliteten, har lett till att företaget nu väljer att reshora. I 
och med de långa ledtiderna har företaget också varit tvungna att bygga upp ett stort 
lager. Från Asien är det tre månaders leveranstid och därför behövs ett säkerhetslager. 
Om företaget istället haft en leverantör i Sverige hade leveranstiden minskat och så 
även lagret. Truck AB menar också att reshoring skulle minska logistik- och 
transportkostnaderna eftersom det har blivit allt dyrare med frakt.  

Truck AB har leverantörer runt om i världen och detta kräver en hel del koordinering. 
Ett exempel på detta är när leverantörerna har problem och personal från Sverige 
måste resa dit för att lösa dem. Företaget menar dessutom att det uppstår 
kommunikationssvårigheter; "det blir missförstånd, språkförbistringar och alla kan 
inte tala rätt språk och det kan vara ganska besvärligt ibland" (Supplier Quality). Att 
företaget och leverantörerna befinner sig i olika tidzoner har också varit besvärligt. 
Till exempel har de under en arbetsdag bara en eller två timmar gemensamt med 
Asien vilket minskar effektiviteten. En leverantör i Sverige skulle därför vara mycket 
enklare att kommunicera med.  

Företaget kan även se att ett motiv till reshoring är att en leverantör, som redan har ett 
dyrt pris, gör ytterligare prishöjningar. Genom att reshora skulle företaget kunna göra 
en besparing. Att samarbetet med leverantören upphör kan företaget också se som ett  
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Tabell 18  Motiv Truck AB 
Motiv Förklaringar och exempel Källor 

Bristande kvalitet 
 "Om du får kvalitetsproblem på någon 
sändning så är det upp till 6 månader tills du 
får det korrigerat" (Controller Products). 

Supplier Quality, Manager Quality 
Engineering, Controller Products, 
Purchasing Manager, Strategic 
Buyer, Vice President 
Manufacturing, Industrial Engineer, 
Manufacturing Engineer Manager  

Stärka varumärket - Made 
in Sweden 

Stärker varumärket att ha produktion i 
Sverige. Vice President Manufacturing 

Risk för störningar 

"Det är båtar som inte kommer in i tid och 
man får flyga in extra och det är någon 
lastbil som har missat någon båt över 
medelhavet" (Manager Quality 
Engineering). 

Supplier Quality, Manager Quality 
Engineering, Controller Products, 
Vice President Manufacturing 

Långa ledtider Ledtiden kan ofta bli ganska lång från en 
leverantör. 

Controller Products, Purchasing 
Manager, Strategic Buyer, Vice 
President Manufacturing 

Bristande flexibilitet Finns brister i flexibiliteten. Purchasing Manager, Strategic 
Buyer 

Höga lagernivåer 
"Svårt att ligga långt ifrån, då får man ligga 
på oerhörda buffertar (Vice President 
Manufacturing). 

Controller Products, Purchasing 
Manager, Strategic Buyer, Vice 
President Manufacturing 

Ökade logistik- och 
transportkostnader 

"Det blir dyrare och dyrare att frakta saker" 
(Vice President Manufacturing). 

Controller Products, Vice President 
Manufacturing 

Höga 
koordineringskostnader 

Krävs många resor till leverantörer runt om i 
världen när dessa har problem.  Vice President Manufacturing 

Kommunikations-
svårigheter Skillnader i språk, kultur och tidzon. 

Supplier Quality, Manager Quality 
Engineering, Controller Products, 
Vice President Manufacturing 

Prishöjning hos leverantör "Leverantörerna kommer med stora 
prishöjningar" (Supplier Quality). 

Supplier Quality, Manager Quality 
Engineering 

Upphörande av 
leverantörssamarbete 

"Man gör den här insourcingen på grund av 
att leverantören har börjat gå dåligt eller på 
väg i konkurs" (Controller Products). 

Supplier Quality, Manager Quality 
Engineering, Controller Products, 
Purchasing Manager, Strategic 
Buyer 

Strategiskt beslut 
"Vad ska företaget vara bra på, man måste 
ha någon form av strategi i botten…vad är 
kärnverksamheten" (Controller Products). 

Controller Products, Purchasing 
Manager, Strategic Buyer, Industrial 
Engineer, Manufacturing Engineer 
Manager  

Ökad automatisering 
"Förut var det stationsbaserat men nu har vi 
ju mycket automatiserad produktion" 
(Supplier Quality). 

Supplier Quality, Manager Quality 
Engineering, Vice President 
Manufacturing  

Outnyttjad kapacitet 
"Det kan vara så att vi har ledig kapacitet, 
exempelvis en svetsrobot, där vi har 
möjlighet att fylla upp" (Supplier Quality). 

Supplier Quality, Manager Quality 
Engineering, Controller Products, 
Purchasing Manager, Strategic 
Buyer, Vice President 
Manufacturing, Industrial Engineer, 
Manufacturing Engineer Manager  

Långt avstånd mellan 
produktutveckling och 
produktion 

"Det är en fördel att ha produktion och 
konstruktion i samma hus" (Vice President 
Manufacturing). 

Vice President Manufacturing, 
Industrial Engineer, Manufacturing 
Engineer Manager  

Ökad kundanpassning Vill tillverka varianter så sent i flödet som 
möjligt. 

Purchasing Manager, Strategic 
Buyer, Industrial Engineer, 
Manufacturing Engineer Manager  

Ökad fokusering på 
hållbarhet 

Vissa kunder kräver att företaget kan 
garantera att de följer alla lager kring 
utsläpp, kemikalier och barnarbete. 

Controller Products  

Ökad medvetenhet om 
miljöpåverkan 

Fabriker i värdlandet använder farliga och ej 
tillåtna kemikalier.  Controller Products  

Överskattade 
kostnadsbesparingar  

Felaktiga kalkyler vid offshoringen. Såg 
endast till enskild produkt inte till helheten. Vice President Manufacturing 

Minskade löneskillnader Löneskillnaderna mellan Sverige och 
lågkostnadsländer minskar.  

Supplier Quality, Manager Quality 
Engineering, 
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motiv till att reshora. En leverantör kan gå i konkurs eller dess fabrik kan brinna ner. 
Det kan dessutom vara så att leverantören byter inriktning “leverantören kanske till 
exempel inte tänker hålla på med legotillverkning, de kanske har en egen produkt som 
de behöver satsa på, då blir vi tvungna att ta hem det” (Supplier Quality).  

Truck AB förklarar att det är viktigt att överväga vad företaget ska vara bra på och 
vad som är dess kärnverksamhet, och menar att motiv till reshoring därför kan vara ett 
strategiskt beslut. Även ökad automatisering och outnyttjad kapacitet anger företaget 
som motiv till reshoring. I verksamheten var det tidigare mycket stationsbaserad 
produktion, men företaget har automatiserat genom att köpa in maskiner. Vissa av 
dessa maskiner utnyttjas inte fullt ut och för att erhålla skalfördelar tittar företaget 
därför på att reshora. Truck AB ser också fördelar med att ha konstruktions-
avdelningen nära produktion. Genom att ha produkten i den svenska fabriken är det 
lättare att göra ändringar och förbättra den.  

Företaget tillverkar mycket kundanpassade produkter och menar att variant-
hanteringen är ett motiv till reshoring. Genom att reshora kan de tillverka dessa 
varianter så sent i flödet som möjligt. Företaget menar även att kundernas krav på 
hållbarhet är ett motiv till att reshora. Vissa av kunderna ställer krav på att företaget 
ska kunna redovisa att de till exempel följer miljölagar och att det inte förekommer 
barnarbete. Företaget tillåter inte att leverantörerna använder farliga och otillåtna 
kemikalier och om detta förekommer blir det också ett motiv till reshoring.  

Truck AB menar att kalkylerna som gjordes vid offshoringbeslutet inte alltid var 
korrekta. De förklarar att företaget var fokuserade på att göra en kostnadsbesparing på 
en specifik produkt. Men vid beräkningar togs inte hänsyn till att övriga, kvarvarande, 
produkter ska bära samma overheadkostnad; ”man tömde ut mer och mer utav den 
tillverkning som skedde här och det innebar att produkterna som var kvar blev mer 
och mer olönsamma, för byggnaden är ju som den är, den kan vi inte sälja eller hyra 
ut” (Vice President Manufacturing). Företaget påpekar att nu tänker de tvärtom, att de 
ska få in fler produkter som kan bära overheadkostnaden.  

Truck AB anser att det finns en löneskillnad mellan Sverige och lågkostnadsländer, 
men att denna skillnad har blivit mindre de senaste åren. Ett exempel är en leverantör 
som de haft i många år men som nu börjar komma ikapp rent lönemässigt. Truck AB 
menar att det inte längre är stor vinst i att placera verksamhet där och om de flyttar 
hem verksamhet finns det till och med svenska företag som slår den leverantören. 
Tabell 18 sammanfattar Truck ABs motiv samt visar vem som sagt vad. 

4.4.2 Svårigheter 
Truck AB har erfarenhet av flertalet svårigheter vid genomförande av reshoring-
projekt. En stor svårighet är att de har svårt att ta fram ett bra beslutsunderlag. De 
saknar ett verktyg för kalkylering och vet inte riktigt hur de ska räkna för att fatta ett 
korrekt lokaliseringsbeslut. De ser bland annat en svårighet med att beräkna en 
produkts belastning på olika funktioner i verksamheten. Eftersom många av företagets 
reshoringprojekt inbegriper att flytta hem produkter från deras leverantörer uppstår 
också en svårighet kring produktstrukturen. Om de flyttar hem en produkt innebär det 
att de även måste hantera alla ingående material till denna produkt vilket kräver mer 
administration och planering. 
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En annan svårighet som Truck AB har stött på är att leverantören har patent-
rättigheterna till en del av produkten, vilket utgör ett stort problem vid reshoring. 
Företaget menar dock att det kan vara positivt att låta leverantören ha 
patenträttigheterna, eftersom detta innebär att Truck AB själva inte behöver ansvara 
för patentbevakningen. Att bevaka patent är kostsamt och företaget anser att höga 
kostnader för patentbevakning kan vara en svårighet vid reshoring. Truck AB ser 
också att bristande ritningsunderlag utgör en stor svårighet för att reshora. De har 
arbetat med vissa leverantörer under många år, som under denna tid har effektiviserat 
processer och konstruktionen på produkterna. I takt med detta har dock oftast inte 
ritningarna för produkterna uppdaterats vilket kan komma bli ett stort problem för 
Truck AB vid reshoring; "vi har ju insett att det kommer att kosta så mycket att rätta 
upp dokumentationen rent konstruktionsmässigt, så det är billigare att behålla den 
leverantören vi har" (Controller Products). Truck AB anser att en annan svårighet kan 
vara att de förlorar partnerskapet med leverantören helt om de bestämmer sig för att 
endast reshora en del av den verksamhet som är förlagd hos leverantören. Företaget 
menar att när de har meddelat att de vill reshora en av produkterna har leverantören 
replikerat med att säga upp samtliga produkter.  

Truck AB uppger att processer med mycket manintensiva operationer inte är 
lönsamma att flytta hem på grund av det höga löneläget som råder i Sverige. De 
påpekar att det oftast är billigare med arbetskraft i lågkostnadsländer och att det därför 
är mer lönsamt att förlägga verksamhet där. Truck AB menar vidare att det för vissa 
tillverkningsmoment kan vara svårt att internt få tag på kvalificerad personal. Vid 
reshoring kan därför företaget behöva skicka personal på utbildning eller nyanställa 
kvalificerad personal. Brist på kompetens i Sverige eller i den närliggande regionen är 
periodvis också problematiskt för Truck AB. Det är viktigt för företaget att ha duktig 
personal och det finns en brist inom denna yrkesroll idag. ”Det allra viktigaste är 
duktiga yrkesmänniskor och där tycker jag också att det finns en brist idag... idag ska 
alla gå på högskola och vi behöver inte ha högskoleutbildad personal för att svetsa 
eller montera våra produkter” (Vice President Manufacturing). 

Företaget beskriver att reshoring ibland kan behöva genomföras för att en leverantör 
exempelvis går med förlust eller är på väg i konkurs. I fall som detta finns det inte 
alltid tillräckligt med pengar för att finansiera den investering som krävs, vilket kan 
bli ett stort problem för företaget. Truck AB förklarar också att kapacitets-
begränsningar kan vara en svårighet vid reshoring. De menar att nya arbetsplatser 
behöver skapas och att det kan vara platsbrist i anläggningen. Vissa reshoringprojekt 
kan även kräva att företaget behöver investera i nya maskiner. Detta kan dock vara ett 
problem om reshoringen kräver nyinvesteringar som efter återflytten inte utnyttjas 
fullt ut.  

Truck AB ser även en svårighet i att det finns skillnader mellan länder hur 
arbetsmarknaden är reglerad. De menar att det är olika lagar och regler vilket gör det 
svårt att konkurrera på samma villkor. Vidare anser de att skatteskillnader utgör en 
svårighet vid reshoring; “en del länder har väldigt låga bolagsskatter, vilket gör att 
man väljer att lägga verksamhet där” (Vice President Manufacturing). Företaget anser 
också att utsläppsrättigheter är en svårighet vid reshoring. Vid hemtagning av 
exempelvis måleriprocesser måste de ta hänsyn till de utsläppsrättigheter som finns 
och detta har varit en stor flaskhals.  
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Tabell 19  Svårigheter Truck AB 
Svårigheter Förklaringar och exempel Källor 

Ta fram ett bra 
beslutsunderlag Svårt att kalkylera och få med alla kostnader.  

Supplier Quality, Manager Quality 
Engineering, Controller Products, 
Purchasing Manager, Strategic 
Buyer, Vice President 
Manufacturing, Industrial Engineer, 
Manufacturing Engineer Manager  

Komplexare 
produktstruktur 

Vid reshoring av en produkt från leverantör 
innebär det att företaget även måste hantera alla 
ingående material till denna produkt, vilket 
kräver mer administration och planering. 

Supplier Quality, Manager Quality 
Engineering, Controller Products, 
Purchasing Manager, Strategic 
Buyer 

Leverantören har 
patenträttigheterna 

Leverantören har patent på en del av den här 
produkten. 

Manager Quality Engineering, 
Controller Products  

Höga kostnader för 
patentbevakning Patentbevakning är kostsamt. Controller Products 

Bristande 
ritningsunderlag 

"Vi har ju insett att det kommer att kosta så 
mycket att rätta upp dokumentationen rent 
konstruktionsmässigt, så det är billigare att 
behålla den leverantören vi har" (Controller 
Products). 

Controller Products, Purchasing 
Manager, Strategic Buyer, Vice 
President Manufacturing, Industrial 
Engineer, Manufacturing Engineer 
Manager  

Risk att förlora 
leverantör 

"Man är ju egentligen partner med en leverantör 
och tar man en bit av kakan så vill ju 
leverantören... då vill ju han kanske inte ens ha 
kvar affären" (Controller Products). 

Controller Products  

Stora löneskillnader 
Stora löneskillnader mellan Sverige och 
lågkostnadsländer även om men företaget ser att 
skillnaderna minskar.  

Supplier Quality, Manager Quality 
Engineering, Controller Products, 
Purchasing Manager, Strategic 
Buyer, Vice President 
Manufacturing 

Bristande intern 
kompetens Svårt att internt få tag på kvalificerad personal. 

Supplier Quality, Manager Quality 
Engineering, Purchasing Manager, 
Strategic Buyer, Industrial Engineer, 
Manufacturing Engineer Manager  

Avsaknad eller 
begränsad tillgång till 
kvalificerad personal i 
regionen/Sverige 

”Det allra viktigaste är duktiga yrkesmänniskor 
och där tycker jag också att det finns en brist 
idag… idag ska alla gå på högskola och vi 
behöver inte ha högskoleutbildad personal för att 
svetsa eller montera våra produkter” (Vice 
President Manufacturing). 

Purchasing Manager, Strategic 
Buyer, Vice President 
Manufacturing, Industrial Engineer, 
Manufacturing Engineer Manager  

Bristande tillgång på 
finansiering 

Avsaknad av pengar till investeringar som krävs 
vid reshoring. Controller Products 

Begränsad kapacitet  Inköp av nya maskiner, skapa nya arbetsplatser 
och lösa platsbristen. 

Supplier Quality, Manager Quality 
Engineering, Controller Products, 
Purchasing Manager, Strategic 
Buyer, Industrial Engineer, 
Manufacturing Engineer Manager  

Skillnader hur 
arbetsmarknaden är 
reglerad 

Olika lager och regler i länderna gör det svårt att 
konkurrera på samma villkor. Vice President Manufacturing 

Stora skatteskillnader 
"En del länder har väldigt låga bolagsskatter 
vilket gör att man väljer att lägga verksamhet 
där" (Vice President Manufacturing). 

Vice President Manufacturing 

Stränga miljökrav Företaget måste ta hänsyn till utsläppsrättigheter 
vid reshoring. 

Manager Quality Engineering, 
Purchasing Manager, Strategic 
Buyer 

Höga 
omstruktureringskost-
nader i värdlandet 

Långa hyreskontrakt på fastigheter i värdlandet, 
vilket leder till att dessa måste hyras ut. Controller Products  

Uppstartsproblem Uppstår nästan alltid kvalitetsproblem vid 
uppstarten. 

Purchasing Manager, Strategic 
Buyer 
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När Truck AB reshorade verksamhet från ett europeiskt land till Sverige blev 
omstruktureringskostnaderna höga i värdlandet. De hade långa hyreskontrakt på deras 
fastighet i värdlandet, vilket de inte räknat med i kalkylen. Detta ledde till att Truck 
AB tvingades hyra ut denna fastighet under flera år. När ett reshoringprojekt har 
genomförts ser företaget också att uppstartssträckan i hemlandet kan bli problematisk. 
Framförallt menar Truck AB att det nästan alltid blir problem med kvaliteten innan 
allt flyter på som planerat. Tabell 19 sammanfattar Truck ABs svårigheter samt visar 
vem som sagt vad.  
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att först jämföra fallföretagens 
empiri och sedan jämföra insamlad empiri med teoretiskt ramverk. 

5.1 Vilka motiv har svenska företag till reshoring? 
I detta avsnitt analyseras först likheter och skillnader mellan fallföretagen. Därefter 
analyseras den insamlade empirin mot det teoretiska ramverket.  

5.1.1 Likheter och skillnader mellan fallförtagen 
Tabell 20 visar en sammanställning av de motiv som identifierats i empirin. Varje 
fallföretag har en egen kolumn där varje X representerar att fallföretaget uppgett detta 
motiv.  

Tabell 20  Sammanställning av fallföretagens motiv till reshoring 
Motiv Bygg AB Möbler AB  Kläder AB Truck AB 
Globalt 
Instabilitet i valutakurser   X     
Minskade löneskillnader X     X 
Bristande resurstillgångar X       
Värdland 
Bristande kvalitet   X X X 
Prishöjning hos leverantör       X 
Upphörande av leverantörssamarbete       X 
Hemland         
Ökad automatisering   X   X 
Stärka varumärket - Made in Sweden   X X X 
Främja samhället   X     
Ökad medvetenhet om miljöpåverkan       X 
Ökad fokusering på hållbarhet       X 
Försörjningskedja 
Långa ledtider X X X X 
Bristande flexibilitet X X X X 
Höga koordineringskostnader   X X X 
Ökade logistik- och transportkostnader X X X X 
Risk för störningar   X   X 
Långt avstånd till underleverantörs- och leverantörsbasen   X     
Ökad kundanpassning X X X X 
Långt avstånd mellan produktutveckling och produktion X X X X 
Bristande kundrelationer X   X   
Höga lagernivåer X     X 
Kommunikationssvårigheter X   X X 
Företagsspecifikt 
Outnyttjad kapacitet X X   X 
Överskattade kostnadsbesparingar    X   X 
Förhastat offshoringbeslut   X     
Höga underhållskostnader  X       
Strategiskt beslut X     X 

Det går att identifiera ett flertal likheter mellan fallföretagen, men det går också att se 
vissa skillnader. Det finns fem motiv som är gemensamma för samtliga fallföretag. 
Dessa motiv är ökad kundanpassning, bristande flexibilitet, långa ledtider, långt 
avstånd mellan produktutveckling och produktion samt ökade logistik- och 
transportkostnader.  
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I och med det växande kravet på att produkter ska kundanpassas måste produktionen 
placeras nära slutkunden för att skapa större flexibilitet. Kunderna ställer också allt 
högre krav på kortare ledtider och företagen måste följa detta för att vara 
konkurrenskraftiga på marknaden. Samtliga fallföretag angav därför ökad 
kundanpassning, bristande flexibilitet samt långa ledtider som några av de främsta 
motiven till reshoring.  

Alla fallföretag uppgav också att ett långt avstånd mellan produktion och 
produktutveckling är en svår utmaning. Ökad kundanpassning ställer allt högre krav 
på effektiv produktutveckling. Om produktutvecklingen är placerad i anslutning till 
produktion uppstår ett större samarbete, det blir effektivare att göra ändringar och 
möjlighet för utveckling ökar. Fallföretagen är också eniga om att logistik- och 
transportkostnader är ett stort motiv till reshoring. De senaste åren har frakt-
kostnaderna ökat och det är därför dyrt att transportera varor långa sträckor.  

Tabell 20 visar vidare att det finns fem motiv som är gemensamma för tre av fyra 
fallföretag. Dessa motiv är bristande kvalitet, höga koordineringskostnader, outnyttjad 
kapacitet, kommunikationssvårigheter samt att stärka varumärket genom ”Made in 
Sweden”.  

Den stora skillnaden mellan fallföretagen är vilka motiv de anger som sina främsta. 
Som beskrivits i texten ovan är samtliga fallföretag eniga om att många motiv är 
kopplade till försörjningskedjan. Möbler AB och Bygg AB uttrycker dock ytterligare 
motiv som har varit av stor betydelse vid reshoring. Genom åren har Möbler AB 
genomfört stora effektiviseringar i sin verksamhet i Sverige och ser nu att de kan göra 
en besparing genom att flytta hem verksamhet. Ökad automation var därför ett av 
Möbler ABs främsta motiv till reshoring. Bygg AB beskrev däremot att ett av deras 
främsta motiv med reshoring var att det var ett strategiskt beslut. De ville att fabriken 
i värdlandet skulle fokusera och specialisera sig mot värdlandets inhemska marknad. 
Ökad automatisering och strategiskt beslut angavs även av andra företag men inte som 
de främsta. 

5.1.2 Kopplingar mot det teoretiska ramverket 
I Tabell 21 har det teoretiska ramverket uppdaterats och visar vilka motiv som har 
bekräftats av fallföretagen samt vilka nya motiv som har tillkommit. De nya motiven 
presenteras i kursivt med markeringen ”(NY)”. 

Globalt 
Under kategorin globalt har tre av motiven som identifierats i litteraturen bekräftats; 
instabilitet i valutakurser, ökad konkurrens på resurstillgångar och minskade 
ekonomiska skillnader. Många företag valde att flytta ut verksamhet för att sänka 
lönekostnaderna (Kinkel & Maloca, 2009). Det är därför intressant att två av 
fallföretagen anger att minskade löneskillnader nu är ett motiv till att reshora. Även 
om de två företagen ser att det fortfarande finns vissa skillnader i lönenivåerna så 
uppger dock Truck AB att vissa leverantörer i Sverige till med kan ha lägre lönenivå 
än deras nuvarande leverantörer. De minskade löneskillnaderna går in under det motiv 
som i litteraturen beskrivs som minskade ekonomiska skillnader. Vidare beskriver 
Tate et al. (2014) att den ökade konkurrensen om samma resurstillgångar skapar 
problem för företagen. Bygg AB bekräftar detta och menar att de har haft problem att 
rekrytera kvalificerad personal i värdlandet. De har framförallt sett detta problem när 
de ska rekrytera tjänstemän och anger därför detta som ett motiv till reshoring.  
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Tabell 21  Uppdatering av den teoretiska modellen, motiv 
Motiv Bygg AB Möbler AB  Kläder AB Truck AB 
Globalt 
Förändrad världsekonomi         
Politiska risker         
Minskade ekonomiska skillnader X     X 
Instabilitet i valutakurser   X     
Ökad konkurrens på resurstillgångar X       
Värdland 
Minskade tillväxtmöjligheter         
Hög personalomsättning         
Bristande kvalitet   X X X 
Stöld av intellektuella tillgångar samt bristande 
patentskydd         

Avsaknad av förtroende och engagemang hos personal 
eller leverantörer         

PR-problem          
(NY) Prishöjning hos leverantör       X 
(NY) Upphörande av leverantörssamarbete       X 
Hemland 
Ökad automatisering   X   X 
Ökad tillgång till kvalificerad personal         
Större produktivitet och arbetsvilja hos personal         
Ökad medvetenhet om miljöpåverkan       X 
Ökad fokusering på hållbarhet       X 
Stärka varumärket genom Made in "XX"    X X X 
Främja samhället   X     
Politiska fördelar         
Försörjningskedja 
Ökade logistik- och transportkostnader X X X X 
Bristande leveransförmåga  X X X X 
Risk för störningar    X   X 
Höga lagernivåer X     X 
Svårighet att matcha produktions- och 
konsumtionsvolym         

Återkommande brist och växande efterfrågan på 
tillgänglig transport         

Ökat krav på kundanpassning X X X X 
Svårigheter att erbjuda tjänster kopplade till produkten         
Innovation forskning och utveckling blir lidande på 
grund av långt avstånd till produktion X X X X 

Svårigheter på grund av fysisk och mental distans X   X X 
Höga koordineringskostnader   X X X 
Bristande kundrelationer X   X   
(NY) Långt avstånd till underleverantörs- och 
leverantörsbasen   X     

Företagsspecifikt 
Felbedömning av fördelar och risker vid 
offshoringbeslutet         

Bristande kunskap om värdlandet vid offshoringbeslutet         
Förhastat offshoringbeslut, "bandwagon-effekt"   X     
Överskattade kostnadsbesparingar   X   X 
Outnyttjad kapacitet X X   X 
Förändringar i företagsledningen         
Strukturella förändringar         
(NY) Höga underhållskostnader  X       
(NY) Strategiskt beslut X     X 
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Värdland 
Under kategorin värdland bekräftas endast ett av de sex motiv som beskrivs i 
litteraturen. En anledning till att fem av motiven inte bekräftades kan vara att 
majoriteten av fallföretagen har eller planerar att reshora från europeiska länder och 
dessa motiv kan vara mer kopplade till asiatiska lågkostnadsländer. Bristande kvalitet 
i värdlandet ser dock tre av fallföretagen som ett starkt motiv till reshoring. Flera 
forskningsstudier visar att problem med kvaliteten är ett av de huvudsakliga motiven, 
eftersom företag inte har tagit hänsyn till dessa kvalitetsbristkostnader vid 
offshoringbeslutet (Fratocchi et al., 2015; Kinkel, 2012; Kinkel & Maloca, 2009). 
Flera av fallföretagen bekräftar detta och uppger att det har varit svårt att veta hur de 
ska räkna på dessa dolda kostnader. 

Vidare identifieras två motiv i empirin, som inte påträffats i litteraturen. Dessa två 
motiv är prishöjning hos leverantören samt upphörande av leverantörssamarbete, vilka 
båda uttrycks av Truck AB. Båda motiven är kopplade till att det sker en förändring 
hos företagets leverantör och att de därför måste reshora, alternativt hitta en ny 
leverantör. Dessa motiv är inte specifika för varken Truck AB eller svenska företag 
generellt, utan kan vara motiv till reshoring för alla företag som har leverantörer.  

Hemland 
Under kategorin hemland identifieras fler motiv hos fallföretagen än under de två 
föregående kategorierna. Det är dock några motiv i litteraturen som inte bekräftats. I 
USA har regeringen arbetat aktivt för att amerikanska företag ska reshora tillbaka till 
landet (Fratocchi et al., 2014). Fallstudien visar att företagen inte upplever att 
politiska fördelar är ett motiv till reshoring, vilket tyder på att uppmuntran för 
reshoring från den svenska regeringen saknas. Tillgång till kvalificerad personal är 
också ett av motiven i litteraturen som inte bekräftas av fallföretagen. Fallföretagen 
talar snarare om att det är en brist på kvalificerad yrkeskunnig personal i Sverige. 
Vidare har kunders allt större fokus på miljö samt hållbarhet identifieras som viktiga 
motiv till reshoring i litteraturen (Tate et al., 2014), men inte heller dessa motiv anses 
avgörande bland fallföretagen eftersom endast ett av fyra anger dessa. Den studerade 
litteraturen menar dock att “made in XX” blir allt viktigare för kunderna (Canham & 
Hamilton, 2013), vilket bekräftas av fallföretagen. Även ökad automatisering i 
hemlandet bekräftas av fallföretagen varav ett företag anger det som sitt främsta motiv 
till reshoring.  

Försörjningskedja 
Kategorin försörjningskedja har i det teoretiska ramverket flest identifierade motiv. 
Av de tolv identifierade motiven bekräftar fallföretagen nio stycken. Ett stort antal av 
de bekräftade motiven styrks av minst två fallföretag och ett flertal av motiven styrks 
av samtliga. Faktorer som är relaterade till försörjningskedjan har blivit allt viktigare 
att beakta vid lokaliseringsbeslut (Ellram et al., 2013). Många företag har missat att 
beakta dessa faktorer vid offshoringbeslutet och har därför fått större kostnader 
kopplat till försörjningskedjan än de först beräknat. Dolda kostnader som fallföretagen 
har identifierat är bland annat koordineringskostnader och kostnader för bundet 
kapital, i form av säkerhetslager. Kostnader kan också uppstå när det blir störningar i 
försörjningskedjan (Ellram et al., 2013). Även detta motiv bekräftas av fallföretagen 
eftersom en försening kan bli kostsam om det stoppar produktion i hemlandet. Att 
flest motiv ligger under kategorin försörjningskedja beror inte bara på att företagen 
inte var medvetna om de dolda kostnaderna utan även på marknadens ökade krav på 



Analys 

44 

kortare ledtider, större flexibilitet och kundanpassade produkter. Motiven långa 
ledtider och bristande flexibilitet nämns av samtliga företag och dessa går in under det 
motiv som det teoretiska ramverket beskriver som bristande leveransförmåga. Ett 
flertal av fallföretagen uppgav också att de hade kommunikationssvårigheter och att 
olika tidzoner minskade effektiviteten. Detta går in under det motiv som Ancarani et 
al. (2015) benämner som svårigheter på grund av fysisk och mental distans. Vidare 
identifieras ett motiv i empirin, som inte påträffats i litteraturen. Möbler AB beskriver 
vikten av att beakta hela värdekedjan, vart leverantörer och underleverantörer är 
belägna i förhållande till produktionen i Sverige. En nära lokalisering kan därför anses 
vara ett motiv till reshoring eftersom det skulle skapa en effektivare värdekedja.  

Företagsspecifikt 
Under kategorin företagsspecifikt har tre av motiven som identifierats i litteraturen 
bekräftats; outnyttjad kapacitet, förhastat offshoringbeslut och överskattade 
kostnadsbesparingar. Kinkel och Maloca (2009) menar att företag ofta baserar sina 
offshoringbeslut på enkla kalkyler. Tre av fallföretagen bekräftar detta. De har svårt 
att veta vilka kostnader som ska vara med och hur de ska räkna för att fatta ett korrekt 
lokaliseringsbeslut. Detta har lett till att de förväntade kostnadsbesparingarna för 
offshoringen blivit betydligt lägre än beräknat och därför anses detta som ett motiv till 
reshoring. Vidare identifieras två nya motiv i empirin, som inte påträffats i 
litteraturen. Det första motivet är höga underhållskostnader. Företag med dubbla 
maskinparker, en i hemlandet och en i värdlandet, kan genom reshoring göra en 
besparing eftersom de får sänkta underhållskostnader. Detta motiv gäller dock endast 
företag som reshorar från egen regi i värdlandet. Det andra nya motivet är att 
reshoringen är ett strategiskt beslut. För att företagen ska fortsätta vara 
konkurrenskraftiga behöver de noggrant överväga vad som är deras kärnkompetens 
och, som i Bygg ABs fall, vad varje fabrik ska fokusera på. 

5.2 Vilka svårigheter upplever svenska företag i samband 
med reshoring? 
I detta avsnitt analyseras först likheter och skillnader mellan fallföretagen. Därefter 
analyseras den insamlade empirin mot det teoretiska ramverket.  

5.2.1 Likheter och skillnader mellan fallförtagen 
Tabell 22 visar en sammanställning av de svårigheter som identifierats i empirin. 
Varje fallföretag har en egen kolumn där varje X representerar att fallföretaget 
uppgett denna svårighet. Det går att identifiera ett flertal likheter mellan fallföretagen 
men det går också att se vissa skillnader. Det finns ingen svårighet som är gemensam 
för samtliga fallföretag, däremot finns det tre svårigheter som tre av fallföretagen är 
eniga om.  

Den första svårigheten är stora löneskillnader. Som diskuterats tidigare ser några av 
fallföretagen att löneskillnaderna har minskat mellan länder. Dock anger flera av 
fallföretagen att skillnaderna fortfarande är stora och de upplever därför detta som en 
svårighet. Det är också intressant att notera att ett fallföretag har angivit att 
löneskillnaderna både har minskat samt att de fortfarande är för stora. De anger att det 
skiljer sig från fall till fall beroende på vilket land de reshorar från.  

Den andra svårigheten som är gemensam för tre av fallföretagen är avsaknad eller 
begränsad tillgång till kvalificerad personal i regionen/Sverige. Fallföretagen ser en 
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stor utmaning i att få tag på duktig yrkeskunnig personal i Sverige. Detta beror på att 
svenskar uppmuntras att läsa högskoleutbildningar framför yrkesutbildningar och det 
blir svårt för företagen att rekrytera personal som brinner för sitt yrke.  

Den tredje svårigheten som är gemensam för tre av fallföretagen är begränsad 
kapacitet. Fallföretagen har upplevt att platsbrist i verksamheten har varit ett stort 
problem vid reshoring. Även kapacitetsbrist i maskiner har lett till att företagen har 
fått investera i nya maskiner för att kunna genomföra reshoringen. Nyinvesteringen 
kan dock bli olönsam om denna maskin inte utnyttjas fullt ut och detta upplevs som 
ett problem. 

Tabell 22  Sammanställning av fallföretagens svårigheter i samband med reshoring 
Svårigheter Bygg AB Möbler AB  Kläder AB Truck AB 
Globalt 
Stora löneskillnader   X X X 
Skillnader hur arbetsmarknaden är reglerad       X 
Stora skatteskillnader       X 
Värdland 
Byråkratisk skattelagstiftning X       
Höga omstruktureringskostnader i värdlandet X     X 
Minskad produktivitet X       
Risk att förlora tillgång till marknad   X     
Leverantören har patenträttigheterna       X 
Risk att förlora leverantör       X 
Hemland 
Stränga miljökrav X     X 
Höga fastighetskostnader   X     
Avsaknad eller begränsad tillgång till kvalificerad 
personal i regionen/Sverige   X X X 

Höga kostnader för patentbevakning       X 
Försörjningskedja 
Långt avstånd till underleverantörs- och leverantörsbasen   X     
Företagsspecifikt 
Ta fram ett bra beslutsunderlag   X X X 
Bristande intern kompetens   X   X 
Kompetensöverföring X       
Bristande ritningsunderlag       X 
Bristande tillgång på finansiering       X 
Bristande tillgång på arbetskraft X       
Begränsad kapacitet  X   X X 
Komplexare produktstruktur       X 
Uppstartsproblem  X     X 

Den stora skillnaden mellan fallföretagen är vilka svårigheter de anger som sina 
främsta. Bygg AB hade stora problem kopplat till skattelagstiftningen i värdlandet när 
de reshorade. Denna svårighet uppgavs inte av något av de andra fallföretagen, vilket 
beror på att skattelagstiftningen skiljer sig från land till land och att de andra 
fallföretagen inte har reshorat från detta specifika land. Truck AB menar däremot att 
deras främsta svårigheter är att ta fram ett bra beslutsunderlag samt bristande 
ritningsunderlag. Bristande ritningsunderlag var ingen svårighet som identifierades 
hos resterande fallföretag. Truck AB har en komplexare produkt än övriga studerade 
företag och de har många delmontage förlagda hos leverantörer. Leverantörerna har 
varit Truck ABs partners under många år och har under årens gång inte uppdaterat 
ritningsunderlagen. Detta kan vara anledningar till varför endast Truck AB upplever 
detta som en svårighet vid reshoring. Vidare uppgav Möbler AB att deras främsta 
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svårighet med reshoring är att det fortfarande är stora löneskillnader mellan Sverige 
och värdländerna, medan Kläder AB menar att avsaknad av kvalificerad personal i 
Sverige och kapacitetsbegränsningar, i form av platsbrist, var deras främsta svårig-
heter när de reshorade.  

5.2.2 Kopplingar mot det teoretiska ramverket 
I Tabell 23 har det teoretiska ramverket uppdaterats och visar vilka svårigheter som 
har bekräftats av fallföretagen samt vilka nya svårigheter som har tillkommit. De nya 
svårigheterna presenteras i kursivt med markeringen ”(NY)”. 

Tabell 23  Uppdatering av den teoretiska modellen, svårigheter 
Svårigheter Bygg AB Möbler AB  Kläder AB Truck AB 
Globalt 
Stora ekonomiska skillnader    X X X 
Instabilitet i valutakurser         
Stora skillnader i resurstillgångar         
Värdland 
Risk att förlora tillgång till marknad och utländska 
distributionskanaler   X     

Risk att förlora tillgång till material och komponenter 
som endast finns att tillgå i värdlandet         

Risk att förlora leverantörskunskap         
(NY) Byråkratisk skattelagstiftning X       
(NY) Höga omstruktureringskostnader i värdlandet X     X 
(NY) Minskad produktivitet X       
(NY) Leverantören har patenträttigheterna       X 
(NY) Risk att förlora leverantör       X 
Hemland 
Stränga miljökrav X     X 
Avsaknad eller brist på råmaterial         
Avsaknad eller begränsad tillgång till kvalificerad 
personal   X X X 

Bristande flexibilitet på arbetsmarknaden         
(NY) Höga fastighetskostnader   X     
(NY) Höga kostnader för patentbevakning       X 
Försörjningskedja 
(NY) Långt avstånd till underleverantörs- och 
leverantörsbasen   X     

Företagsspecifikt 
Ta fram ett bra beslutsunderlag   X X X 
Brist på information och kommunikation om 
reshoring inom verksamheten         

Försent att ändra sig         
Bristande tillgång på interna resurser såsom 
finansiering och arbetskraft X    X 

Bristande intern kompetens   X   X 
Begränsad kapacitet X   X X 
Bristande tillgång på utrustning/anläggningar         
Omogen återtagningsprocess         
(NY) Kompetensöverföring X       
(NY) Bristande ritningsunderlag       X 
(NY) Komplexare produktstruktur       X 
(NY) Uppstartsproblem  X     X 

Globalt 
Under kategorin globalt har endast en av svårigheterna som identifierats i litteraturen 
bekräftats; stora ekonomiska skillnader. Litteraturen visar att företag runt om i världen 
ser att det fortfarande finns stora ekonomiska skillnader mellan länder (Bailey & De 
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Propris, 2014). Tre av fallföretagen bekräftar detta och upplever att det är stora 
löneskillnader, skatteskillnader och att regleringen av arbetsmarknaden skiljer mellan 
länder. Alla dessa svårigheter går in under den svårighet som det teoretiska ramverket 
beskriver som ekonomiska skillnader. De övriga två svårigheterna som identifieras i 
litteraturen, instabilitet i valutakurser och stora skillnader i resurstillgångar, har 
fallföretagen inte upplevt som svårigheter med reshoring.  

Värdland 
I litteraturen identifierades tre svårigheter under kategorin värdland. Dessa svårigheter 
har inte bekräftats av fallföretagen, med undantag för Möbler AB som ser en risk med 
att förlora tillgång till marknaden i värdlandet. Däremot upplever fallföretagen ett 
flertal svårigheter som inte identifierats i litteraturen. Dessa är byråkratisk 
skattelagstiftning, minskad produktivitet, att leverantören har patenträttigheterna, att 
det finns en risk att förlora leverantören samt höga omstruktureringskostnader i 
värdlandet. Höga omstruktureringskostnader i värdlandet bekräftas av två av 
fallföretagen som menar att det framförallt gäller uppsägningstid för lokaler samt 
personal. Uppsägningstiden för personal varierar i olika länder och detta kan bli 
kostsamt för företag i samband med reshoring.  

Hemland 
Under kategorin hemland bekräftas endast två av de fyra svårigheter som beskrivs i 
litteraturen. Den första är stränga miljökrav i hemlandet som enligt Gray et al. (2013) 
kan skapa stora problem för företag vid reshoring. Detta bekräftas av två av 
fallföretagen. Truck AB anser att utsläppsrättigheter är en stor flaskhals medan Bygg 
AB fick söka nya tillstånd för maskiner på grund av Sveriges stränga miljökrav. 
Moutray och Swift (2013) beskriver att avsaknad eller begränsad tillgång till 
kvalificerad personal är en stor svårighet vid reshoring och detta är den andra 
svårigheten som bekräftats av fallföretagen. Vidare identifieras två nya svårigheter i 
empirin, som inte påträffats i litteraturen. Dessa är höga kostnader för fastigheter och 
höga kostnader för patentbevakning. Dessa två svårigheter gäller endast för företag 
som reshorar hem till egen regi och inte de som reshorar till en leverantör. 

Försörjningskedja 
Under kategorin försörjningskedja identifierades inga svårigheter i litteraturen. Det 
var dock ett av fallföretagen som upplevde en svårighet kopplad till försörjnings-
kedjan. Möbler AB ansåg att om reshoringen leder till ett längre avstånd till 
underleverantörs- och leverantörsbasen uppstår en svårighet eftersom detta exempel-
vis kan öka transportkostnader och råmateriallagret i hemlandet. Det är därmed viktigt 
att se att reshoringen skapar en fördel i försörjningskedjan. 

Företagsspecifikt  
Kategorin företagsspecifikt har i det teoretiska ramverket flest identifierade 
svårigheter. Av de åtta identifierade svårigheterna bekräftar fallföretagen fyra stycken. 
Alla bekräftade svårigheter styrks av minst två fallföretag. De fyra svårigheterna som 
bekräftats är; att ta fram ett bra beslutsunderlag, bristande intern kompetens, 
begränsad kapacitet samt bristande tillgång på interna resurser såsom finansiering och 
arbetskraft. Utöver de fyra bekräftade svårigheterna så identifieras ytterligare fyra nya 
svårigheter; kompetensöverföring, bristande ritningsunderlag, komplexare produkt-
struktur och uppstartsproblem. Detta innebär att kategorin företagsspecifikt är den 
kategori där totalt flest svårigheter identifierats. Det går att se flera orsaker till att flest 
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svårigheter identifierats i denna kategori. Dels handlar det om vilka förutsättningar 
företagen har i form av intern kompetens, tillgång till finansiering och arbetskraft 
samt tillgänglig kapacitet. Saknas något av dessa uppstår en barriär som företaget 
måste lösa för att kunna reshora. En annan orsak till att många svårigheter 
identifierats i denna kategori är kopplat till själva lokaliseringsprocessen. Att ta fram 
ett bra beslutsunderlag, vare sig det gäller offshoring eller reshoring, anser många av 
fallföretagen vara en stor svårighet. Många variabler måste vägas in i beslutet och 
företag kan uppleva problem med att ta fram ett underlag för reshoringbeslutet som 
inkluderar allt (Arlbjørn & Mikkelsen, 2014). Även tidigare erfarenheter är kopplat 
till lokaliseringsprocessen. Ju större erfarenhet ett företag har av 
omlokaliseringsprojekt, desto lättare bör implementeringen i den svenska 
verksamheten bli, i form av kompetensöverföring och problem som är kopplade till 
uppstarten.
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs 
studiens implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultat 
Studiens syfte har varit att undersöka svenska företags motiv och svårigheter med 
reshoring. För att besvara syftet har det brutits ned i två frågeställningar. Genom att 
undersöka motiv och svårigheter som svenska företag har vid reshoring anses därmed 
studiens syfte vara uppfyllt. Nedan följer en diskussion av respektive frågeställning. 

6.1.1 Vilka motiv har svenska företag till reshoring? 
Studien visar att svenska företag inte endast har ett motiv till reshoring utan att det är 
en kombination av flera motiv som ligger bakom beslutet. 21 av de 38 motiv, som 
tidigare forskning identifierat, har bekräftats av företag i Sverige. Studien visar också 
att svenska företag uppger 5 nya motiv som inte framkommit i den tidigare forsk-
ningen. Dessa motiv är dock inte specifikt kopplade till svenska företag utan kan antas 
vara generella. För att bekräfta detta krävs dock vidare forskning. 

Vilka motiv som är viktigast för svenska företag skiljer sig åt. Flest motiv är dock 
kopplade till försörjningskedjan och även i tidigare forskning har flest motiv för 
reshoring varit kopplade till denna. Att det är problematiken kring försörjningskedjan 
som är den drivande kraften till reshoring beror på att företag endast var fokuserade på 
att minska kostnader, såsom lön, när de offshorade verksamhet. Problematiken kring 
försörjningskedjan beaktades inte och detta har lett till bristande leveransförmåga och 
således stora kostnader. Den bristande leveransförmågan har resulterat i att svenska 
företag har fått bygga stora lager för att säkerställa leveranser till kund. Även kunden 
har en roll i att försörjningskedjan har blivit allt viktigare att beakta. Kunderna ställer 
allt högre krav på kundanpassning samt korta ledtider och svenska företag måste följa 
denna utveckling för att förbli konkurrenskraftiga. Kopplat till försörjningskedjan har 
också kommunikation och koordinering mellan hem- och värdland varit problem som 
förbisetts vid offshoringbeslutet. Företag har insett att det inte var så enkelt att 
offshora verksamhet, utan det har krävts mycket tid av den svenska interna 
organisationen, som i slutändan resulterat i en stor kostnad. Även innovation, 
forskning och utveckling är något som också blivit lidande på grund av det långa 
avståndet till produktion. Det långa avståndet mellan värd- och hemland har resulterat 
i mindre innovationsmöjligheter och höga kostnader på grund av resor. 

Kvalitetsbrister är ett av de motiv som tidigare forskning lyfter som ett av de främsta 
och denna studie visar att även svenska företag anser att detta är ett stort motiv till 
reshoring. Studien visar att kvalitetsaspekter inte har beaktats tillräckligt i de tidigare 
offshoringbesluten och att kostnaderna för detta har blivit högre än förväntat. 
Kvalitetsproblem som upptäcks sent i flödet innebär stora kostnader om ett helt parti 
måste göras om. Om produktionen förläggs i Sverige skulle således företagens 
kontroll över kvaliteten öka och kostnader för kvalitetsbrister skulle minska. 

Studien visar också att utvecklingen av tekniken som skett i Sverige är något som 
öppnat upp möjligheterna för att reshora. Svenska företag i allmänhet har under de 
senaste åren automatiserat sina processer allt mer. Den ökade automatiseringen har lett 
till att det nu finns outnyttjad kapacitet i företagens verksamhet. Denna outnyttjade 
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kapacitet behöver fyllas för att företagen ska kunna erhålla skalfördelar. En intressant 
reflektion är att om svenska företag hade satsat på automatisering istället för att 
offshora hade troligen mycket mer verksamhet funnits kvar i Sverige än vad som finns 
idag. Denna reflektion är viktig för svenska företag att ha i åtanke inför kommande 
lokaliseringsbeslut eftersom gräset kanske inte alltid är grönare på andra sidan. 

6.1.2 Vilka svårigheter upplever svenska företag i samband med 
reshoring? 
Att flytta verksamhet är ett stort beslut och det är därför viktigt att identifiera 
potentiella svårigheter. 8 av de 18 svårigheter, som tidigare forskning identifierat, har i 
denna studie bekräftas av svenska företag. Studien visar också att svenska företag 
upplever 12 nya svårigheter som inte framkommit i tidigare forskning. Dessa 
svårigheter är dock inte specifikt kopplade till svenska företag utan kan antas vara 
generella. För att bekräfta detta krävs dock vidare forskning. 

Studien visar att flest svårigheter identifierats under kategorin företagsspecifikt. Flera 
av dessa svårigheter är kopplade till vilka förutsättningar som ett specifikt företag har, 
såsom intern kompetens, tillgång till finansiering och arbetskraft samt tillgänglig 
kapacitet.  En annan svårighet kopplat till kategorin företagsspecifikt är svårigheter att 
ta fram ett bra beslutsunderlag. Offshoringtrenden bidrog till att många företag flyttade 
ut verksamhet på grund av att andra företag gjorde detta och de baserade endast sina 
beslut på enkla kalkyler. Det är nu viktigt att historien inte upprepar sig och att företag 
inte reshorar för att det är en trend, utan att de faktiskt fattar ett korrekt lokaliserings-
beslut. För att företag ska kunna fatta detta beslut måste de ha kunskap om hur de ska 
räkna och vilka faktorer som skall vägas in. För svenska företag är det därför en stor 
utmaning att ta fram ett bra beslutsunderlag för reshoring och de ser en avsaknad av ett 
verktyg som kan hjälpa dem med detta beslut. 

Kopplat till hemlandet ser svenska företag en stor utmaning i att det inte finns tillgång 
till kvalificerad yrkespersonal i Sverige. I dagens samhälle uppmuntras högskole-
utbildningar framför yrkesutbildningar och arbetsgivare inom industrin har svårt att 
rekrytera rätt personal. Om detta fortsätter i samma bana så kommer det tillslut inte 
vara möjligt att förlägga industrier i Sverige eftersom det inte finns kvalificerad 
personal för dessa yrkesroller. 

Ytterligare en svårighet som identifierats är att det är stora ekonomiska skillnader 
mellan länder. Löneläget i Sverige är fortfarande högt i förhållande till många andra 
länder vilket utgör en stor utmaning för företag som vill reshora. Företag placerar ofta 
arbetsintensiva processer i låglöneländer och det är i dagsläget svårt för Sverige att 
vara med och konkurrera om detta. För att företag ska se en fördel med att reshora 
måste det finnas motiv som väger upp för den höga lönenivå som råder i Sverige. Ett 
intressant resultat i studien är dock att företag också anser att lönenivåerna börjar 
jämnas ut och att det i vissa fall inte är en svårighet utan snarare ett motiv till att 
reshora. I takt med den ökade utvecklingen som sker i många länder höjs också 
lönenivåerna och i framtiden kanske det inte blir någon större lönemässig skillnad 
mellan länder. Detta skulle således medföra att det största motivet för offshoring, 
sänkta lönekostnader, försvinner. 

Sammanfattningsvis går det att se att även om ett flertal svårigheter med reshoring har 
identifierats i denna studie så är det ändå relativt få svårigheter som upptäckts. Det 
blir därför relevant att ifrågasätta varför inte fler svenska företag reshorar om det nu 
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inte finns så många svårigheter. Rimligen bör det vara så att det finns många fler 
svårigheter än de som identifierats i denna studie samt i tidigare forskning. Detta tyder 
på att gapet i forskningen kring svårigheter med reshoring fortfarande är stort och fler 
studier krävs för att täcka detta gap. 

6.2 Implikationer 
Forskningen inom reshoring är begränsad. Tidigare forskning har framförallt varit 
inriktad på motiv och mindre på svårigheter vid reshoring. I denna studie har flera av 
dessa motiv och svårigheter styrkts, men flera nya motiv och svårigheter har också 
identifierats. Detta innebär att denna studie har bidragit till att delvis täcka det gap 
som identifierats i forskningen. 
 
Det ökade intresset för reshoring visar att det kommer att bli allt fler företag som 
överväger att reshora i framtiden. För att dessa företag ska kunna fatta välgrundade 
beslut krävs forskning inom området. Resultatet av denna studie visar att många motiv 
är kopplade till försörjningskedjan. Det är viktigt att beakta denna vid ett 
lokaliseringsbeslut, vilket ofta förbises vid offshoring. Vidare har ett flertal svårig-
heter i samband med reshoring identifierats och företag som överväger att reshora kan 
ta lärdom av dessa när de själva ska reshora. Detta innebär att denna studie har 
bidragit till att ge svenska företag kunskap om andra företags erfarenheter vid 
reshoring så att de själva kan fatta mer välgrundade beslut.   
 
En identifierad svårighet med reshoring är att det saknas kvalificerad personal i 
Sverige. Företag upplever att det svenska samhället prioriterar högskoleutbildningar 
framför yrkesutbildningar. Yrken inom industrin anses därför idag inte vara lika 
attraktiva jämfört med andra typer av yrkesroller och detta skapar ett stort problem för 
företag. Om svenska företag ska kunna reshora krävs därför att samhället stödjer 
företagen genom att utbilda människor med den kompetens som efterfrågas. Detta är 
en politisk fråga och det är viktigt att industrin lever vidare i Sverige för att öka 
välfärden och generera fler arbetstillfällen. 

6.3 Begränsningar 
Datainsamlingen skedde genom en litteraturstudie och en flerfallstudie bestående av 
intervjuer och dokumentstudier. Utgångspunkten för det teoretiska ramverket var i en 
tidigare framtagen modell. Denna modell reviderades för att korrigera brister och 
uppdaterades sedan med aktuell forskning. Modellen anses därför vara väl 
genomarbetad och av hög kvalitet. Intervjuer genomfördes på fyra olika fallföretag. 
På två fallföretag, där ett stort antal personer varit involverade i reshoringbeslut, 
genomfördes gruppintervjuer för att erhålla olika funktioners perspektiv. På övriga två 
fallföretag genomfördes enskilda intervjuer, eftersom endast enstaka personer på 
företaget varit involverade i reshoringbeslut, vilket ansågs täcka den datainsamling 
som krävdes för studien. Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär där öppna 
frågor ställdes för att inte begränsa intervjuobjektens svar. Kritik kan dock riktas till 
denna metod. Om slutna frågor hade ställts till intervjuobjekten skulle troligtvis fler 
motiv/svårigheter, som identifierats i det teoretiska ramverket, bekräftats av 
fallföretagen. Öppna frågor ansågs dock vara mest lämpligt eftersom intervju-
objektens svar inte begränsades och nya motiv/svårigheter kunde identifieras. Vidare 
hade ett av fallföretagen ännu inte reshorat verksamhet. Om företaget hade haft 
erfarenheter av reshoring skulle troligtvis fler svårigheter identifierats och studiens 
resultat hade kunnat stärkas ytterligare. 
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För att säkra studiens kvalitet har fyra kriterier använts, se kapitel 2.7. Begrepps-
validiteten anses stark eftersom både datatriangulering och metodologisk triangulering 
använts. Vidare har den insamlade empirin analyserats mot teorin genom 
mönsterpassning och den interna validiteten anses därför god. För att ytterligare stärka 
den interna validiteten användes även horisontell granskning. Vidare studerades fyra 
fallföretag för att öka studiens externa validitet. Fler fallföretag hade dock kunnat 
stärka studiens resultat ytterligare. Generaliserbarheten begränsas också av att 
fallföretagen endast är tillverkande företag. Även tjänstesektorn har reshorat 
verksamhet och flera av de identifierade motiven/svårigheterna kan inte appliceras på 
företag i denna sektor. Om tjänsteföretag hade ingått i studien hade troligen ytterligare 
motiv/svårigheter identifierats och resultatet hade blivit ännu mer generaliserbart. 
Vidare har studiens tillvägagångssätt dokumenterats noggrant och strukturerat och 
studiens reliabilitet anses därför god. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Studiens resultat visar att svenska företag inte endast har ett motiv till reshoring utan 
att det är en kombination av flera motiv som ligger bakom beslutet. Vilka motiv som 
är de främsta för varje företag skiljer sig dock åt. Vidare har studien bekräftat flera av 
de motiv som identifierats i litteraturen under samtliga fem kategorier. Den kategori 
där flest motiv har identifierats är försörjningskedjan. Detta beror dels på att företag 
inte tog denna i beaktning vid offshoringbeslutet, men också på att marknadens krav 
har ändrats. Kopplat till försörjningskedjan ligger dock tyngdpunkten på ökade 
logistik- och transportkostnader, bristande leveransförmåga, ökat krav på kund-
anpassning samt att innovation, forskning och utveckling blir lidande på grund av 
långt avstånd till produktion. Vidare identifieras även bristande kvalitet, stärka 
varumärket genom “made in Sweden”, höga koordineringskostnader, svårigheter på 
grund av fysisk och mental distans samt outnyttjad kapacitet som utmärkande motiv 
till varför svenska företag reshorar.  
 
Studiens resultat visar vidare att svenska företag inte endast upplever en svårighet i 
samband med reshoring utan att det är en kombination av flera. Vilka svårigheter som 
är de främsta för varje företag skiljer sig dock åt. De mest utmärkande svårigheterna 
som identifierats är stora ekonomiska skillnader mellan länder, avsaknad eller 
begränsad tillgång till kvalificerad personal i Sverige/regionen, bristande tillgång på 
interna resurser såsom finansiering och arbetskraft samt begränsad kapacitet. Flest 
svårigheter har identifierats under kategorin företagsspecifikt. Ett flertal av 
svårigheterna i denna kategori är kopplade till vilka förutsättningar det specifika 
företaget har. En annan svårighet kopplat till denna kategori är svårigheter med att ta 
fram ett bra beslutsunderlag. Svenska företag måste ha kunskap om hur de ska räkna 
och vilka faktorer som måste beaktas för att kunna fatta ett korrekt beslut, vilket 
saknas idag.  
 
Studien har identifierat totalt 17 motiv/svårigheter som inte tidigare identifierats i 
litteraturen. Detta bekräftar att forskningen kring reshoring är begränsad och att fler 
studier krävs för att täcka det gap som finns. Svenska företags erfarenheter och 
kunskaper om reshoring är ett viktigt element för att andra företag ska kunna fatta ett 
korrekt lokaliseringsbeslut. Om svenska företag får större kunskap om reshoring 
kommer troligtvis fler företag att ta steget och boka en returbiljett till Sverige. 
 
Genom att studera fyra fallföretag som antingen har eller planerar att reshora har 
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motiv och svårigheter med reshoring identifierats. Studiens frågeställningar har 
således besvarats och därmed anses också studiens syfte “Att undersöka svenska 
företags motiv och svårigheter med reshoring” vara uppfyllt. 

6.5 Vidare forskning 
Reshoring är ett outforskat område och därför finns det behov av vidare forskning för 
att täcka detta gap. Ytterligare studier om motiv och svårigheter, men även vilka 
förutsättningar som krävs samt vilka resultat som kan uppnås vid reshoring, skulle 
därför ge en bredare kunskap om svenska företags erfarenheter vid reshoring. Vidare 
saknas bra beslutsunderlag för lokalisering och studier om vilka faktorer och 
kostnader som bör beaktas vid ett försörjningsbeslut skulle för svenska företag vara av 
stort värde.  Studien har också indikerat att Sverige satsar på akademiska utbildningar 
och att företag därför ser en brist på yrkeskunnig personal inom flera områden. Hur 
strukturen för den svenska utbildningsmodellen påverkar förutsättningarna för 
industrin skulle därför vara intressant att studera.
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Bilagor 
 

Bilaga 1  Intervjuguide 
Frågor X 
1. Vilka är motiven till att flytta tillbaka verksamhet till Sverige? 
A Globalt   
A1 Världsekonomin   
A2 Politiska risker (handelshinder, politiska kriser mellan länder)   
A3 Ekonomiska skillnader (skatter, löner)   
A4 Valutakurser   
A5 Resurstillgångar (kompetens, energi, råmaterial)    
B Värdland   
B1 Tillväxtmöjligheter (leverantörer, marknad)   
B2 Personalomsättning   
B3 Kvalitet (infrastruktur, produktion, produkter, leverantörsservice)   
B4 Intellektuella tillgångar (patent, svagt upphovsrättsskydd)   
B5 Förtroende och engagemang   
B6 PR-problem (miljö, socialt)   
B7 Kontraktsbrott   
C Hemland    
C1 Automation    
C2 Kvalificerad personal   
C3 Produktivitet och arbetsvilja    
C4 Miljöpåverkan   
C5 Hållbarhetsfaktorer   
C6 "Made in XX"   
C7 Främja samhället   
C8 Politiska fördelar (skatter, subventioner)   
D Försörjningskedja   
D1 Logistik- och transportkostnader    
D2 Leveransförmåga (ledtid, flexibilitet)   
D3 Risk för störningar (naturkatastrofer, terrorism)   
D4 Lageruppbyggnad    
D5 Matcha produktions- och konsumtionsvolym (dåligt utnyttjande av skalfördelar)   
D6 Transporttillgänglighet   
D7 Kundanpassning   
D8 Service (tjänster kopplat till produkt)   
D9 Innovation, forskning och utveckling   
D10 Fysisk och mental distans (kultur, avstånd, tidszon, språk)   
D11 Koordineringskostnader (tekniska hjälpmedel, agenter, uppstartsperiod)   
D12 Kundrelationer   
D13 Säsongsefterfrågan   
E Företagsspecifikt    
E1 Felbedömningar av fördelar och risker   
E2 Kunskap om värdlandet   
E3 Hastiga beslut (bandwagon-effekten)   
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E4 Överskattade kostnadsbesparingar (enkla kalkyler)   
E5 Outnyttjad kapacitet   
E6 Förändringar i företagsledningen   
E7 Strukturella förändringar (förvärv, avyttringar, fusioner)   
2. Vilka svårigheter finns med att flytta tillbaka verksamhet? 
A Globalt    
A1 Ekonomiska skillnader   
A2 Valutakurser   
A3 Resurstillgångar (råmaterial, energi, kompetens)   
B Värdland    
B1 Tillgång till marknad och utländska distributionskanaler   
B2 Tillgång till material och komponenter   
B3 Tillgång till kunskap   
C Hemland   
C1 Miljökrav   
C2 Tillgång till råmaterial   
C3 Tillgång till kvalificerad personal   
C4 Flexibilitet på arbetsmarknaden   
C5 För låg automatisering   
C6 Otillräcklig effektivitet i processer   
D Försörjningskedja   
D1 Möjlighet att hantera säsongsberoende efterfrågan   
E Företagsspecifikt   
E1 Ta fram ett bra beslutsunderlag   
E2 Kommunikation och information   
E3 Försent att ändra sig   
E4 Resurstillgång (finansiering, arbetskraft)    
E5 Intern kompetens   
E6 Tillgång till kapacitet   
E7 Tillgång på utrustning/anläggning   
E8 Omogen återtagningsprocess   
 
 
 
 


