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Sammanfattning: 

 

Denna studie syftar till att utveckla ett analysverktyg för företag som överväger en 

reshoringstrategi. Trenden att återflytta produktion till ursprungslandet är ny, men 

växande och ett tomrum av teoretisk vägledning har funnits. Arbetet är av främst 

kvalitativ karaktär med fallstudier av svenska industriföretag som återflyttat 

verksamhet. Forskningsdesign kan liknas vid pattern matching (Yin, 2013), där ett 

eventuellt mönster har undersökts. Utgångspunkt för studien är Porter (1985) med 

dess 10 strukturella faktorer, vilka påverkar ett företags strategi och värdeskapandet i 

värdekedjan. Dessa strukturella faktorer har i detta arbete sammankopplats med 

motiven för reshoring (Bossche, Gupta, Hector & Gupta, 2014) för att skapa ett 

analysverktyg. Genom att analysera de strukturella faktorernas relevans utifrån 

motiven för reshoring har ett preliminärt ramverk upprättats. Ramverket har därefter 

reviderats utefter analysresultaten av fallföretagens värderingar av de strukturella 

faktorerna. Bakgrunden till ramverkets kategoriseringar fås genom analys av tre 

värdelogiker; value chain (Porter, 1985), value shop (Stabell & Fjeldstad, 1998) och 

package logic (Johansson & Jonsson, 2012). Av studien har relevansen för sju av de 

tio faktorerna kunnat fastställas som mindre viktig, relativt viktig eller väldigt viktig. 

För företag som står inför ett lokaliseringsbeslut tjänar ramverket, som indikator för 

huruvida reshoring är en lämplig strategi för dem. 

 

 

 

 

 



 

Abstract: 

 

This study aims to develop a framework for companies who are considering a 

reshoring strategy. The trend of bringing manufacturing back to the home country is 

new and lacks theoretical guidance. The study is mainly of qualitative character with 

case studies of Swedish industrial companies. The study design resembles pattern 

matching (Yin, 2013), where a potential pattern has been explored. The theoretical 

base is Porters (1985) ten drivers that effect strategy and how companies create value. 

These drivers have been evaluated against the motives for reshoring (Bossche, Gupta, 

Hector & Gupta, 2014) to create an analytical tool. By analysing the drivers relevance 

from a reshoring perspective a framework has been developed. The framework has 

then been revised after the analytical results from the case studies. The background of 

the classifications in the framework is built on three theories of value logic; value 

chain (Porter, 1985), value shop (Stabell & Fjeldstad, 1998) and package logic 

(Johansson & Jonsson, 2012). From the study, the relevance for seven of the ten 

drivers have been determined as less important, relatively important or very 

important. For companies that are contemplating relocating their manufacturing, the 

framework will indicate whether or not reshoring is the right strategy for them.  
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INTRODUKTION 

 

Inledning 

”Why do some firms out perform others?” (Rumelt, Schendel & Teece, 1994). Frågor 

som denna ligger till grund för varför strategiforskning bedrivs och flera teorier har 

utvecklats i strävan efter svaret (Norman, Sheehan & Foss, 2007: 450). Vilken strategi 

som är optimal för ett företag beror dels på företagets egna förutsättningar och dels på 

de yttre förhållanden i vilka företaget verkar. När en strategi väl är formulerad och 

implementerad är den svår att förändra, varför ett företags val av strategi kan ses som 

det viktigaste valet för ett företags framgång (Rumelt, 1993). 

Sedan mitten av 1900-talet har en trend av outsourcingstrategi dominerat 

bland västvärldens industriföretag. Företag har valt att köpa in varor och tjänster från 

leverantörer i stället för att framställa dessa i egen regi, i många fall från 

lågkostnadsländer. Kostnadsskillnaderna mellan länder har även frambringat en trend 

av offshoring där företag behållit tillverkning i egen regi, men förflyttat produktionen 

till ett land med mer gynnsamma produktionsförhållanden (Bengtsson & Berggren, 

2001: 1).  

 De senaste åren har en alternativ trend vuxit fram vid sidan av dessa 

etablerade strategier, där allt fler företag valt att flytta hem delar av sin verksamhet till 

sitt ursprungsland. Denna nya strategi har kommit att kallas reshoring och står i 

kontrast till offshoringtrenden. Den nya trenden är synlig i flera länder, framförallt i 

USA där undersökningar visar att nio procent av all tillverkningskapacitet i landet 

flyttades hem under perioden 2009 – 2011. Det prognostiseras att trenden kommer att 

växa och gapet mellan offshoring och reshoring kommer att minska (Janssen, Dorr & 
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Sievers, 2012: 6) Stora amerikanska företag som exempelvis Ford, Google och Apple 

har börjat återflytta aktiviteter till USA och från Storbritannien har det rapporterats att 

ett av sex företag genomfört reshoring eller påbörjat en reshoringprocess under 2013 

(Groom, 2013). I USA har även organisationer som Reshoring Initiatives grundats, 

vilka aktivt arbetar för reshoring med målet att ta tillbaka tillverkning till Amerika 

(The reshore initiative, 2010).   

Flera motiv har identifierats till varför företag genomför en reshoringstrategi. 

En del företag väljer att flytta hem sin produktion i syfte att komma närmare sin 

huvudmarknad och minska sina transportkostnader. Andra för att genom samlad 

produktion nå högre effektivitet genom ökad flexibilitet, koordination och kontroll. 

Kostnaderna för olika lokaliseringsbeslut vägs mot varandra och på grund av den 

globala utvecklingen med högre löne- och bränslekostnader blir reshoring en alltmer 

attraktiv strategi (Ellram, Tate & Petersen, 2013: 14). Även i Sverige har 

hemvändartrenden blivit uppmärksammad. I svensk media har vi kunnat läsa om 

industriföretag som Atlas Copco, Husqvarna och Ostnor som alla har tagit tillbaka 

delar av sin verksamhet från utlandet till Sverige (Svenskt Näringsliv, 2013: 13).  

Om en reshoringstrategi är den optimala strategin för ett företag är svårt att 

avgöra. Trenden och strategin är ny och det finns lite teori att vägleda företag i detta 

val. Motiven hos företag som genomfört reshoring är till stor del klargjorda, men vad 

som ligger bakom dessa motiv är ännu inte utrett. Denna uppsats ämnar därför till att 

ta analysen ett steg bakåt och på en högre nivå skapa ett analysverktyg för företag. 

Förhoppningen är att detta verktyg ska underlätta lokaliseringsbeslutet för företag och 

indikera om en reshoringstrategi är den optimala strategin för dem. 
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Syfte och avgränsning 

I Porters verk från 1985 beskrivs 10 strukturella faktorer, vilka formar företags 

värdesystem och påverkar företags val av strategi. Enligt vidareutvecklingar av 

Porters värdekedja har industriföretag dock blivit mer komplexa enheter än vad 

värdekedjan föreskriver. De tio strukturella faktorerna blir därmed intressanta att 

undersöka, då utvecklingen kan ha haft påverkan på faktorernas relevans. Denna 

studie ämnar därför upprätta ett ramverk för hur strukturella faktorer värderas efter 

relevans i svenska industriföretag, med frågan:  

 

Hur värderas strukturella faktorer i industriföretag 

 där en reshoringstrategi ansetts motiverad? 

 

Genom att sammankoppla Porters 10 strukturella faktorer med 10 motiv för 

reshoring ämnar vi att bidra med ett analysverktyg för företag som står inför ett 

lokaliseringsbeslut. Studien avgränsas till att behandla svenska medelstora till stora 

tillverkande företag inom industrisektorn. Företagen ska tidigare ha förlagt produktion 

i utlandet och senare valt att återflytta produktionen till Sverige, där den nu bedrivs i 

egen regi.  

 

Praktisk bakgrund 

Under 2013 gav Svenskt Näringsliv ut rapporten ”Återvändarna”, som behandlar 

ämnet reshoring. I den framgår en utjämning av nettoflödet för utflyttning bland 

svenska företag jämfört med tidigare år. Två procent av företagen hade då flyttat hem 

verksamhet till Sverige, medan drygt två procent hade flyttat ut verksamhet (Svensk 

Näringsliv, 2013: 13). Trenden av reshoring kan därmed ännu betraktas som tvetydig i 
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Sverige, även om tydliga tendenser kan urskiljas. En fördjupningsstudie på de 12,5 % 

av svenska företag som har eller har haft verksamhet utomlands visade att cirka 7 % 

av dessa flyttade tillbaka verksamhet till Sverige under 2013. Dessa resultat stöds av 

Lars Bengtsson, professor i industriell ekonomi vid Gävle högskola. I Bengtssons 

undersökning av 260 svenska tillverkningsföretag var det betydligt fler som återflyttat 

eller planerade att återflytta sin produktion år 2013, än för sju till åtta år sedan 

(Eriksson, 2013). I rapporten framgår även att det främst är produktion som har 

återflyttats, då 51,8 % av de företag som har flyttade hem under 2013 flyttade sin 

produktionsverksamhet (Svenskt Näringsliv, 2013: 14).  

Det starkaste motivet för svenska företag att flytta hem produktion är lägre 

kostnader eller säkerställd kvalitet (Svenskt Näringsliv, 2013: 15). Lars Bengtsson 

(2013), betonar kvalitetsbrister i inköpen, höga logistikkostnader samt ökade krav på 

flexibilitet och kundanpassning som de tre främsta skälen för reshoring i Sverige.  

Teknisk utveckling med automatiserad produktion och billigare robotar har också 

bidragit till att företag som återflyttat verksamhet till Sverige kan bibehålla 

kostnadseffektivitet, trots löneskillnader (Svenskt Näringsliv, 2013: 15). Företag vill 

även ha kortare ledtider, därför är det till en fördel att produktutveckling och 

produktion ligger i nära anknytning till varandra (KPMG Sweden, 2014: 16).  

 

LITTERATURGENOMGÅNG 

 

Definition av reshoring 

Reshoring förklaras av España (2013) som ”att ta tillbaka tillverkningsaktiviteter till 

ursprungslandet”. För att förtydliga innebär reshoring alltså inte att ett företag måste 
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flytta hem samtlig produktion till ursprungslandet för att flytten ska betraktas som 

reshoring. Ett krav är dock att aktiviteten tidigare förlagts i utlandet för att räknas till 

reshoring. Produktionen kan ha outsourcats till ett annat företag före återflytten eller 

bedrivits i egen regi, detta påverkar inte huruvida återflytten innebär reshoring 

(España, 2013: 47). 

 

Motiven bakom reshoring 

I artikeln ”Solving the Reshoring Dilemma” listas de tio främsta motiven till 

reshoring hos amerikanska företag (Bossche, Gupta, Gutierrez & Gupta, 2014: 28):  

 

1) Kortare leveranstider 

2) Lägre totala kostnader 

3) Högre kvalitet 

4) Lägre fraktkostnader 

5) Lägre lönekostnader 

6) Bättre kundservice 

7) Marknadsföra produktionsland 

8) Högre produktivitet 

9) Innovation 

10) Lagerhållningsförbättringar 

 

Som framgår ovan listar företag en variation av motiv, varav många går hand i hand 

med att vara nära kund (Bossche et. al., 2014: 27). Att avgöra huruvida reshoring är 

rätt val av strategi är inte en enkel ”ja eller nej” fråga, utan kräver noga övervägande. 
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Det är viktigt att se till kontextens samtliga faktorer och ställa de rätta frågorna för att 

säkra beslutets hållbarhet (Bossche et. al., 2014: 29). 

Motiven för företag i USA ligger i linje med de framförda för svenska företag, 

då ländernas förutsättningar inte skiljer sig åt i någon större omfattning (Svenskt 

Näringsliv, 2013: 13). Eftersom ovan listade motiv hos amerikanska företag täcker 

samtliga svenska motiv och motsvarande svensk lista saknas i dagsläget kommer den 

amerikanska att nyttjas som teori för denna studie. 

 

Porters strukturella faktorer 

Huruvida ett företag kan utföra aktiviteter i värdekedjan till en lägre kostnad eller 

skapa ett överlägset värde i relation till sina konkurrenter, beror enligt Porter (1985) 

på så kallade ”drivers”. Dessa kan på svenska översättas till strukturella faktorer och 

kommer att benämnas så framöver. Faktorerna är generiska och kan konfigureras 

olika för att uppnå konkurrensfördelar. Strukturella faktorer formar företags 

värdesystem, position och industri då de är relaterade till både företagets interna och 

externa förhållande (Stabell & Fjeldstad, 1998: 419). Hur faktorerna värderas har 

således stor inverkan på företaget och är betydande för ett strategiskt val. Nedan 

presenteras Porters 10 strukturella faktorer, översatt av författarna:  

 

1) Ekonomiska skalfördelar  

Ekonomiska skalfördelar uppstår när aktiviteter utförs mer effektivt vid större volym. 

Det vill säga, då fasta kostnader, som exempelvis driftkostnader eller FoU, kan 

spridas över en större volym. Skalfördelar kan även uppstå genom att kostnader 

förknippade med aktiviteten ökar i mindre omfattning, än kostnaden för 

volymökningen (Porter, 1985: 70). 
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2) Ackumulerat lärande  

Ackumulerat lärande inom organisationen medför att kostnaden för en aktivitet kan 

minska, då lärande leder till ökad effektivitet. Ackumulerat lärande kan bidra med 

ökad effektivitet av arbetskraft, exempelvis produktdesign som underlättar 

tillverkning eller bättre råmateriallösningar som underlättar tillverkningsprocessen 

(Porter, 1985: 73). 

 

3) Kapacitetsutnyttjande i aktiviteterna   

Kapacitetsutnyttjande innebär att företaget sprider ut fasta kostnader som exempelvis 

lokaler och personal över en större volym, genom att de utnyttjar sina resurser 

maximalt. Denna faktor särskiljs således från faktorn ekonomiska skalfördelar genom 

att spridningen begränsas till befintliga resurser (Porter, 1985: 74). 

 

4) Sammankopplingar mellan aktiviteterna  

Kostnaden för en enskild aktivitet påverkas av hur andra aktiviteter utförs. Det finns 

två typer av sammankopplingar mellan aktiviteter, där koordination är en viktig 

beståndsdel för båda. Den ena sammankopplingen syftar till förmågan att dela på 

aktiviteter inom värdekedjan och den andra syftar till vertikala kopplingar mellan 

leverantörer eller andra kanaler. Detta innebär att kostnaden för en aktivitet inte kan 

utredas genom att endast studera den ensam. Genom att ha sammankopplingar mellan 

aktiviteter har ett företag möjlighet att sänka sina totala kostnader (Porter, 1985: 75-

77).  
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5) Förmåga att dela på aktiviteter mellan olika avdelningar   

Ett företags förmåga att dela på aktiviteter mellan olika avdelningar påverkar 

kostnaden för att utföra aktiviteten. Ett exempel på detta är att ett ordersystem delas 

med ett systerbolag, vilket medför att kostnaderna för aktiviteten kan fördelas på båda 

företagen och deras olika avdelningar (Porter, 1985: 78).  

 

6) Omfattning av vertikal integration  

Graden av vertikal integration inom ett företag kan påverka kostnaden för att utföra en 

aktivitet. Detta då ett företag som har vertikalt integrerat kan undkomma kostnader 

associerade med användning av marknaden, så som förhandlingskostnader. Det kan 

exempelvis bli billigare för ett företag att äga ett eget ordersystem, istället för att 

kontraktera ut denna kostnad (Porter, 1985: 79). 

 

7) Timing av en investering i en aktivitet   

Kostnader och vinster associerade med en aktivitet kan ibland vara kopplade till 

timing. Det är viktigt att ett företag är redo för en investering innan den genomförs. 

Ett företag kan även få en så kallad first-mover advantage, genom att vara tidigt ute på 

marknaden. Även lärande är kopplat till timing, då detta avgör när lärandet inom 

organisationen kan börja (Porter, 1985: 79). 

 

8) Företagets policy   

Ett företags policy står för hur det ska konfigurera en aktivitet oberoende av andra 

strukturella faktorer. Policyn reflekterar företagets strategi och innefattar föreskrifter 

kring huruvida företaget ska inneha en kostnads- eller differentieringsstrategi. Det 
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finns flera exempel på hur ett företags policy påverkar kostnaden för aktiviteter så 

som prestanda, service, leveranstid och löner till de anställda (Porter, 1985: 80). 

 

9) Lokalisering   

Den geografiska placeringen av en aktivitet påverkar kostnaden för att utföra 

aktiviteten. Lokaliseringen kan direkt påverka kostnaden för aktiviteten, men även 

påverka indirekt genom aktivitetens placering i förhållande till andra. Ofta avgörs 

lokaliseringsbeslutet utifrån var företagets marknad ligger, men det kan även påverkas 

av företagets historia och var företagets råmaterial anskaffas. Aktiviteter påverkas 

även på andra sätt av sin lokalisering med lönekostnader och tillgång till kunnig 

personal (Porter, 1985: 82). 

 

10)  Institutionella faktorer   

Kostnaden för att utföra en aktivitet påverkas också av institutionella faktorer som 

statliga regleringar med fack, skatter och andra finansiella incitament. Inom vissa 

branscher och länder kan denna faktor vara en betydande kostnadsdrivare, då den 

både kan innebära fördelar och nackdelar för ett företags aktiviteter. Institutionella 

faktorer ligger ofta utanför företagets kontroll, men kan fortfarande ha påverkan på 

hur och var ett företag väljer att utföra sina aktiviteter (Porter, 1985: 83).  

 

De strukturella faktorernas påverkan  

De 10 strukturella faktorerna är drivare av kostnader och värde i företag. Exempelvis 

är ekonomiska skalfördelar en huvudsaklig kostnadsdrivare, medan ett företags policy 

är en huvudsaklig värdedrivare. Associerade med ekonomiska skalfördelar, och 

således kostnadsdrivare, är även faktorerna kapacitetsutnyttjande i aktiviteterna och 
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omfattningen av vertikal integration (Stabell & Fjeldstad, 1998: 419). För att generera 

högre värdeskapande i företaget kan dessa strukturella faktorer manipuleras på olika 

sätt. Ett företag kan antingen få högre värdeskapande genom att öka effektiviteten hos 

enskilda faktorer eller genom att se till att faktorerna arbetar effektivt i samspel med 

varandra. Ett företags strukturella faktorer måste anpassas efter de förhållanden i vilka 

företaget verkar.  

Strukturella faktorer kan motverka varandra och manipulation av en faktor kan 

innebära fördelar för en aktivitet, men nackdelar för en annan. Att beakta de 

strukturella faktorer som är relevanta för företaget och hur dessa interagerar med både 

varandra och företagets strategi är av vikt. Strukturella faktorer är relativt abstrakt 

formulerade och hur ett företag bör förhålla sig till faktorerna för att komma i önskad 

riktning är inte självklart. Därtill kan inte alla faktorer kontrolleras fullt, eftersom de 

delvis beror på externa faktorer förknippade med företagets lokalisering (Porter, 1985: 

87).  

 

Value Chain 

Enligt Porters value chain kan företag beskrivas som en samling av aktiviteter som 

bland annat designar, producerar och levererar en produkt. Aktiviteterna utgör 

grunden för värdeskapande i företag (Porter, 1985: 36). Denna värdeskapande logik 

bygger på Thompsons (1967) long-linked technology1, som value chain-företag 

använder sig av (Stabell & Fjeldstad, 1998: 416). För ett value chain-företag skapas 

värde genom att omvandla input till output, det vill säga till en produkt eller tjänst 

                                                

1 Long- linked technology är en av tre produktionstyper som karaktäriseras av en fixerad sekventiell 

produktionsprocess med standardiserade inputs och outputs. 



 11 

som därefter säljs. Value chain-företag som skapar värde genom detta mer 

traditionella sätt kan välja mellan två olika strategiska positioneringsval, antingen en 

kostnads- eller en differentieringsstrategi.  

 

Vidareutvecklingar av Porters value chain 

Enligt Porter (1985, 1991) är den övergripande värdeskapandelogiken med value 

chain och dess allmänna kategorier av aktiviteter gångbara för alla branscher. Stabell 

och Fjeldstad (1998) menar dock på att vilka aktiviteter som är viktiga för ett givet 

företags konkurrensfördelar beror på vilken bransch företaget är aktivt inom. 

Författarna har därmed identifierat problem med att applicera Porters ramverk av 

värdekedjan på ett flertal företag i deras undersökning. Baserat på Thompsons (1967) 

technology typology2, finns det enligt Stabell och Fjeldstad (1998) tre logiker bakom 

värdeskapande inom företag, varav två är relevanta för tillverkningsföretag; value 

chain och value shop. Dessa värdelogiker används till att skapa värde för slutkunden. 

Johansson och Jonsson (2012) anser vidare att dessa teorier inte är tillräckliga för att 

förklara hur olika företag inom industrisektorn skapar värde till kund. De har därför 

etablerat en ytterligare teori, package logic, som de menar fyller ett tomrum mellan 

teorierna value chain och value shop. 

 

Value shop. Stabell och Fjeldstad (1998) utvecklade en ny värdelogik som 

används av så kallade value shop-företag. Denna värdeskapande logik bygger på 

                                                

2  Technology typology är Thompsons matris för produktions- och tjänsteföretag med 

produktionstyperna: long-linked technology, mediating technologies och intensive technology. Företag 

kategoriseras i matrisen efter grad av standardisering. 
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Thompsons (1967) intensive technology3, vilket betyder att företag applicerar sin 

expertkunskap i en iterativ process för att lösa problem för specifika kunder. Istället 

för att producera standardiserade produkter som marknadsförs och sedan levereras till 

kunden, förlitar sig ett value shop-företag på dess förmåga att skräddarsy en unik 

lösning för kunden. Exempel på renodlade value shop-företag är tjänsteföretag så som 

konsultföretag, advokatbyråer och arkitekturfirmor, men logiken nyttjas även i andra 

typer av företag. 

Värdeskapandelogik är en fundamental byggsten i konkurrensfördelar; ett 

viktigt strategiskt val för ett företag är hur stor del av varje värdeskapandelogik som 

ska användas för att skapa värde för sina kunder. Det är inte ovanligt att företag inom 

samma bransch tillämpar en eller flera värdeskapande logiker i olika grad. 

 

Package logic. Enligt package logic-teorin identifierar ett företag inom 

industrisektorn flera kunders allmänna problem, paketerar dem till en produkt och 

erbjuder denna produkt till berörda kunder. Detta tillvägagångssätt kallas package 

configuration och inkluderar aspekter från både Porters (1985) value chain och Stabell 

och Fjeldstads (1998) teori kring value shop. Där value shop-företag löser specifika 

kunders enskilda problem, löser package logic-företag flera kunders gemensamma 

problem. Företaget är därtill mer problemlösande än Porters value chain-företag, som 

endast erbjuder färdiga lösningar.  

Det är viktigt att nämna att även om ett package logic-företag erbjuder en 

allmän produkt till flera kunder, har företaget fortfarande möjlighet att skräddarsy 

produkter utöver den allmänna konfigurationen. Med allmänna lösningar som bas kan 
                                                

3  Intensive technology syftar till den minst standardiserade produktionstypen inom technology 

typology 
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skalfördelar uppnås. Denna strategi blir också billigare än om lösningar hade 

skräddarsytts för varje specifik kund, som i value shop-företag (Stabell & Fjeldstad, 

1998: 420).  

 

RAMVERK 

 

Preliminärt ramverk   

För att undersöka forskningsfrågan kring de strukturella faktorernas relevans vid en 

reshoringstrategi och öka förståelsen för denna alternativa riktning har vi upprättat ett 

preliminärt ramverk. Det preliminära ramverket har upprättats genom 

sammankoppling av Porters 10 strukturella faktorer och motiven till reshoring. De 10 

motiv som sammankopplas är funna i artikeln ”Solving the Reshoring Dilemma”. 

Utifrån motiveringen för respektive värdelogik har en tregradig klassificering 

för varje faktors relevans tagits fram, se under rubriken bakgrund till ramverket. 

Dessa tre klassificeringar benämns som: mindre viktig, relativt viktig och väldigt 

viktig. Det finns ingen faktor som kan benämnas som icke viktig, då alla faktorer 

enligt Porter (1985) bedöms ha en viss betydelse för samtliga företag. Det preliminära 

ramverket är upprättat utifrån ett blankt värderingsramverk, se bilaga 1. 

Värderingsramverket nyttjas även för analysen av utvalda fallföretag.  

Det slutgiltiga teoretiska ramverket för reshoring bidrar med ett analysverktyg 

för företag där de kan se om deras värderingar av de strukturella faktorerna ligger i 

linje med hur faktorerna värderats där reshoring har ansetts motiverat. Resultatet 

indikerar således huruvida företag bör gå vidare med en reshoringstrategi och 

undersöka vad det innebär närmare. Nedan presenteras det preliminära ramverket:  
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Tabell 1: PRELIMINÄRT RAMVERK 

Strukturella faktorer Mindre viktig Relativt viktig Väldigt viktig 

Ekonomiska skalfördelar 

 

X   

Ackumulerat lärande  

av aktiviteterna 

  X 

Kapacitetsutnyttjande  

i aktiviteterna 

  X 

Sammankopplingar  

mellan olika aktiviteter 

  X 

Förmåga att dela på aktiviteter 

mellan olika avdelningar 

 X  

Omfattningen av  

vertikal integration 

 X  

Timing av en investering  

i en aktivitet 

X   

Företagets policy X   

Lokalisering   X 

Institutionella faktorer X   

 

 

Värderingen i detta preliminära ramverk är upprättat efter antalet motiv varje 

strukturell faktor berör. Detta har fåtts fram genom logiska resonemang där varje 

strukturell faktor prövats efter relevans mot motiven. Faktorerna rangordnades efter 

sammankopplingsgrad där den faktorn med starkast koppling till de olika motiven 

placerades högst i rangordningen och övriga faktorer i fallande ordning. De 

strukturella faktorer som bedöms beröra 4-5 motiv klassificeras som väldigt viktiga, 

de faktorer som bedöms beröra 3-2 motiv klassificeras som relativt viktiga och de 
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faktorer som bedöms beröra 0-1 motiv klassificeras som mindre viktiga. Dessa 

strukturella faktorer sammanställs nedan efter vilka som berör flest motiv för 

reshoring:  

 

Tabell 2: Sammanställning av vilka strukturella faktorer som berör flest motiv 

Strukturella faktorer Berör antal motiv 

1) Lokalisering 5 

2) Ackumulerat lärande av aktiviteterna 5 

3) Kapacitetsutnyttjande i aktiviteterna 4 

4) Sammankopplingar mellan olika aktiviteter 4 

5) Omfattningen av vertikal integration 3 

6) Förmåga att dela på aktiviteter mellan olika avdelningar 2 

7) Institutionella faktorer 1 

8) Ekonomiska skalfördelar 1 

9) Timing av en investering i en aktivitet 0 

10) Företagets policy 0 

 

 

Vilka motiv varje faktor berör är utskrivna i en sammanställning i bilaga 3. Följande 

är en redogörelse för varje motivs sammankoppling till respektive strukturell faktor: 

 

1) Kortare leveranstider 

Leveranstider har sammankopplats med de strukturella faktorerna sammankopplingar 

mellan olika aktiviteter och lokalisering. Sammankopplingen med den förstnämnda 

faktorn har gjorts med hänsyn till vikten av god koordination, vilket är en beståndsdel 

av faktorn. Detta innebär att leveransprocessen kan bli snabbare och mer effektiv med 
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hjälp av sammankopplingar mellan aktiviteter. Leveranstiderna påverkas även 

oundvikligt av lokaliseringen av ett tillverkningsföretag, då ett längre avstånd till 

kund ger en längre transportsträcka.  

 

2) Lägre totala kostnader  

Detta motiv har sammankopplats med de strukturella faktorer som anses vara de 

främsta kostnadsdrivarna, ekonomiska skalfördelar och kapacitetsutnyttjande i 

aktiviteterna (Stabell & Fjeldstad, 1998). Med låga styckkostnader och maximalt 

utnyttjande av befintliga resurser uppnås en lägre totalkostnad, vilket påvisar en tydlig 

sammankoppling mellan motivet och faktorerna. Övriga faktorer påverkar självfallet 

också totala kostnader, men dessa två ses utmärkande med direkt koppling. 

 

3) Högre kvalitet 

Högre kvalitet kan uppnås med en mer erfaren och kompetent personal. Ackumulerat 

lärande ger upphov till detta och kvalitetsförbättring har således kopplats till faktorn 

ackumulerat lärande av aktiviteterna. Säkerställande av produktens kvalitet 

underlättas även om produktionen sker i egen regi, varför faktorn omfattningen av 

vertikal integration kan sammankopplas till motivet. Kvalitetsförbättringar kan även 

utvinnas ur sammankopplingar mellan olika aktiviteter, eftersom god koordination av 

olika processer och kommunikation mellan avdelningar underlättar säkerställandet av 

kvaliteten. Det möjliggör även snabbare korrigering om något skulle vara bristande. 

 

4) Lägre fraktkostnader 

Fraktkostnader har sammankopplats med lokalisering och förmåga att dela på 

aktiviteter mellan olika avdelningar. Lokalisering med hänvisning till att 
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fraktkostnader beror till stor del på transportsträckan, vilken bestäms av företagets 

placering i relation till kund. Förmåga att dela på aktiviteter mellan olika avdelningar 

sammankopplas med motivet, då fraktkostnaderna blir lägre om de förknippade 

aktiviteterna kan delas på flera produktsortiment. Det kan exempelvis innebära bättre 

utnyttjande av lastbilar, vilket medför lägre fraktkostnader.  

 

5) Lägre lönekostnader 

Kostnaderna för löner har sammankopplats med kapacitetsutnyttjande av aktiviteterna 

och ackumulerat lärande av aktiviteterna. Den förstnämnda faktorn är direkt kopplad 

till lönekostnader, då ett företag kan ha en mer eller mindre automatiserad 

produktionsanläggning och således färre eller fler anställda. Gällande ackumulerat 

lärande, innebär en mer kompetent och effektiv personal en högre produktivitet i 

relation till antal anställda. Om företaget har högt ackumulerat lärande av 

aktiviteterna, det vill säga om företaget ger anställda möjlighet att lära sig snabbt och 

utvecklas lätt, kan företaget ha färre anställda och på så vis reducera sina 

lönekostnader. Institutionella faktorer kan också påverka lönekostnader, då de 

löneregleringar som råder i produktionslandet kan se olika ut. 

 

6) Bättre kundservice  

 Möjlighet att ge bättre kundservice kan kopplas till faktorerna lokalisering, 

ackumulerat lärande av aktiviteterna, sammankopplingar mellan olika aktiviteter och 

omfattningen av vertikal integration. Att vara nära sin kund möjliggör personlig 

service och lättare interaktion. En mer kompetent och erfaren personal ökar även 

möjligheten att på ett tillfredsställande och effektivt sätt hjälpa sin kund. Att ha god 

koordination mellan olika avdelningar gör att ett ärende kan föras fram till rätt person 
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snabbt och servicen förbättras. Samtliga faktorer underlättas i sin tur av vertikal 

integration, varför även denna blir en relevant faktor.   

 

7) Marknadsföra produktionsland  

Motivet att effektivt kunna marknadsföra sitt produktionsland, så som “Made in 

Sweden” är direkt kopplat till företagets lokalisering. I vilket land företaget väljer att 

producera sina produkter kan användas som en marknadsföringsstrategi om kunder 

har positiva associationer till produktionslandet.  

 

8) Högre produktivitet 

Som redogjorts ovan innebär faktorerna ackumulerat lärande av aktiviteterna och 

kapacitetsutnyttjande i aktiviteterna en högre produktivitet. Med mer kompetent 

personal och maximalt utnyttjade resurser uppnås högre produktivitet i företaget och 

motivet kan tydligt sammankopplas till faktorerna. 

 

9) Innovation 

Utveckling av produkter underlättas om företaget främjar utveckling av personal, då 

en kunnig personal kan framställa bättre produkter. Liksom kvalitetsförbättringar 

underlättas produktutveckling även om olika avdelningar är välkoordinerade och de 

anställda kan kommunicera obehindrat. Således sammankopplas detta motiv till de 

strukturella faktorerna ackumulerat lärande av aktiviteterna och sammankopplingar 

mellan olika aktiviteter. 
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10) Lagerhållningsförbättringar 

Lagerhållningens effektivitet påverkas dels av var lagret ligger och dels av hur väl 

lagret utnyttjas. Detta motiv kan således sammankopplas med lokalisering, förmåga 

att dela på aktiviteter och kapacitetsutnyttjande i aktiviteterna. Om lagret är 

strategiskt placerat i relation till företagets kunder kan produkter snabbt levereras och 

lageromsättningshastigheten öka. Om aktiviteterna förknippade med lagerhållning 

delas sprids kostnaderna och kostnaden för lagerhållning per vara blir lägre om lagret 

utnyttjas maximalt.  

 

Bakgrund till ramverket 

Grunden till ramverket finner stöd i Porters 10 strukturella faktorer och de tre 

värdelogikerna; value chain, package logic och value shop. Genom att sammankoppla 

de strukturella faktorerna med dessa värdelogiker och utvärdera faktorernas relevans 

utifrån logikernas perspektiv påvisas problematiken att respektive faktor kan värderas 

olika. Detta ger anledning för undersökningen av faktorernas relevans, då faktorerna 

har olika betydelse för olika strategier. Analysen av de olika värdelogikerna ger oss 

stöd för klassificeringarna: väldigt viktig, relativt viktig och mindre viktig i ramverket 

presenterat ovan. Varför synsättet på företag kompletterats med koncepten value shop 

och package logic, utöver Porters ursprungliga value chain, är på grund av att ett 

modernt tillverkningsföretag har blivit en allt mer komplex enhet. Ett 

tillverkningsföretag innebär inte längre enbart en process av input till output, det finns 

flera andra aspekter att beakta. Ett företags värdeskapande är därtill ofta en hybrid 

mellan de tre olika värdelogikerna (Normann & Ramirez, 1993: 65).  

Nedanstående motiveringar beskriver förhållningen till Porters 10 strukturella 

faktorer för respektive värdelogik. Dessa finns sammanställda i bilaga 2. 
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Sammankopplingarna är gjorda med stöd från teoriernas artiklar vilket tydliggörs med 

källhänvisning, men har även kompletterats av egenformulerade logiska resonemang.   

 

Motivering för value chain. Med utgångspunkt i Porter (1985) framgår att 

faktorn ekonomiska skalfördelar är väldigt viktig. Value chain-företag prioriterar 

kostnadseffektivitet i sin tillverkning, vilket uppnås genom stora volymer. En större 

tillverkningsvolym tillför även starkare förhandlingskraft, vilket drar ner 

materialkostnaderna. Vad gäller ackumulerat lärande är denna faktor mindre viktig. 

Detta då ett företag enligt value chain endast omvandlar input till output och 

processen kan fortskrida utan hög kunskap. Kapacitetsutnyttjande i aktiviteterna är 

väldigt viktigt, då value chain-företag värderar hög beläggningsgrad i produktionen. 

Faktorn är även förknippad med att uppnå ekonomiska skalfördelar, vilket leder till att 

högt kapacitetsutnyttjande är viktigt för att ett företag ska kunna producera effektivt 

och nå dessa skalfördelar.  

Faktorn sammankopplingar mellan olika aktiviteter klassificeras som mindre 

viktig. Detta beror på att en produkt inom value chain inte behöver anpassas till 

specifika kunder och gör att företaget inte är lika beroende av hur flödet mellan olika 

aktiviteter är sammankopplade när produkten väl ska produceras. Även faktorn 

förmåga att dela på aktiviteter mellan olika avdelningar bedöms som mindre viktig 

inom value chain-företag, då fördelar med denna faktor så som kunskapsspridning 

inte är av stor vikt för värdelogiken. Detta beror på att aktiviteter inom value chain-

företag inte är iterativa och inte behöver beakta andra aktiviteter i större utsträckning.  

Omfattningen av vertikal integration är även den mindre viktig, då företaget 

kan vända sig till marknaden för vissa aktiviteter. Detta då aktiviteterna innebär mer 

standardiserade processer, som inte nödvändigtvis behöver utföras internt och kan 
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vara billigare att kontraktera ut. Den strukturella faktorn timing av investering i en 

aktivitet klassificeras som väldigt viktig, eftersom ett företag kan dra stora 

ekonomiska fördelar av att investera vid rätt tidpunkt. För ett value chain- företag är 

timingen av särskild vikt, då de tillverkar en färdig produkt som måste passa in på 

marknadens föränderliga efterfråga. Att exempelvis vara först på marknaden kan vara 

av stor betydelse.  

Faktorn företagets policy är väldigt viktig för ett value chain-företag, då 

företaget sannolikt följer en förutbestämd policy med bestämmelser för hur 

tillverkningen ska gå till. Vad gäller faktorn lokalisering värderas denna som mindre 

viktig. Detta beror på att produkten är standardiserad och samma slutresultat kan 

uppnås oberoende av var produkten produceras. Det som berörs är transport av 

råmaterial och slutprodukt, ej den fysiska tillverkningen. Avslutningsvis bedöms 

faktorn institutionella faktorer väldigt viktig. Ett value chain-företag är inte bundet av 

specifikt humankapital eller lokalisering varför institutionella faktorer tillåts påverka i 

större utsträckning. Företag kan välja att producera där institutionella faktorer gynnar 

dem. 

 

Motivering för value shop. Utifrån Stabell och Fjeldstad (1998) och 

karaktäriseringen av ett value shop-företag bedöms faktorn ekonomiska skalfördelar 

som mindre viktig. Författarna skriver att det finns limiterade fördelar med 

ekonomiska skalfördelar för ett value shop-företag, vilket överensstämmer med deras 

kundanpassade koncept (Stabell & Fjeldstad, 1998: 427). Den strukturella faktorn 

ackumulerat lärande av aktiviteterna klassificeras som väldigt viktig, då det i artikeln 

står att lärande är av väsentlig betydelse för ett value-shop företag (Stabell & 

Fjeldstad, 1998: 426). Utvecklingen av skräddarsydda lösningar kräver hög 
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kompetens och således ackumulerat lärande. Kapacitetsutnyttjande i aktiviteterna är 

relaterade till ekonomiska skalfördelar enligt Stabell och Fjeldstad (1998), varför 

relevansen är låg och faktorn bedöms som mindre viktig. Ett value shop-företag har 

väldigt få fördelar med kapacitetsutnyttjande, eftersom deras värdelogik är 

kundfokuserad (Stabell och Fjeldstad, 1998: 431). 

Gällande faktorn sammankopplingar mellan olika aktiviteter kategoriseras 

även denna som väldigt viktig, då Stabell och Fjeldstad menar på att denna faktor 

genomsyrar alla aktiviteter relaterade till problemlösningsfasen. Denna fas är ett vitalt 

moment, då det är i samband med problemlösandet för kunden som värdet i ett value 

shop-företag skapas. De anställda använder sin expertis för att skräddarsy en unik 

lösning till kunden (Stabell & Fjeldstad, 1998: 426).  Även förmågan att dela på 

aktiviteter mellan olika avdelningar klassificeras som väldigt viktig. I ett value shop-

företag är det betydelsefullt att de anställda både delar på aktiviteter och lär sig av 

dem för sina projekt och kunders problem (Stabell & Fjeldstad, 1998: 426). Faktorn 

omfattningen av vertikal integration är väldigt viktig. Vertikal integrering ger upphov 

till en bred täckning av specialisering, då ingen värdefull kunskap går förlorad, vilket 

annars är risken vid outsourcing (Stabell och Fjeldstad, 1998: 427). Vidare är timing 

av en investering i en aktivitet mindre viktig, eftersom det i ett value shop-företag 

handlar mer om kunskapen de anställda byggt upp än timingen av en investering i en 

maskin eller dylikt. Faktorn företagets policy är mindre viktig för ett value shop-

företag. Detta då deras värdelogik kräver högsta grad av flexibilitet, för att kunna 

tillfredsställa kunders behov. Fullt standardiserade policys är inte förenligt med 

skräddarsydda lösningar.  

Aktiviteternas lokalisering är väldigt viktig för ett value-shop företag, då det 

enligt teorin finns särskilda fördelar med olika lokaliseringsbeslut (Stabell & 
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Fjeldstad, 1998: 427). Närhet till kund är vitalt för den iterativa processen som value 

shop-logiken innebär. För institutionella faktorer bedöms relevansen som låg och 

faktorn klassificeras därmed mindre viktig. Ett value shop-företag baserar inte sitt 

lokaliseringsbeslut på statliga regleringar, utan snarare på var erfaren och kompetent 

personal finns att tillgå. Det är även betydelsefullt att de har närhet till sina kunder 

och i jämförelse prioriteras inte institutionella faktorer.  

  

Motivering för package logic. I enlighet med Johansson och Jonsson (2012) 

har relevansen av de strukturella faktorerna i ett package logic-företag kunnat 

bedömas. Alla strukturella faktorer är relativt viktiga, då ett package logic-företag kan 

betraktas som ett mellanting av value chain- och value shop-företag. Värdeskapandet 

är inte lika basalt som i ett traditionellt value chain-företag, där input förvandlas till 

ouput i ett flöde. Det är inte heller lika avancerat som i ett value shop-företag, där 

värdet skapas genom skräddarsydda lösningar till varje specifik kund.  

Den första strukturella faktorn, ekonomiska skalfördelar, klassificeras relativt 

viktig. Då företagets allmänna lösning kan erbjudas till fler kunder kan ekonomiska 

skalfördelar uppnås. Möjligheten är dock begränsad, då de vänder sig till en specifik 

kundgrupp och skräddarsyr lösningen vid behov (Johansson & Jonsson, 2012: 546). 

Gällande ackumulerat lärande av aktiviteterna kategoriseras även denna faktor som 

relativt viktig. Detta beror på att lärande inom en del avdelningar är betydelsefullt och 

ackumulerat lärande krävs för att lösa problem likt i ett value shop-företag. På andra 

avdelningar med standardiserade processer har de däremot ytterst lite behov av 

ackumulerat lärande och arbetar mer efter ett value chain-perspektiv (Johansson & 

Jonsson, 2012: 543), varför den bara bedöms som relativt viktig. 

Kapacitetsutnyttjande i aktiviteterna klassificeras relativt viktig. Ett package logic-
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företag har inte möjlighet att sätta kapacitetsutnyttjande i första rummet, på grund av 

de skräddarsydda aspekterna i produkterna. Det är rimligt att anta en strävan efter full 

beläggning, men kundens önskemål måste beaktas för att upprätthålla värdelogiken 

inom package logic.   

Sammankopplingen mellan vissa avdelningar, som exempelvis FoU och 

tillverkning, kan vara väldigt viktig i package logic-företag, medan kopplingen mellan 

andra avdelningar så som inköp och försäljning är mindre viktig (Johansson & 

Jonsson, 2012: 543). Faktorn sammankopplingar mellan olika aktiviteter klassificeras 

således som relativt viktig. Förmåga att dela på aktiviteter mellan olika avdelningar 

är också den relativt viktig, då relevansen för faktorn skiljer sig från fall till fall 

(Johansson & Jonsson, 2012: 546). Omfattningen av vertikal integration bedöms som 

relativt viktig, då det är viktigt att ha tillgång till kunskap internt i organisationen för 

att kunna erbjuda lösningar till flera olika kunders problem i en produkt. Samtidigt 

kan marknaden användas för standardiserade delar som inte kräver interaktion med 

kunden, varför faktorn inte är väldigt viktig.  

Faktorn timing av en investering i en aktivitet är relativt viktig, då ett package 

logic-företag kan utvinna fördelar av timingen, liksom ett value chain-företag. Ett 

package logic-företag måste dock även anpassa sig till olika kundsegment och 

tillverkar inte endast en generell produkt, vilket gör att dessa fördelar inte blir lika 

starka (Johansson & Jonsson, 2012: 546). Faktorn företagets policy är relativt viktig 

för ett package logic-företag. Deras värdelogik kräver en viss grad av flexibilitet, 

vilket begränsar nyttjandet av förutbestämda policys. 

Vad gäller faktorn lokalisering är denna betydelsefull eftersom produktionen 

till viss del innebär en iterativ process, vilken gynnas av närhet till kund och andra 

avdelningar. Lokaliseringen har inverkan på interaktion mellan aktiviteter, där 
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kreativitet och flexibilitet i sin tur påverkas. Lokaliseringen är dock inte lika viktig för 

package logic-företag som value shop-företag, varför faktorn inte bedöms väldigt 

viktig. Den resterande faktorn institutionella faktorer är relativt viktig för ett package 

logic-företag. Detta då företaget inte är beroende av att alla aktiviteter befinner sig på 

en specifik plats, utan har viss möjlighet att placera dessa där det råder gynnsamma 

produktionsförhållanden. En del aktiviteter är dock beroende av att vara nära varandra 

och företagets kunder, varför de inte har total frihet att flytta aktiviteter likt ett value 

chain-företag. 

 

METOD 

 

Val av ansats 

Ansats för denna studie är av induktiv karaktär, men inslag av deduktiv karaktär 

förekommer. Induktiv teori utgår från empiriska observationer, vilka därefter bidrar 

till nya teoretiska antaganden. Induktiv ansats kopplas vanligtvis, men ej 

nödvändigtvis till en kvalitativ undersökningsmetod. Kontrasterande utgår deduktiv 

ansats från en teoretisk utgångspunkt, vilken därefter förkastas eller bekräftas av 

empiriska iakttagelser. Gränsdragningen mellan de två ansatserna är sällan tydlig och 

vanligtvis överlappar dessa ansatser (Bryman & Bell, 2011: 11-14). Denna studie 

syftar till att besvara en forskningsfråga och utveckla ett ramverk med utgångspunkt i 

befintlig teori, varför studien inte kan sägas vara av en renodlad induktiv ansats. 

Ramverket innebär utvecklandet av en ny teori, vilken stärks av empiriska 

undersökningar. Avsikt för arbetet är därmed inte att pröva befintlig teoris giltighet 
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och ansatsen är därmed inte av deduktiv karaktär. Inslag av både induktiv och 

deduktiv ansats kan således urskiljas. 

 

Datainsamling 

Metod för datainsamling i denna uppsats är av kvalitativ karaktär. Datainsamling av 

kvalitativ metod fokuserar på ord och tolkning av information, med ambitionen att 

återge verkligheten. Denna metod möjliggör en djupare förståelse för problem och 

bidrar med information som inte kan utvinnas genom kvantitativ metod (Bryman & 

Bell, 2011: 26-28). Kvalitativ metod möjliggör även att tolkningsfel från 

respondentens sida lättare kan upptäckas eller förebyggas genom tillåten dialog 

(Bryman & Bell, 2011: 391).   

Kvalitativ metod innebär dock brister gällande objektivitet och transparens. 

Kritik riktad mot metoden berör även möjligheten att reproducera studien och 

resultatets generaliserbarhet. En kvalitativ metod medför utmaningar inför dessa 

aspekter. Ett forskningsbidrag byggt på kvalitativ data är oundvikligt präglat av 

forskarens tolkning, objektets upplevelse och till stor del mjuka värden (Bryman & 

Bell, 2011: 408-409). Kvalitativ data funnen i sekundära källor kommer därför också 

att användas i kompletterande syfte.  

 

Forskningsdesign 

För att uppfylla rapportens syfte kommer en multipel fallstudie av tre fallföretag att 

genomföras. Studiens design kan med utvecklandet av ett preliminärt ramverk liknas 

vid ”pattern matching”. Med denna analysmetod tas ett teoretiskt mönster fram och 

jämförs med mönster funna genom empirisk undersökning (Yin, 2013: 143-148). Ett 

teoretiskt mönster tas fram i vårt preliminära ramverk och jämförs med verkligheten 
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upplevd av våra fallföretag. Enligt analysmetoden skall mönstret därefter korrigeras 

för överensstämmelse med empiriska upptäckter (Yin, 2013: 148), vilket genomförs 

med revidering av ramverket.  

Undersökningen av respektive företag behandlas som en fallstudie då 

företagets unika bidrag är intressant för arbetet och fordrar en djupare analys. 

Fallstudier kännetecknas av djupgående undersökningar av enskilda falls 

karaktäristika och komplexa situation. Ett fall kännetecknas av en avgränsad situation, 

en enhet med ett syfte och olika funktionella delar, så som en organisation (Bryman & 

Bell, 2011: 85-86). Yin (2003/2007) identifierar fem olika typer av fallstudier: det 

kritiska fallet, det unika fallet, det avslöjande fallet, det longitudinella fallet och det 

representativa fallet. Valda fall i denna studie kan närmast betecknas som 

representativa fallstudier, med ambitionen att utvalda företag ska exemplifiera 

svenska företag av samma storlek inom den industriella sektorn (Bryman & Bell, 

2011: 87). 

 

Urval 

För att undersöka de strukturella faktorernas relevans vid en reshoringstrategi studeras 

företagen Ewes, Kinnarps och Thermia i denna uppsats. Dessa företag har valts ut 

utifrån tre urvalskriterier i syfte att säkerställa studiens validitet. Det första 

urvalskriteriet för fallet är att det rör sig om ett tillverkningsföretag inom svensk 

industrisektor. Detta då det är främst inom denna sektor reshoringtrenden urskilts. Det 

andra urvalskriteriet är att företaget tidigare förlagt tillverkning i utlandet och senare 

beslutat att flytta hem produktionen igen och bedriva den i egen regi. Det tredje 

uppställda kriteriet är att företaget skall falla inom ramen för medelstora till stora 

företag. Detta innebär ett minimum av 50 anställda och maximalt 250 anställda 



 28 

(Ekonomifakta, 2014). Avgränsningen i storlek har gjorts i syfte att möjliggöra högre 

representerbarhet.  

Att dessa urvalskriterier tillämpats för urvalet av fallföretag innebär att studien 

baseras på ett icke-sannolikhetsurval. Det kan vidare hävdas att det för studien 

applicerats ett bekvämlighetsurval. Detta urval är vanligt inom ämnesområdet, 

ekonomi och management vilket stärker metodvalet (Bryman & Bell, 2011: 204-205). 

Det är här av vikt att betona att urvalet av fallföretag gjorts efter uppsatta 

urvalskriterier i första hand och bekvämlighet i andra. Ett bekvämlighetsurval 

möjliggör inte ett generellt resultat gällande alla industriföretag som återflyttat 

produktion till Sverige. Fallföretagen är dock utvalda i syfte att, utöver fastställa vårt 

ramverk, ge en representativ bild av tillverkningsföretag som återflyttat produktion i 

Sverige.  

 

Val av respondenter. Den initiala kontakten med fallföretagen togs genom 

telefonkontakt med VD:n för Ewes, VD:n för Thermia och produktionschefen på Kinnarps. 

Dessa ansågs vara de bäst lämpade personerna att presentera oss för och förklara uppsatsen 

ändamål. Intervjuobjekten valdes ut i strävan efter att komma i kontakt med personer som 

varit insatta i beslutet kring reshoring. Därefter skickade vi ett mejl till respektive respondent 

för att redogöra uppsatsens syfte ytterligare och återigen uppge intervjuernas tidsomfattning 

och det antal respondenter som önskades.  

Med hjälp av vår initiala kontakt på varje företag kunde vi tillämpa ett så kallat 

snöbollsurval, där respektive respondent gav oss kontaktuppgifter till andra relevanta 

intervjuobjekt, som kontaktades och informerades via mejl (Bryman & Bell, 2011: 206). I 

nästa skede tog vi kontakt med samtliga respondenter via mejl och bokade in våra 

telefonintervjuer. Totalt bokades åtta intervjuer in, tre intervjuer med Ewes, tre med Kinnarps 
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och två med Thermia. Intervjuguiden skickades ut till respondenterna ett par dagar innan varje 

intervju, för att förbereda dem i möjligaste mån. Respondenterna upplystes även om att 

anonymitet är möjligt och att informationen kommer att behandlas strikt konfidentiellt om så 

önskas. Anonymitet var dock inte ett önskemål från någon av respondenterna. I nedanstående 

sammanställning framgår det vilka respondenterna från varje fallföretag som intervjuades, när 

intervjun genomfördes och vilken befattningsroll respektive intervjuobjekt innehar.  

 

Tabell 3: Intervjuobjekt 

Namn Företag Befattning Intervjudatum 

Anton Svensson Ewes  VD/Ägare 2015-05-10 

Anders Cederquist Ewes  Produktionschef/Ägare 2015-05-11 

Pär Andersson Ewes  Marknadschef 2015-05-13 

Magnus Glavmo Thermia VD 2015-05-13 

Joacim Wilsborn Thermia Produktionschef 2015-05-13 

Paul Karlsson Kinnarps Produktionschef 2015-05-18 

Thomas Wilson Kinnarps Inköpsdirektör 2015-05-19 

Jonas Edman Kinnarps Projektledare 2015-05-20 

 

Tillvägagångssätt 

För vår kvalitativa undersökning följer vi Bryman & Bells (2011) rekommendation av 

tillvägagångssätt. Den kvalitativa forskningsprocessen som vi ämnar följa är uppdelad 

i sex steg.  

Steg 1: Formulera forskningsfråga. Med grund i Porters strukturella 

faktorer, motiven för reshoring och de tre värdelogikerna, value chain, package logic 

och value shop formuleras frågan: Hur värderas strukturella faktorer i industriföretag 

där en reshoringstrategi ansetts motiverad? 

Steg 2: Val av relevanta undersökningsobjekt. I enlighet med de urvalskriterier 

som redogörs under rubriken Urval valdes tre relevanta fallföretag ut. Vi genomförde totalt 
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åtta intervjuer, med tre respondenter från både Ewes och Kinnarps och två respondenter 

från Thermia. Dessa intervjuobjekt valdes ut genom ett så kallat snöbollsurval, där de 

initiala kontakterna hjälpte oss att få kontakt med övriga lämpliga respondenter.   

 Steg 3: Insamling av data. Vi angrep insamlingen av data genom att först 

strukturera en intervjuguide på ett metodiskt sätt, med hänsyn till Porters (1985) 10 

strukturella faktorer och de 10 motiven för reshoring (Bossche et. al., 2014). Därefter utförde 

vi de åtta intervjuerna med de tre fallföretagen, vilka spelades in för att ha möjlighet att 

transkribera datainsamlingen. Anledningen till att intervjuerna transkriberades var för att 

verkligen kunna återspegla de fullständiga intervjusvaren i fallbeskrivningarna och underlätta 

empiribeskrivningsprocessen. Den empiriska berättelsen konstruerades genom en 

sammanställning av intervjusvaren där respektive fallföretag presenteras för sig. 

Fallbeskrivningarna presenteras även med en kort faktabeskrivning av verksamhetens 

inriktning och omfattning.  

Steg 4: Tolkning av data. Dataanalysen innebar en iterativ process baserad på 

grundad teori och pattern matching. Verktygen från dessa analysmetoder underlättade 

teoretisk analys och upprättandet av det preliminära ramverket. Strukturen för analysen 

ställdes upp med enskild analys av respektive företag i första steget, där upprättat 

värderingsramverk användes för att kunna kategorisera data. Därefter genomfördes en 

sammanfattande analys av värderingsramverken, då likheter och skillnader sammanställdes 

mellan fallföretagen. I det sista steget jämfördes det preliminära ramverket med tolkad data 

från fallföretagen och reviderades för ett slutgiltigt ramverk.  

Steg 5: Begreppsligt och teoretiskt arbete. Det främsta bidraget med studien är 

ett ramverk, vars syfte är att fungera som ett analysverktyg för företag som står inför ett 

lokaliseringsbeslut. Undersökningen fyller ett funnet tomrum av teoretisk vägledning för 

industriföretags beslut kring reshoring.  
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Steg 6: Slutsats. Genom bakgrundsanalysen av värdelogikerna value chain, 

package logic och value shop har tre klassificeringar för relevansen av de strukturella 

faktorerna kunnat bestämmas: mindre viktig, relativt viktig och väldigt viktig. Studiens 

slutsats är att relevansen för sju av Porters tio strukturella faktorer fastställts för ett ramverk. 

Det upprättade ramverket fungerar som ett analysverktyg för företag och ger indikationer för 

huruvida företag bör undersöka reshoring närmare. 

 

Forskningsinstrument 

Litteraturstudie. Med stöd från Porters (1985) 10 strukturella faktorer och de 

10 motiven för reshoring (Bossche et. al., 2014) kunde studiens preliminära ramverk 

upprättas. Bakgrunden till det preliminära ramverket återfinns i de tre värdelogikerna; 

value chain (Porter, 1985), value shop (Stabell & Fjeldstad, 1998) och package logic 

(Johansson & Jonsson, 2012). De två sistnämnda värdelogikerna är vidareutvecklade 

teorier kring Porters (1985) value chain. Denna litteraturstudie utgör grunden för 

studiens ramverk, vars syfte är att fungera som ett analysverktyg för svenska 

industriföretag inför ett lokaliseringsbeslut.  

 

Empiriskt material. Data för fallstudierna har primärt samlats in genom åtta 

semistrukturerade telefonintervjuer, men har även kompletterats med tryckta och 

elektroniska sekundära källor. Intervjuerna genomfördes med personer som varit 

insatta i fallföretagens beslut kring reshoring. Varje intervju utfärdades av två av 

studiens författare och spelades in för att senare kunna transkriberas. Detta för att ha 

möjlighet att analysera svaren på djupare nivå och säkra korrekta citat i 

fallbeskrivningarna. Insamlingen av empirin kommer framför allt från en 

huvudintervju från respektive fallföretag. I Ewes och Thermias fall genomfördes 
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huvudintervjuerna med företagets VD, medan huvudintervjun vid Kinnarps 

genomfördes med företagets produktionschef. De resterande fem intervjuerna skedde 

också med anställda i chefs- eller ansvarspositioner och intervjuerna varade omkring 

30-90 minuter per person.  

Semistrukturerade intervjuer går hand i hand med vald kvalitativ metod, men 

forskningsinstrumentet har även underlättande kvantitativa drag. En semistrukturerad 

intervju karakteriseras av att intervjufrågor på förhand formuleras och att 

intervjuprocessen följer en upprättad guide. Semistrukturerade intervjuer särskiljs från 

fullkomligt strukturerade intervjuer, då följdfrågor tillåts och intervjuobjektet har 

frihet att besvara ställda frågor utan restriktioner (Bryman & Bell, 2011: 475-77). Då 

vi intervjuar flera personer hos fallföretagen blir möjligheten att ställa följdfrågor och 

följa upp intervjun värdefull. Insikt vunnen av en intervju kan medföra ytterligare 

frågor till andra. Möjligheten för respondenten att utveckla sitt svar och fullt redogöra 

för sitt perspektiv ses som vitalt för att undersökningen ska bidra med en djupare 

insikt(Bryman & Bell, 2011: 475-76). Kvantitativa forskningsinstrument som enkäter 

och strukturerade intervjuer är standardiserade både gällande frågor och svar. En risk 

med strukturerad intervju är dock att respondenter kan ha annan uppfattning av vad 

olika svarsalternativ betyder (Bryman & Bell, 2011: 240). Denna risk minskas med 

semistrukturerad intervjuform, tack vare ovannämnda egenskaper. 

En ytterligare fördel med semistrukturerad intervjuform är att den ger 

utrymme för flexibilitet, samtidigt som viss standardisering kan bibehållas. Det 

standardiserade draget blir av särskild vikt, då flera fall undersöks i studien (Bryman 

& Bell, 2011: 475-77). Då denna studie värderar djupare insikt, men samtidigt vill 

upprätthålla reliabilitet anses denna metod lämplig.  Intervjuer genomförda för studien 

har spelats in och transkriberats. Detta är av särskild vikt för att försäkra 
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undersökningens validitet. Att spela in intervjuer säkrar att bristande minne eller 

ofullständiga anteckningar inte förvrider studiens resultat och möjliggör högre grad av 

transparens (Bryman & Bell, 2011: 489-91).  

 

Dataanalys 

Allmänt accepterade och etablerade regler för analys av kvalitativ data är få. 

Information hämtad genom kvalitativ metod är inte kodad och strukturerad likt 

kvantitativ data och en självklar analytisk process är svårfunnen (Bryman & Bell, 

2011: 574). Två generella strategier för kvalitativ dataanalys är analytisk induktion 

och grundad teori. Båda strategier är anpassade för en iterativ process där 

datainsamling och analys sker i samspel. Grundad teori är den mer etablerade av de 

två strategierna och ligger till grund för vår analysmetod. Centralt för grundad teori är 

att teori utvinns ur empiriska observationer och för analys finns ett antal verktyg: 

kodning, teoretisk mättnad och kontinuerliga jämförelser. Det förstnämnda 

kännetecknar grundad teori och kan betraktas som dess huvudelement. Kvalitativ data 

bryts ned till komponenter, vilka kodifieras och kategoriseras utan tidigare bestämd 

referensram. Det andra analysverktyget, teoretisk mättnad, refererar till att data 

insamlas tills ytterligare data inte lägre är nödvändig för full redogörelse. Det 

sistnämnda verktyget syftar till processen av löpande jämförelse och ett nära samband 

mellan data och koncept. Med grundad analysmetod utvinns bland annat begrepp, 

kategorier och substantiell teori (Bryman & Bell, 2011: 579- 82). 

Analysen genomfördes i flera steg och med hjälp av verktygen för grundad 

teori och metoden pattern matching (Yin, 2013) som presenteras under 

forskningsdesign. I första stadiet analyserades tidigare studier och teoretiska 

antaganden. Denna information kodifierades och kategoriserades i enlighet med 
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grundad teori och skapade ett ramverk som kan liknas vid vad Yin (2013) benämner 

ett teoretiskt mönster. Den efterföljande analysen av fallstudierna var systematisk där 

intervjusvaren transkriberades i underlättande syfte och analyserades med hänsyn till 

vårt teoretiska mönster, det preliminära ramverket. Viss problematik uppstod under 

dataanalysen, då en del information var svårare att kodifiera och dra slutsatser kring. 

En del intervjusvar var vaga och felfokuserade. Analysen innebar därför en iterativ 

process där syftet, intervjuguiden och ramverket reviderades efter hand. Vald analys- 

och insamlingsmetod möjliggjorde därmed att tillfredsställande teoretisk mättnad 

kunde uppnås. Under analysens gång värderades kontinuerlig jämförelse i enlighet 

med verktygen för grundad teori, vilket görs tydligt både i text och illustrationer.  

 

Validitet och reliabilitet 

Validitet är ett vitalt kriterium för en studie att uppfylla. Att en studie upprätthåller en 

tillräckligt hög grad av validitet innebär att den observerar, mäter eller identifierar vad 

studien avser. Intern validitet refererar till styrkan av sammankoppling mellan 

empiriska observationer och formulerade teoretiska antaganden. Extern validitet 

refererar i kontrast till huruvida resultaten kan generaliseras och tillämpas på flera 

olika områden (Bryman & Bell, 2011: 63-64). Då arbetet är av fallstudiedesign kan 

den externa validiteten eller generaliserbarheten ifrågasättas. Studiens resultat 

kommer inte kunna tillämpas generellt på alla fall, även om en viss grad av teoretisk 

generaliserbarhet ändå kan uppnås med fallstudier (Bryman & Bell, 2011: 87). 

Reliabilitet avser å sin sida ett studieresultats tillförlitlighet eller 

reproducerbarhet (Bryman & Bell, 2011: 62-63). Kvalitativa studiers validitet och 

reliabilitet kan värderas efter fyra alternativa kriterier, som går under 

samlingsbegreppet trovärdighet. Dessa alternativa kriterier är: tillförlitlighet, 
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överförbarhet, pålitlighet och konfirmering.  Tillförlitlighet kan liknas vid intern 

validitet, men skiljer sig från förutsättningen att en objektiv sanning är uppnåelig och 

tillförlitlighet krediteras istället genom acceptans av omgivningen. Genom att 

motiveringar skrivs ut för alla klassificeringar i ramverket tillåts läsaren följa samtliga 

resonemang och chansen till acceptans från omgivningen ökar. Acceptansen bör även 

stärkas av att primär data samlats genom intervjuer med högt uppsatta personer inom 

fallföretagen, som varit involverade i återflytten och har insikt i vad som är viktigt för 

företaget. Viss reservation kring intervjuobjektens tillförlitlighet är dock lämplig då 

de endast kan ge sina subjektiva uppfattningar av verkligheten.  

Analysmetoden pattern matching medför även den en risk, då mönster kan 

feltolkas och resultat vara vaga med flera möjliga tolkningar (Yin, 2013: 150). Därför 

har hög precision i kategoriseringar eftersträvats och resonemang förts i ambition om 

konsekvens. Överförbarhet tangerar extern validitet var kvalitativa studier ofta 

ifrågasätts. Då fallstudien är kontextuell finns begränsningar för resultatets 

överförbarhet till andra områden (Bryman & Bell, 2011: 403).  Ramverket gör endast 

anspråk på att vara ett analysverktyg för medelstora till stora industriföretag i Sverige, 

men även inom denna avgränsning kan generaliserbarheten diskuteras. Pålitlighet kan 

ses motsvara reliabilitet, vilket kräver att författarna tillämpar ett kritiskt granskande 

synsätt och dokumenterar samtliga steg under studiens gång (Bryman & Bell, 2011: 

405). Detta har gjorts genom att noggrant förklara resonemangen för respektive 

sammankoppling och genom att spela in samt transkribera varje intervju. Noggrann 

dokumentation har värderats högt för denna studie och ett kritiskt, objektivt synsätt 

har eftersträvats. Att en studie kan betraktas som konfirmerbar innebär att objektivitet 

alltid har eftersökts och att personliga värderingar eller synsätt inte tillåtits påverka 

slutsatser (Bryman & Bell, 2011: 405). Då vi är tre författare minskas risken för att 
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personliga värderingar färgat resultatet. Vi är dock ödmjuka inför denna risk och har 

insikt i att objektivitet är ouppnåeligt för vald metod. Avsikt har varit att uppfylla 

samtliga kriterier för att säkra studien trovärdighet. 

 

FALLBESKRIVNINGAR 

 

Ewes 

Ewes är en utav Skandinaviens ledande tillverkare inom fjäderteknik, med störst 

fokus på stålfjädrar. Utöver fjäderteknik erbjuder även företaget lösningar för 

produktionsbehov av komponenter, vad gäller insamling och filtrering av luftburna 

artiklar (Ewes, 2013). Bolaget är baserat i Bredaryd, Sverige, och omsätter cirka 150 

MKR med dotterbolag i Serbien, Kina och Bosnien. Ewes är ett familjeägt företag och 

har för närvarande cirka 90 anställda. I början av 2015 flyttade företaget hem 

montering från Östeuropa till Bredaryd, där de har automatiserat ett tidigare manuellt 

montage. Återflytten var möjlig då Ewes i dag har större kunskap kring 

automatisering än vad de hade för tio år sedan (Mattsson, 2015). 

Utifrån intervjuerna framgick det att produktionssortimentet som de 

återflyttade nu under 2014, flyttades ut under 2005. Motivet till outsourcingen 2005 

var framförallt ett externt tryck från en av Ewes storkunder. Det produktionssortiment 

företaget nu har flyttat tillbaka är en sammansatt produkt med fjädern som grund. 

VD:n benämner den som en “påklädd fjäder”, vilket betyder att fjädern har 

kompletteras med andra komponenter. Återflytten av detta produktionssortiment har 

”rullat här sedan februari” berättar VD:n och Ewes är därmed helt klara med flytten 

idag. 
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De motiv företaget ville uppnå genom reshoring var bättre flexibilitet, samt 

utbildad personal inom automation enligt VD:n. Även produktionschefen berättar att 

de ville uppnå bättre flexibilitet till förmån av kortare ledtider, som var ett krav från 

en av deras storkunder. Han berättar vidare att de också ville få ett mindre lager och 

att det fanns kostnadsmässiga skäl – "Det är billigare att producera i Sverige totalt 

sett, för att vi håller oss till automatmaskiner, robotar och färdiga specialmaskiner”. 

För Ewes del uttrycker sig VD:n gällande deras ekonomiska skalfördelar att “vi är 

inte större än att vi ser ekonomiska skalfördelar genom att fokusera produktion för 

olika produkter”. I Bosnien fokuserar de exempelvis på bladfjädrar och banddetaljer 

och i Serbien fokuserar de på fjädrar gjorda av rundtråd. I Bredaryd kan de dock 

tillverka hela produktionssortimentet. VD:n berättar vidare att ”vi försöker hitta en 

slags skalfördel, sen kan det också vara styrt ifrån kunder”.  

Gällande ackumulerat lärande i aktiviteterna betonar VD:n att detta är 

”jätteviktigt. … Även vid automation”. Respondenten menar vidare på att företaget 

ger sina anställda mandat att agera individuellt, men att de även är medvetna om 

kravbilden från dem. Respondenten berättar att ”gällande produktionsbiten är det 

väldigt speciella egenskaper som krävs och vi är glada ifall vi kan få in någon med 

CNS-kompetens, lite programmering och så vidare. Men helt ärligt, nummer ett för 

oss är rätt mindset”. Dessutom vill VD:n att företaget ska finnas kvar i Sverige. Ifall 

de inte behåller sin kunskap här kommer det i framtiden inte kunna finnas kvar här 

heller menar han. De är därför måna om att bibehålla ackumulerat lärande inom 

organisationen i Sverige. Det för närvarande mest primära som VD:n anser att 

företaget får ut av ackumulerat lärande är innovation. De vill ”upptäcka, lära och 

skapa struktur” – ”Högre produktivitet ligger ju i botten för att möjliggöra detta” 

berättar han. Till följd av att Ewes även har investerat i nya automatiseringslinjer, 
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behöver de inte längre fysiska personer som utför deras monteringsarbete. 

Ackumulerat lärande underlättar även för dem att utföra bättre kundservice och uppnå 

högre kvalitet, enligt Ewes marknadschef. Produktionschefen nämner även då – ”Du 

får en annan närhet nu och bredare kunskap av detta”. 

Vad gäller kapacitetsutnyttjande i aktiviteterna berättar VD:n att ”för att 

kunna få ner totala kostnader och därmed finnas kvar i den här delen av världen, är 

maskinutnyttjande A och O. … Man måste kunna stå och producera obemannat”. Med 

deras nya investeringar i automatiserade maskiner, obemannade robotiseringar och 

tillhörande kamerasystem är detta möjligt. Maskinerna är mycket mer effektiva idag, 

”en maskin som är 10 år gammal, du ersätter två sådana maskiner med en ny modern, 

så mycket har hänt” säger VD:n.  

        Faktorn sammankopplingar mellan olika aktiviteter upplever företaget har 

underlättats med ”att få in allt i huset med inköp, marknad och produktion” enligt 

VD:n. Vidare berättar respondenten att ”kunden ställer mycket högra krav på 

flexibilitet och då är det ju ledtid på 3-4 dagar”. Efter återflytten har 

sammankopplingar mellan aktiviteter bidragit till kortare leveranstider och bättre 

kundservice. Detta är en följd av närheten som finns i dag mellan aktiviteterna enligt 

produktionschefen. Även innovationen har underlättats till följd av denna faktor säger 

marknadschefen. Vidare berättar VD:n att återflytten av detta produktionssortiment 

har möjliggjort att de kan dela på aktiviteterna mellan avdelningarna. Det var dock 

inte ett strategiskt drag för att få kostnader, som exempelvis personalkostnader – ”Det 

var mycket mer marknad och produktion som styrde” säger VD:n. 

Företaget har samtlig produktion vertikalt integrerad och det är till vikt för 

dem att behålla produktionen inom företaget. VD:n berättar att ”de måste behålla 

kompetensen inom företaget” och vidare uttrycker marknadschefen att ”vi är ett 
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tillverkandeföretag och vi har för avsikt att vara ett tillverkande företag och då är det 

viktigt att vi har produktion i huset så att säga”. Angående nästa faktor, timing av en 

investering i en aktivitet, menar VD:n på att timing är oerhört viktigt, då både 

tekniken måste vara mogen och mentaliteten hos de anställda måste vara rätt. 

Gällande företagets policy berättar VD:n att ”mycket idag handlar om CSR”, detta 

återfinns som policys kring hur produktionen ska gå till på deras 

produktionsanläggningar i olika länder. Förutom att de följer Sveriges lagar, har de 

även certifikat som de arbetar efter, enligt produktionschefen. Marknadschefen 

tillägger dock ”Men vi har ingen speciell egen policy, det kan jag inte säga.”.  

Angående företagets lokalisering anser VD:n att det är ”jätteviktigt att 

produkten produceras i närhet till kund”. Även marknadschefen berättar att ”det är 

jätteviktigt. … Våra kunder vill helst köpa från en lokal leverantör och det vi då kallar 

vår hemmamarknad i norra Europa vill ju köpa i Bredaryd.” Vidare berättar 

marknadschefen att leveranstiderna har minskat till följd av återflytten och att de nu 

kan ha mycket lägre lagernivåer. Rörande en annan aspekt av lokalisering väljer Ewes 

att inte marknadsföra sitt produktionsland. VD:n berättar att ”i det urbaniserande 

Sverige finns det ingen som helst selling-point med att säga Swedish made”. 

Respondenten berättar att deras selling-point är made by Ewes och även 

marknadschefen framhäver att de arbetar med detta budskap. Till sist gällande 

institutionella faktorer, så som statliga regleringar är detta något som inte påverkar 

beslutet alls säger både VD:n och marknadschefen. Likväl löneregleringar är 

sekundärt för ett lokaliseringsbeslut enligt VD:n.  
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Kinnarps 

Kinnarps är en ledande leverantör av inredningslösningar för kontor och offentliga 

miljöer inom Europa. Kinnarps är med sin försäljningsverksamhet aktiva i cirka 40 

länder och omsätter cirka 3 800 MKR. Kinnarps är ett helägt familjeföretag med nära 

2 500 anställda och flera av ägarna arbetar aktivt i verksamheten (Kinnarps, 2015). 

Under 2013 beslöt Kinnarps att avsluta tillverkningen av kontorsstolar i Minden, 

Tyskland, och flytta hem produktionen till Jönköping och Skillingaryd i Sverige. 

Kinnarps ville samla sin verksamhet för att uppnå kortare ledtider och komma 

närmare sina kunder som främst befinner sig i Norden (Gatu, 2014). Genom att 

tillverkningen numera är koncentrerad i deras etablerade produktionsanläggningar i 

Sverige kan stora rationaliseringsvinster erhållas. Detta då det innebär högre 

utnyttjande av befintliga maskinparker (Hildingsson, 2013). 

Enligt intervjuerna med Kinnarps flyttade de hem ett produktionssortiment 

som de erhöll genom ett uppköp under 2010. Sortimentet är en variation av produkter 

från loungemöbler till köksstolar, vilket i dag uppskattas uppta cirka 15 – 20 % av den 

totala svenska tillverkningens produktionstimmar. Både produktionschefen och 

projektledaren berättar att ett av motiven till återflytten var att ta till vara på den 

outnyttjade kapaciteten i befintlig struktur. De hade en existerande 

produktionsanläggning i Sverige som var byggd för volym. De önskade effekterna av 

återflytten var främst ekonomiska, då produkterna kunde tillverkas mer effektivt.  

Inköpsdirektören ser återflytten som en möjlighet att leverera ”en produkt med 

rätt kvalitet, till rätt kostnad och framförallt med rätt leveranstid”. Då Kinnarps 

arbetar efter en kundstyrd orderprocess är det viktigt att de ”har en värdekedja där de 

på kort tid kan tillverka fram det vi säljer” tillägger inköpsdirektören. För ett 

tillverkande företag som Kinnarps är ekonomiska skalfördelar något de alltid strävar 

efter och de ser sig själva som ”volymproducenter”. Produktionschefen säger även att 
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de producerar mellan 2 200 – 2 500 sittplatser per dag och att stora delar av 

tillverkningen sker via automation. För att deras investeringar i automation ska löna 

sig måste dessa maskiner tillverka en hög kvantitet.  

Vad gäller ackumulerat lärande i aktiviteterna betonar produktionschefen att 

detta är ”extremt viktigt”. Trots att tillverkningen har en hög automatiseringsgrad i 

förhållande till konkurrerande tillverkare är det fortfarande ”mycket händer som gör 

jobbet”, berättar produktionschefen. Detta ackumulerade lärande gynnas samtidigt av 

att tillverkningen är koncentrerad till ett och samma ställe, vilket möjliggör en ökad 

produktivitet. Kinnarps kan med stort ackumulerat lärande tillverka fler antal enheter 

med samma antal anställda. Produktionschefen berättar dessutom att ”visionen är att 

man ska kunna klara av allt själv i fabriken”, vilket har resulterat i investeringar i 

gjuterier, lackering och snickerier. Inköpsdirektören berättar att projektet med att 

flytta tillverkningen inte hade varit möjlig om de inte hade haft en ”ackumulerad 

kunskap uppbyggd”. Samtliga intervjuobjekt menade även att ackumulerat lärande 

bidrar till att produkternas kvalitet förbättras och innovation gynnas. Gällande 

kapacitetsutnyttjande i aktiviteterna berättar produktionschefen att ”det är mycket 

betydelsefullt och något de strävar efter varje dag”. Även inköpschefen ser 

kapacitetsutnyttjande som viktigt, då de i och med flytten av produktion till befintliga 

lokaler kunde sänka de totala fasta kostnaderna. Detta stärks ytterligare av att 

projektledaren berättar att flytten i princip kunde genomföras utan att Kinnarps 

behövde anställa någon ny personal i Sverige.  

Sammankopplingar mellan olika aktiviteter berättar produktionschefen kan ses 

som ”nyckeln till deras leana produktionssystem”. Han utrycker det som att det är 

”katten på råttan hela tiden”. Detta då de endast har fem dagar på sig att tillverka en 

produkt – ”Detta leder till att vi i dag inte vet vad vi ska tillverka i morgon” berättar 
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produktionschefen vidare. Dessutom uttrycker projektledaren att det är viktigt att 

output från avdelningar ska vara bra input för andra avdelningar. Även 

inköpsdirektören berättar att det är ”absolut avgörande att man lyckas med 

koordinering”. Likaså ökar kvaliteten, då det är lättare att fastställa denna om det är 

samma enhet som utför kvalitetstesterna. Utöver detta använder sig Kinnarps även av 

ett eget åkeri. Detta gör det extra viktigt att sammankopplingarna mellan aktiviteterna 

fungerar, så att de olika processerna ger rätt förutsättningarna för varandra och kan 

maximeras. Genom att företaget har kontroll på hela kedjan från tillverkning till 

leverans, påverkar detta också ledtiderna positivt. Produktionschefen upplever att 

faktorn gynnar företagets innovation och kundservice. 

 Vad gäller förmåga att dela på aktiviteter mellan olika avdelningar ser 

Kinnarps detta som en strategi för att nå lägre kostnader. I dag är både 

finansiering/bokföring och inköp centraliserade delar i Kinnarpskoncernen. De har 

även en egen fraktavdelning som hanteras centralt och är kopplat till beläggningen i 

tillverkningen. Projektledaren säger även att de strävar efter att dela på aktiviteter 

mellan avdelningar. För Kinnarps är samtlig produktion vertikal integrerad och det är 

av vikt att behålla produktionen inom företaget. Produktionschefen berättar att 

Kinnarps har som ambition att klara av att tillverka allting själva. Utöver detta 

uttrycker han även att produkterna hade påverkats negativt ifall de inte hade 

tillverkats av Kinnarps, då de har unik kunskap inom företaget. När det kommer till 

timing av en investering i en aktivitet berättar produktionschefen att det är 

betydelsefullt ”på det viset att vi väl känner våra hög- och lågkonjunkturer över året”, 

därför genomfördes exempelvis flytten när det passade in i Kinnarps årliga 

konjunkturcykel. Men i övrigt är timing inte något som styr deras arbete.  
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När det kommer till företagets policy uttrycker produktionschefen att de har 

krav utöver vad lagen kräver. Kinnarps har flera certifikat som krävs för att kunna 

leverera möbler till olika miljöer så som skolor, offentliga verksamheter och andra 

arbetsplatser. Vidare är faktorn lokalisering väldigt betydelsefull för Kinnarps. I dag 

är de belägna i Europa, då detta är deras främsta huvudmarknad. Produktionschefen 

berättar att Kinnarps ska ”inreda Europas kontor”. Inköpsdirektören uttrycker att ”ha 

tillverkning nära våra slutkunder och slutanvändare är ju viktigt, då vi inte kör med 

platta paket”. Projektledaren säger också att det endast är 15 % som exporteras 

utanför Norden. Kinnarps lokalisering bidrar till att de kan sänka fraktkostnader och 

erbjuda bättre kundservice, genom snabbare hantering av reklamationer. 

Produktionschefen nämner även att historiskt sätt är Kinnarps ett svenskt bolag och 

ägarna vill att det ska fortsätta vara det. Att lokaliseringen påverkar leveranstiderna är 

något som produktionschefen trycker på. De har exempelvis uppnått kortare ledtid för 

det flyttade sortimentet. Förbättringen beror främst på deras set-up och flöden i 

fabrikerna i Sverige, vilka möjliggör att ledtiderna kan kortas. Produktionschefen 

uttrycker att ”som situationen ser ut i dag, är vi bra lokaliserade”. Kinnarps arbetar i 

nuläget inte aktivt med att marknadsföra ursprungslandet för sina produkter, men 

samtidigt nämner alla tre intervjuobjekt att det är något som de skulle kunna tänka sig 

att lyfta fram i framtiden. 

 Samtliga intervjuobjekt berättar att institutionella faktorer, så som statliga 

regleringar, inte har någon direkt betydelse för Kinnarps. Även löneregleringar är 

något som inte är avgörande för placeringen av produktion inom koncernen, trots att 

lönekostnaderna är högre i Sverige än i Tyskland, enligt produktionschefen.  
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Thermia 

Thermia är ledande inom system för värmepumpar i Europa, för uppvärmning, 

kylning och varmvatten. De omsätter omkring 600 MKR per år och har i dag cirka 

200 anställda (Thermia, 2015). Företaget ingår i det danska industrikonglomeratet, 

Danfoss, men är baserat i Arvika, Sverige. Thermia hade tidigare en 

produktionsanläggning förlagd i Polen, under 2013 beslutades dock att denna skulle 

stängas ner och att tillverkningen skulle återflyttas till Arvika. Motivet till Thermias 

återflytt var ambitionen att föra produktion enligt lean-production principer. I 

samband med återflytten har Thermia förkortat genomloppstiden i 

produktionsförloppet med mer än 50 % och ökat sin produktivitet med 30 %. Thermia 

anser att det finns stora fördelar rörande effektivitet och kvalitet med att samla 

produktion och utveckling på ett ställe. Thermia har dessutom sin huvudmarknad i 

norra Europa och att placera produktionen i Arvika minskar därför transportkostnader 

(Thermia.se, 2013).  

Från intervjun med Thermias VD framgår det att utflytten till Polen 

genomfördes omkring 2006 – 2007. De blev förvärvade av Danfoss år 2005 och det 

var mycket som skedde i värmeindustrin som tvingade företaget till förändring. I 

företagets produktionssortiment finns omkring 275 produkter som alla fortsatte att 

produceras i Arvika, men 70 av dem var volymprodukter och började även därför 

produceras i Polen. Sverige är Thermias viktigaste marknad och företaget anser det 

fördelaktigt att vara nära sina kunder. Därtill ligger forskning och utveckling i 

Sverige, vilket påverkar ”time to market”, att kunna leverera nya produkter och 

tillfredsställa kunderna. VD:n nämner kostnadsbesparingar som motiv till återflytten, 

då det innebar att de slapp ha dubbla overheadkostnader och kunde minska kostnader 

för logistik och transport.  
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 Var det gäller ekonomiska skalfördelar säger VD:n att ”det är klart det finns 

sådana”, men tillägger att ”vi är inga masstillverkare”. Företaget får skalfördelar tack 

vare att fasta kostnader kan fördelas på fler tillverkade värmepumpar, men begränsas 

då de måste anställa fler för att kunna producera mer. Enligt produktionschefen görs 

det mesta manuellt, varför det är svårare att komma upp i skalfördelar. Företaget 

producerar efter order och det är sällan de får att ”vi ska göra hundra stycken exakt 

likadana”. Produktionsanläggningen är uppbyggd för att hålla hög flexibilitet, vilket 

prioriteras högst även om de arbetar mycket för att uppnå och bibehålla hög 

produktivitet. 

 Ackumulerat lärande av aktiviteterna är viktigt enligt både VD:n och 

produktionschefen. Det är många moment med olika kompetenskrav för att tillverka 

en värmepump, varför det är viktigt att “bygga upp” de anställda enligt VD:n. 

Produktionschefen svarar att det är viktigt med kunskap på bredden, att ”kunna 

använda kompetens till att jobba på flera olika ställen, inom produktionen, inom 

logistiken också”. VD:n anser att detta är särskilt viktigt för kritiska arbetsuppgifter 

och att ackumulerat lärande bidrar till högre kvalitet, produktivitet och innovation. De 

båda respondenterna är även eniga kring att humankapitalet gynnas av att ha 

produktionen samlad under ett tak. Enligt VD:n kommer det att bli ”A och O”. 

Kapacitetsutnyttjande i aktiviteterna är en förutsättning för företaget enligt VD:n. Det 

drar ner totala kostnader och lagerhållningen för företaget. Logistiken kring 

lagerhållning och ambitionen att optimera den var en del av syftet med återflytten, 

vilket stödjs av produktionschefen som svarar att faktorn är viktig med tanke på 

kostnadsbilden. 

Sammankopplingar mellan olika aktiviteter anser VD:n är ”viktigare och 

viktigare”. Enligt produktionschefen arbetar företaget aktivt för att underlätta för 
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denna faktor, med teamledare som ska hålla god kommunikation mellan olika 

avdelningar. VD:n svarar även att det bidrar med högre kvalitet, både gällande den 

mätta kvaliteten och kvaliteten sett ur kundens synvinkel. Sammankopplingar av 

aktiviteter gynnar även innovation. Med sammankoppling kan chefer ”prata med folk 

på golvet. … Och de kommer tala om när saker inte är bra”.  Denna möjlighet finns 

inte på samma sätt i Kina eller Polen, då de kommer att säga ”absolut, inga problem” 

berättar VD:n. Resultatet blir, enligt hans mening, att bättre kundservice möjliggörs – 

”Leveranssäkerhet, leveranstid, hela paketet, time to market det med, snabbare med 

nya grejer, de får förändringar bättre som de vill ha”.  

Förmågan att dela på aktiviteter har förbättrats efter återflytten enligt vår 

intervju med både VD:n och produktionschefen. I grund och botten är detta en del av 

deras strategi för att nå lägre kostnader. Exempelvis har personalhantering kunnat 

samlas i Sverige där det tidigare krävdes två avdelningar, en i Sverige och en i Polen. 

Fraktkostnader kan ännu inte sägas blivit lägre, men det är något Thermia strävar efter 

med återflytten.  

Gällande omfattningen av vertikal integration uttrycker VD:n att det är av 

mindre vikt i relation till andra faktorer. ”Vi har ju tittat på det här på olika sätt, var 

finns det potential, vi gör ju sådana "make or buy" analyser. … Kan vi köpa något 

bättre än vad vi kan producera så gör vi det”. Företaget köper in många komponenter 

till deras produkter, där det viktigaste är produktens kostnad, kvalitet och service 

enligt båda respondenterna. ”Det finns inget självändamål att man ska sitta här med 

någon svensk hemslöjdsmentalitet” uttrycker VD:n. Det är dock av vikt att behålla 

produktion inom företaget. Det handlar om trovärdighet och att förmedla ett 

ansvarstagande över sin produktion. 
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Det är viktigt att timing av en investering i en aktivitet är rätt enligt 

produktionschefen, att det ses i en tidsram med hänsyn till planen. VD:n poängterar 

dock att investeringar i maskiner går att förflytta om det inte fungerar. Enligt VD:n 

handlar det mycket om att det ska överensstämma med Danfoss koncernens övriga 

planer. Gällande faktorn företagets policy framgår det att företaget arbetar efter olika 

regleringar och krav från industrin, Sverige och Danfoss. Thermia följer vad de 

benämner standard operation procedures, SOP.  

Lokalisering är ”otroligt viktigt” för företaget berättar VD:n. Detta på grund 

av vikten av flexibilitet. Produktionschefen anser att det är viktigt med hänsyn till 

kundservice, transport och flexibilitet. Vidare anser han att kunskap och leveranstider 

gynnas av att ha produktion samlad och ser nytta i att ha produktionsanläggningar i 

samma land. På den punkten anser VD:n att det absolut viktigaste är att ha forskning 

och utveckling i samma land som resterande funktioner – “Skulle jag behöva göra 

någonting så skulle jag hellre flytta hela företaget utomlands, än att hålla på att stycka 

upp det”. Vad gäller marknadsföring använder sig företaget av sitt produktionsland 

som en del av deras marknadsföringsstrategi och anser att det är effektivt. Kunder 

värderar stabilitet och trygghet när det kommer till värmepumpar berättar VD:n. 

Institutionella faktorer gjorde valet att återflytta till Sverige ännu svårare enligt VD:n. 

Statliga regleringar, så som löneregleringar har vägts in i deras beslut där det är 

betydligt billigare med arbetskraft i Polen. VD:n poängterar dock att andra faktorer 

förknippade med produktion i Sverige vägt upp för dessa fördelar utomlands.  
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 ANALYS  

 

I föreliggande analys ämnar vi urskilja från empirin hur respektive faktor värderas i 

våra tre fallföretag. Resultaten kommer sedan att jämföras med vårt preliminära 

ramverk för att vi ska kunna uppfylla vårt syfte och dra en slutsats kring hur de 

strukturella faktorerna värderas vid en reshoringstrategi. 

 

Ewes 

Utifrån Ewes empiri utläses att faktorn ekonomiska skalfördelar kan klassificeras som 

relativt viktig för deras verksamhet. Detta eftersom de fokuserar på olika 

produktionssortiment vid olika anläggningar, samtidigt som Ewes kan tillverka hela 

sitt produktionssortiment i Bredaryd. Då de även är begränsade till volymen som styrs 

av deras kunder, stärks klassificeringen av faktorn som relativt viktig. Angående 

faktorn ackumulerat lärande i aktiviteterna är denna av ytterst stor vikt för företaget, 

då det framgår att de måste behålla sin kunskap inom Ewes i Bredaryd för att ha 

möjlighet att finnas kvar där. Då ackumulerat lärande även gynnar innovationen, som 

företaget prioriterar väldigt högt, stärker detta betydelsen för denna faktor. Tack vare 

samlade erfarenheter förbättras även kundservice och kvalitet, enligt intervjuobjekten. 

Faktorn klassificeras således som väldigt viktig.  

Gällande kapacitetsutnyttjande i aktiviteterna uttrycker Ewes VD att detta är 

A och O och denna faktor bedöms därav som väldigt viktig. Eftersom företaget 

investerat i nya automatiseringslinjer strävar de efter att ha maximalt 

maskinutnyttjande, vilket stärker klassificeringen. Faktorn sammankopplingar mellan 

olika aktiviteter klassificeras även den som väldigt viktig. Detta då bättre 

koordinering mellan aktiviteter har lett till att de kan uppfylla kundens höga krav 
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gällande flexibilitet och kortare ledtider, vilka är av stor betydelse för företaget. 

Klassificeringen för faktorn förmåga att dela på aktiviteter mellan avdelningar 

grundas i att motivet till Ewes återflytt inte berörde denna faktor, utan andra motiv 

spelade in i större utsträckning. Däremot blev efterföljden av återflytten att de kunde 

spara ner vissa lönekostnader, vilket framförs som av vikt för företaget. Faktorn 

bedöms därav som relativt viktig. 

Enligt både Ewes VD och marknadschef är vertikal integration av stor 

relevans. Detta då företaget till det faktum är ett tillverkande företag och har som 

ambition att fortsätta vara det. Dessutom är det vitalt för företaget att behålla 

kompetensen inom företaget, genom att fortsätta bedriva produktionen i egen regi. 

Avseende timing av en investering i en aktivitet bedöms denna faktor som väldigt 

viktig, av den anledningen att det både måste vara rätt tidpunkt för teknikens 

utveckling och för att företagets anställda måste vara mogna att hantera tekniken. 

Faktorn företagets policy kan tolkas som mindre viktig, då Ewes inte har någon egen 

upprättad policy utöver att de följer industrisektorns vanliga certifikat och regleringar. 

Vad gäller företagets lokalisering bedöms denna faktor vara väldigt viktig för 

Ewes, dels då VD:n framför att det är oerhört viktigt att produkten produceras i närhet 

till kund och dels då marknadschefen uttrycker att deras hemmamarknad, norra 

Europa, helst köper från lokala leverantörer. Till följd av deras lokalisering har Ewes 

kunnat uppnå kortare leveranstider och bättre lagerhållning, vilket också styrker 

klassificeringen som väldigt viktig för företaget. Den sista faktorn som berör 

institutionella faktorer tolkas som mindre viktig, eftersom både VD:n och 

marknadschefen anser att denna inte påverkar lokaliseringsbeslutet alls. Varken 

löneregleringar eller andra statliga regleringar prioriterades för Ewes beslut. 

Ovanstående analys har sammanställts i bilaga 4. 
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Kinnarps 

Med utgångpunkt i intervjuerna med Kinnarps klassificeras ekonomiska skalfördelar 

som relativt viktigt. Trots att produktionschefen uttrycker det som att de är en 

”volymproducent”, säger han att produktionen innebär mycket handpåläggning och att 

produktionen är helt kundorderstyrd. Detta gör att det blir svårt för Kinnarps som 

företag att prioritera skalfördelar, även om det hade varit önskvärt. Hade det varit av 

högre prioritet hade Kinnarps sannolikt haft ett annorlunda arbetssätt med mindre 

kundanpassning. Ackumulerat lärande är enligt produktionschefen ”extremt viktigt”, 

då det trots mycket automation inom tillverkningen krävs hög kunskap hos de 

anställda för att producera en möbel. Projektet med att återflytta produktionen hade 

inte heller varit möjligt om inte företaget hade haft ett starkt ackumulerat lärande 

uppbyggt inom värdekedjan. Med hänsyn till detta klassificeras denna faktor som 

väldigt viktig.  

Angående kapacitetsutnyttjande i aktiviteterna bedöms även denna faktor som 

väldigt viktig för Kinnarps. Detta styrks av att huvudmotivet för återflytten var 

möjligheten att utnyttja befintliga resurser i produktionsanläggningen i Sverige. 

Likaså bedöms faktorn sammankopplingar mellan aktiviteter som väldigt viktig. Detta 

då det krävs god koordination för att de ska kunna leverera sina produkter inom den 

korta tidsram som är uppsatt. Denna klassificering förstärks även av att projektledaren 

anser att det är viktigt att varje avdelning bidrar med ansenlig output till nästa 

avdelning i värdekedjan. Intervjuobjekten menar även att det är viktigt med 

sammankopplingar för att uppnå hög kvalitet, innovation och kundservice, vilket ger 

ytterligare stöd. Förmåga att dela på aktiviteter mellan olika avdelningar är i 

Kinnarps fall relativt viktigt. De arbetar exempelvis med att ha en centraliserad 

inköps- och finansieringsavdelning. Samtidigt är inte alla deras funktioner 

centraliserade, utan exempelvis design sker på flera anläggningar. Detta innebär att 
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centraliserade funktioner inte är gällande för hela verksamhetens värdekedja, varför 

vikten av denna faktor försvagas.  

Gällande omfattning av vertikal integration bedöms detta vara en väldigt 

viktig faktor. Kinnarps arbetar mycket med att utveckla ackumulerat lärande för att ha 

möjlighet att erbjuda en bra produkt med hög kvalitet till kunden. Att ha vertikalt 

integrerad produktion ses därför som väldigt viktigt och ambitionen att hålla samtlig 

produktion i egen regi styrker klassificeringen. När Kinnarps ska genomföra en 

förändring beaktar de faktorn timing av en investering i en aktivitet. Företagets årliga 

konjunkturcykel måste tas hänsyn till för att en investering inte ska påverka deras 

produktionsflöden negativt. Denna faktor kategoriseras ändå som relativt viktig, 

eftersom intervjuobjekten inte framför den avgörande för beslutet kring att genomföra 

en investering i helhet. 

En faktor som Kinnarps arbetar med, men som ändå bedöms som mindre 

viktig är företagets policy. Även om Kinnarps följer lagar och regleringar uttrycker de 

inte att det påverkar dem anmärkningsvärt i relation till andra företag och det finns 

inte heller någon policy som berör företagskulturen. Gällande faktorn lokalisering 

betraktas denna som väldigt viktig. Då Kinnarps lokalisering resulterar i sänkta 

fraktkostnader, minskade ledtider, högre kvalitet och möjlighet att erbjuda bättre 

kundservice, när de befinner sig nära sin hemmamarknad. Slutligen anses faktorn 

institutionella faktorer som mindre viktig inom Kinnarps. Intervjuobjekten uppger att 

faktorn inte har någon direkt betydelse för deras verksamhet och att den inte haft en 

avgörande roll för deras lokaliseringsbeslut. Ovanstående analys har sammanställts i 

bilaga 5. 
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Thermia 

Ur Thermias fallbeskrivning utläses att faktorn ekonomiska skalfördelar klassificeras 

som mindre viktig. Då de anställda i produktionen arbetar mycket manuellt och med 

många kundspecifika små serier är det svårt att komma upp i skalfördelar. Fokus vilar 

på flexibilitet och ekonomiska skalfördelar hamnar i andra rummet. Ackumulerat 

lärande är ”A och O” enligt Thermias VD. Från intervjuerna framgår att kompetens är 

centralt i företaget och ackumulerat lärande anses bidra till högre kvalitet, 

produktivitet och innovation. Således kan faktorn bedömas väldigt viktig för Thermia. 

Kapacitetsutnyttjande i aktiviteterna är en förutsättning för företaget och en del av 

syftet med deras återflytt till Sverige var att minska kostnaderna för logistiken kring 

lagerhållningen. Med detta kan faktorn kapacitetsutnyttjande klassificeras som väldigt 

viktig. Sammankopplingar mellan olika aktiviteter kan även den bedömas väldigt 

viktig för Thermia. Utifrån intervjuerna uppges att faktorn är av vikt då den berör 

många delar så som kvalitet, innovation och kundservice. Att företaget dessutom 

arbetar aktivt för att hålla god koordination mellan sina avdelningar stödjer 

antagandet. 

Faktorn förmåga att dela på aktiviteter klassificeras som relativt viktig. Enligt 

intervjuobjekten framgår det inte som en särskilt prioriterad faktor, även om det i 

grund och botten ska vara en del av deras strategi för att nå lägre kostnader. Från de 

svar som givits framstår det som att förmågan att dela aktiviteter har varit en bonus av 

återflytten, snarare än ambitionen med den. Även faktorn vertikal integration tolkas 

som relativt viktig för Thermia. Då företaget köper in mycket från underleverantörer 

och inte ser någon egennytta i att allt ska produceras internt. Samtidigt är det av vikt 

att produktionen finns kvar inom organisationen för att bibehålla Thermias 

trovärdighet och faktorn bedöms därav fortfarande vara av betydelse.  
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Gällande faktorn timing av investering i en aktivitet råder viss tvetydighet. 

Enligt produktionschefen är det av vikt att investeringar sker i rätt tid och faktorn kan 

sägas vara viktig. VD:n hävdar dock att investeringar i exempelvis maskiner kan 

förflyttas om det inte skulle fungera vid den nuvarande produktionsanläggningen. 

Detta beror sannolikt på att Thermia upplever en högre grad av flexibilitet, då de ingår 

i en stor koncern där det finns andra anläggningar att allokera om maskinen till. Vägt 

samman kan timing närmast bestämmas som relativt viktig. Angående faktorn 

företagets policy uppger Thermia att de följer lagar och regleringar som gäller för 

samtliga företag inom Danfoss koncernen. De arbetar även efter särskilda standarder 

genom hela värdekedjan. Varken VD:n eller produktionschefen menar dock att deras 

policys skiljer sig särskilt mycket i förhållande till andra företags, varför faktorn 

bedöms därför vara mindre viktig. 

Från våra intervjuobjekt framgår det att lokalisering är otroligt viktigt för 

Thermia. Framförallt med hänsyn till vikten av flexibilitet, men även dess påverkan 

på transportkostnader och kundservice. Även leveranstider och ackumulerat lärande 

uppges gynnas av att ha produktionen i ett och samma land. Thermia anser dessutom 

att det är effektivt att uppge deras produktionsland som marknadsföringssyfte. 

Faktorn lokalisering klassificeras med ovanstående som väldigt viktig. Den sista 

faktorn institutionella faktorer bedöms som mindre viktig. Även om institutionella 

faktorer så som löneregleringar hade inverkan på Thermias val av produktionsland, 

framgår tydligt att andra faktorer vägde tyngre för deras lokaliseringsbeslut. 

Ovanstående analys har sammanställts i bilaga 6. 
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Sammanfattande analys av värderingsramverken för fallföretagen 

Från analysen av respektive företag framgår det att Ewes, Kinnarps och Thermia 

värderar majoriteten av Porters strukturella faktorer lika. De samband som kan 

urskiljas mellan fallföretagen är att alla värderar ackumulerat lärande väldigt högt. 

Det framgår att industriföretag trots allt är relativt kunskapsintensiva företag, vilket 

överensstämmer med teorierna kring value shop och package logic. Fallföretagen är 

måna om att behålla kunskapen inom företagen och de anser att det gynnar flera 

aspekter så som innovation, kundservice, kvalitet och produktivitet. Gällande 

kapacitetsutnyttjande i aktiviteterna är detta något alla fallföretag prioriterar väldigt 

högt, de strävar alla efter att utnyttja sina kapaciteter i deras produktionsanläggningar 

maximalt. Företagen har även investerat mycket i automation, för att kompensera upp 

för de dyra lönekostnaderna i Sverige. Därmed blir det av yttersta vikt att dessa 

maskiner är fullbelagda för att kunna räkna hem investeringarna. 

Rörande sammankopplingar mellan olika aktiviteter värdesätter alla företag 

även denna faktor väldigt högt. Sammantaget för alla tre fallföretagen är det 

framförallt flexibiliteten som ligger till grund för faktorns höga relevans. För Ewes 

del anser VD:n att koordineringen har underlättats mellan aktiviteter efter återflytten 

till följd av ökad flexibilitet, som resulterat i kortare ledtider. Även Kinnarps och 

Thermia värderar kortare ledtider, vilket möjliggörs av en flexibel produktion. De tre 

företagen anser dessutom att innovation, produktivitet och kvalitet gynnas av denna 

faktor. 

        Den sista faktorn företagen enhälligt värderar väldigt viktig är lokalisering. 

Motiv som gynnas av rätt lokalisering enligt en reshoringstrategi är kortare 

leveranstider, lägre fraktkostnader, högre kundservice och möjlighet att marknadsföra 

produktionslandet. De tre förstnämnda motiven anser alla fallföretag att de kan uppnå 

tack vare deras lokalisering. Det sistnämnda motivet är dock inte en del av 



 55 

marknadsföringsstrategin för varken Ewes eller Kinnarps. Ewes vill snarare framhäva 

”made by Ewes”, istället för ”made in Sweden”. Däremot anser Thermias VD att det 

är effektivt att framföra produktionslandet. Detta skulle kunna bero på att Thermia har 

flest kunder i Sverige och att deras slutkunder ofta är privata konsumenter, vilka 

värdesätter en kvalitetsstämpel från Sverige. Det kan även bero på produktens 

karaktär, en värmepump är en dyrare och nödvändig produkt i relation till exempelvis 

en kontorsstol. För kunden kan det därför kännas viktigare att produkten är pålitlig 

och att service finns nära till hands.  

        En faktor som samtliga fallföretag värderar som relativ viktig är förmåga att 

dela på aktiviteter mellan avdelningar. Detta då alla anser att de till viss del kunnat nå 

lägre kostnader, så som lägre lönekostnader. Detta har dock inte varit ett av 

huvudmotiven med återflytten, utan andra motiv som exempelvis kortare ledtider, har 

varit mer styrande. Avslutningsvis finns två faktorer som de tre fallföretagen värderar 

som mindre viktiga, företagets policy och institutionella faktorer. Angående 

företagets policy arbetar alla efter lagar och regleringar, men inget av företagen har en 

speciell policy som de upplever är unik för dem. Gällande institutionella faktorer som 

statliga regleringar, har denna en särdeles liten inverkan på alla fallföretags 

lokaliseringsbeslut. Sammanfattningsvis kan sju strukturella faktorer konstateras vara 

av samma värde för fallföretagen.  

Var det skiljer sig mellan fallen är gällande faktorerna ekonomiska 

skalfördelar, omfattning av vertikal integration och timing av en investering i en 

aktivitet. Ekonomiska skalfördelar värderas som mindre viktig för Thermia, medan för 

Ewes och Kinnarps värderas faktorn som relativt viktig. En anledning till detta kan 

vara att Thermias värmepumpar tillverkas direkt efter kundorder och att de arbetar i 

lägre volymer. Vidare värderas faktorn vertikal integration som väldigt viktig för 
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Ewes och Kinnarps, medan den för Thermia värderas som relativt viktig. Detta kan 

bero på att Thermia är en del av en större koncern och inte har samma tryck på sig att 

säkra företagets överlevnad. Koncernens storlek kan även ge en större 

förhandlingskraft, vilket gör outsourcing mer fördelaktigt. För både Thermia och 

Kinnarps värderas relevansen av timing av en investering i en aktivitet som relativt 

viktig, medan för Ewes bedöms timing som väldigt viktig. Ewes är ett mindre företag 

i relation till de andra två fallföretagen, varför investeringar i maskiner kan antas vara 

en större fråga. Ewes påtalar exempelvis ingen flexibilitet i att flytta investeringar i 

maskiner om det inte skulle fungera, till skillnad från Thermia. I bilaga 7 presenteras 

en sammanställning av samtliga analyser och tidigare preliminärt ramverk.  

 

Reviderat ramverk 

I jämförelse med vårt preliminära ramverk stämmer fallföretagens värderingar av 

strukturella faktorer överens i majoriteten av fallen. Ackumulerat lärande av 

aktiviteter, kapacitetsutnyttjande i aktiviteterna, sammankopplingar mellan olika 

aktiviteter och lokalisering är alla väldigt viktiga faktorer med hänsyn till motiven för 

reshoring och fallföretagens verksamheter. Förmågan att dela på aktiviteter mellan 

avdelningar är relativt viktig, medan företagets policy och institutionella faktorer har 

värderats som mindre viktiga i samtliga fall.  

De resterande tre faktorerna har inte visat entydiga resultat. Ekonomiska 

skalfördelar värderas som mindre viktigt för reshoring. Som framgår ovan 

överensstämmer det med Thermias värdering, men inte med värderingarna för Ewes 

och Kinnarps. Vertikal integration har bedömts som relativt viktig i det preliminära 

ramverket, vilket stämmer överens med bedömningen av Kinnarps men inte för Ewes 

och Thermia. Faktorn timing av en investering i en aktivitet är mindre viktig enligt 
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sammankopplingen med motiven för reshoring. Detta stämmer dock inte överens med 

värderingen för Kinnarps och Thermia som bestämts som relativt viktig eller för Ewes 

där den faktorn bedömts väldigt viktig. Utifrån detta analysresultat kan det reviderade 

ramverket presenteras, där de faktorer som visat konsekventa resultat fyllts i, medan 

övriga faktorer lämnats blanka för vidare utredning.  

 

Tabell 4: REVIDERAT RAMVERK 

Strukturella faktorer Mindre viktig Relativt viktig Väldigt viktig 

Ekonomiska skalfördelar    

Ackumulerat lärande  

av aktiviteterna  
  X 

Kapacitetsutnyttjande 

i aktiviteterna  
  X 

Sammankopplingar mellan  

olika aktiviteter  
  X 

Förmåga att dela på aktiviteter 

mellan olika avdelningar  
 X  

Omfattningen av 

vertikal integration  
   

Timing av en investering  

i en aktivitet  
   

Företagets policy  

 
X   

Lokalisering   X 

Institutionella faktorer  X   
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SLUTSATS OCH DISKUSSION 

 

Slutsats 

Av denna studie har relevansen för sju av Porters tio strukturella faktorer kunnat 

fastställas. Tack vare bakgrundsanalysen av värdelogikerna value chain, package 

logic och value shop har tre klassificeringar för relevansen av de strukturella 

faktorerna kunnat bestämmas: mindre viktig, relativt viktig och väldigt viktig. 

Ackumulerat lärande av aktiviteterna, kapacitetsutnyttjande i aktiviteterna, 

sammankoppling mellan olika aktiviteter och lokalisering har värderats väldigt 

viktiga. Faktorn förmåga att dela på aktiviteter värderas relativt viktig, medan 

institutionella faktorer och företagets policy bedöms mindre viktiga. Värderingen för 

faktorerna ekonomiska skalfördelar, omfattning av vertikal integration och timing av 

en investering i en aktivitet har däremot inte kunnat fastställas. De sju fastställda 

värderingarna tjänar som teori kring hur Porters strukturella faktorer värderas, då 

reshoring anses vara en lämplig strategi. Det upprättade ramverket fungerar som ett 

analysverktyg och fyller det funna tomrummet av vägledning inom området 

reshoring. 

       

Diskussion 

Som nämnt inledningsvis finns en avsaknad av teori som kan vägleda företag i beslut 

kring reshoring. Resultatet av denna studie är ett bidrag för att fylla detta tomrum och 

utforska den nya hemvändartrenden bland svenska industriföretag. Från studien kan 

värderingen för sju av de tio faktorerna konstateras, medan relevansen för tre faktorer 

ännu är obestämd. De fastställda faktorerna kräver dock prövning för att vara 

slutgiltigt bestämda, måhända att andra företag inom ramen för urvalskriterierna 
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värderar de strukturella faktorerna annorlunda. Ytterligare prövning kan även komma 

att ge klarhet gällande de tre obestämda faktorerna. 

Det uppbyggda ramverket bygger på tolkningar och präglas av subjektivitet. 

Risken finns att faktorers betydelse har missbedömts från vår sida eller feltolkats av 

våra intervjuobjekt. Klassificeringsprocessen är dock noggrant förklarad och läsaren 

kan tydligt följa samtliga resonemang. Subjektiviteten är en av nackdelarna som 

medföljer en kvalitativ studie och denna brist påvisar behovet av ytterligare testning. 

Vidare är reservation för ramverkets relevans lämplig, då studerade företag inte kan 

garanteras föregått med gott exempel i sitt val av strategi. Huruvida reshoring faktiskt 

är en god strategi för företagen är för tidigt att säga, då återflytten i samtliga fall 

genomfördes för så kort tid sedan. En del resultat har presenterats, men de 

fullständiga följderna för företagen kan ännu inte fastslås. Beslutet om reshoring har 

dock inte fattats ogrundat eller omotiverat i fallföretagen, varför de fortfarande bör 

tjäna som goda indikatorer.  

 

Förslag till vidare forskning 

Reshoringtrenden är ett relativt outforskat område och ämnet är långt ifrån mättat. 

Trenden i sig är tvetydig i Sverige och är i behov av att bekräftas eller förkastas 

genom ytterligare studier. Med detta föreslås en kvantitativ studie, då fler företag 

genomfört en återflytt. För att validera det upprättade ramverket i detta arbete föreslås 

studier av fler industriföretag som genomfört reshoring. Med data från fler företag kan 

analysverktyget styrkas. Då ramverket validerats föreslås även en kvantitativ studie i 

syfte att bekräfta ramverkets förmåga att underlätta beslutet för företag som står inför 

detta lokaliseringsbeslut. Utformningen av ramverket med Porters 10 strukturella 

faktorer och bakgrunden i värdelogikerna value chain, value shop och package logic, 
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är även tillämpbart för att skapa ett analysverktyg för outsourcing eller offshoring. 

Dessa ämnen är mer behandlade, varför motiv att sammankoppla inte heller bör vara 

svårfunna. Denna studie har fokuserats på industriföretag i Sverige. Vidare forskning 

kan även riktas mot att utveckla ett ramverk för analys av andra branscher eller 

länder.  
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BILAGOR 

 

Bilaga 1: Värderingsramverk – Verktyg för analys av motiv och fallföretag 

 

Strukturella faktorer Mindre viktig Relativt viktig Väldigt viktig 

Ekonomiska skalfördelar  

 

   

Ackumulerat lärande  

av aktiviteterna  

   

Kapacitetsutnyttjande  

i aktiviteterna  

   

Sammankopplingar mellan  

olika aktiviteter  

   

Förmåga att dela på aktiviteter 

mellan olika avdelningar  

 

 

  

 

Omfattningen av  

vertikal integration  

   

 

Timing av en investering  

i en aktivitet  

   

Företagets policy  

 

 

 

  

Lokalisering 

 

 

 

  

Institutionella faktorer  
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Bilaga 2: Sammanställning av klassificeringar för de tre värdelogikerna  

 

Strukturella faktorer Value chain Package logic Value shop 

Ekonomiska skalfördelar  

 

Väldigt viktig Relativt viktig Mindre viktig 

Ackumulerat lärande  

av aktiviteterna  

Mindre viktig Relativt viktig Väldigt viktig 

Kapacitetsutnyttjande  

i aktiviteterna  

Väldigt viktig 

 

Relativt viktig 

 

Mindre viktig 

 

Sammankopplingar mellan 

olika aktiviteter 

Mindre viktig 

 

Relativt viktig Väldigt viktig 

 

Förmåga att dela på aktiviteter 

mellan olika avdelningar  

Mindre viktig 

 

Relativt viktig Väldigt viktig 

 

Omfattningen av  

vertikal integration  

Mindre viktig Relativt viktig Väldigt viktig 

Timing av en investering  

i en aktivitet  

Väldigt viktig 

 

Relativt viktig Mindre viktig 

Företagets policy  

 

Väldigt viktig Relativt viktig Mindre viktig 

Lokalisering 

 

Mindre viktig Relativt viktig Väldigt viktig 

 

Institutionella faktorer 

 

Väldigt viktig Relativt viktig Mindre viktig 
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Bilaga 3: Sammankoppling av strukturella faktorer och motiven till reshoring 

 

Motiv Påverkas av strukturella faktorer 

Kortare leveranstider • Sammankopplingar mellan olika aktiviteter 

• Lokalisering 

Lägre totala kostnader  • Ekonomiska skalfördelar 

• Kapacitetsutnyttjande i aktiviteterna  

Högre kvalitet • Ackumulerat lärande av aktiviteterna 

• Sammankopplingar mellan olika aktiviteter 

• Omfattningen av vertikal integration   

Lägre fraktkostnader • Lokalisering 

• Förmåga att dela på aktiviteter mellan olika 

avdelningar 

Lägre lönekostnader • Ackumulerat lärande av aktiviteterna 

• Kapacitetsutnyttjande i aktiviteterna 

• Institutionella faktorer  

Bättre kundservice • Lokalisering 

• Ackumulerat lärande av aktiviteterna 

• Sammankopplingar mellan olika aktiviteter 

• Omfattningen av vertikal integration  

Marknadsföra produktionsland • Lokalisering 

• Omfattningen av vertikal integration  

Högre produktivitet • Ackumulerat lärande av aktiviteterna 

•  Kapacitetsutnyttjande i aktiviteterna 

Innovation • Ackumulerat lärande av aktiviteterna 

• Sammankopplingar mellan olika aktiviteter 

Lagerhållningsförbättringar • Lokalisering 

• Kapacitetsutnyttjande i aktiviteterna 

• Förmåga att dela på aktiviteter mellan olika 

avdelningar 
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Bilaga 4: Sammanställning av analys för Ewes  

 

Strukturella faktorer Mindre viktig Relativt viktig Väldigt viktig 

Ekonomiska skalfördelar 

 
 X  

Ackumulerat lärande  

av aktiviteterna  
  X 

Kapacitetsutnyttjande  

i aktiviteterna  
  X 

Sammankopplingar 

mellan olika aktiviteter  
  X 

Förmåga att dela på aktiviteter 

mellan olika avdelningar 
 X  

Omfattningen av  

vertikal integration  
  X 

Timing av en investering  

i en aktivitet  
  X 

Företagets policy  

 
X   

Lokalisering 

 
  X 

Institutionella faktorer  

 
X   
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Bilaga 5: Sammanställning av analys för Kinnarps 

 

Strukturella faktorer Mindre viktig Relativt viktig Väldigt viktig 

Ekonomiska skalfördelar  X  

Ackumulerat lärande  

av aktiviteterna 
  X 

Kapacitetsutnyttjande  

i aktiviteterna 
  X 

Sammankopplingar mellan  

olika aktiviteter 
  X 

Förmåga att dela på aktiviteter 

mellan olika avdelningar 
 X  

Omfattningen av  

vertikal integration 
  X 

Timing av en investering  

i en aktivitet 
 X  

Företagets policy 

 
X   

Lokalisering 

 
  X 

Institutionella faktorer 

 
X   
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Bilaga 6: Sammanställning av analys för Thermia  

 

Strukturella faktorer Mindre viktig Relativt viktig Väldigt viktig 

Ekonomiska skalfördelar  

 
X   

Ackumulerat lärande  

av aktiviteterna  
  X 

Kapacitetsutnyttjande  

i aktiviteterna  
  X 

Sammankopplingar mellan  

olika aktiviteter  
  X 

Förmåga att dela på aktiviteter 

mellan olika avdelningar  
 X  

Omfattningen av  

vertikal integration  
 X  

Timing av en investering  

i en aktivitet  
 X  

Företagets policy  

 
X   

Lokalisering 

 
  X 

Institutionella faktorer  

 
X   
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Bilaga 7: Sammanställning av fullständig analys 

 

Strukturella 

faktorer 

Ewes Kinnarps Thermia Preliminärt 

ramverk 

Ekonomiska 

skalfördelar  

Relativt viktig Relativt viktig 

 

Mindre viktig Mindre viktig 

Ackumulerat 

lärande av 

aktiviteterna  

Väldigt viktig Väldigt viktig Väldigt viktig Väldigt viktig 

Kapacitets-

utnyttjande i 

aktiviteterna  

Väldigt viktig Väldigt viktig Väldigt viktig Väldigt viktig 

Samman-

kopplingar 

mellan olika 

aktiviteter  

Väldigt viktig Väldigt viktig Väldigt viktig Väldigt viktig 

Förmåga att dela 

på aktiviteter 

mellan olika 

avdelningar  

Relativt viktig 

 

Relativt viktig Relativt viktig 

 

Relativt viktig 

Omfattningen  

av vertikal 

integration 

Väldigt viktig Väldigt viktig Relativt viktig Relativt viktig 

Timing av en 

investering i en 

aktivitet  

Väldigt viktig Relativt viktig Relativt viktig Mindre viktig 

Företagets 

policy  

Mindre viktig 

 

Mindre viktig Mindre viktig Mindre viktig 

Lokalisering Väldigt viktig 

 

Väldigt viktig Väldigt viktig Väldigt viktig 

Institutionella 

faktorer  

Mindre viktig Mindre viktig Mindre viktig Mindre viktig 
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Bilaga 8: Intervjuguide 

Introduktion: Inför varje intervju ges intervjuobjekten information om att studien 

fokuserar på Porters 10 strukturella faktorer och hur dessa värderas vid en 

reshoringstrategi.  

 

Struktur: Huvudsakliga frågeställningar är skrivna som icke-kursiverade, medan 

kursiverad text indikerar följdfrågor. 

 

Generella frågor 

 

• Vad är din position på företaget? 

• Vilket är ditt ansvarsområde? 

• Hur länge har du arbetat på företaget?   

• Vad var motiven till att outsourca/offshora från första början?  

• När genomfördes utflytten? 

• Vilket produktionssortiment har ni nu flyttat tillbaka till Sverige? 

• När genomfördes återflytten? 

• Hur stor andel av den totala tillverkningen uppskattar du att ni har återflyttat? 

• Vilka förutsättningar skulle ni säga ligger till grund för att reshoring betraktats 

som en lämplig strategi? 

• Vilka motiv vill ni uppnå genom reshoring?  

• Vilka var de önskade effekterna? 

• Upplever ni att ni uppnått några av dessa motiv eller effekter? 

-‐ Om inte, förväntar ni uppnå dem?  

-‐ Vad ligger till grund för förväntningarna? 
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Frågor berörande Porters 10 strukturella faktorer och tillhörande motiv för reshoring  

 

1) Ekonomiska skalfördelar  

• Hur ser ni på ekonomiska skalfördelar gällande er produktion?  

• Är ekonomiska skalfördelar i form av lägre styckkostnader (dvs. lyckats sprida 

era fasta kostnader på flera produkter) en betydelsefull del av er strategi?  

-‐ Vad ligger till grund för ert svar?  

• Hur stor påverkan har ekonomiska skalfördelar på företagets totala kostnader?  

 

2) Ackumulerat lärande av aktiviteterna  

• Hur värderas ackumulerat lärande av aktiviteterna inom ert företag? 

• Arbetar ni aktivt med att stärka ackumulerat lärande?  

-‐ Och i så fall, skulle ni kunna ge något konkret exempel på detta.  

• Skulle ni säga att ert humankapital gynnas av att ha samtliga 

produktionsaktiviteter under samma tak? 

(Såsom FoU, tillverkning, kvalitetstestning med mera) 

• Upplever ni att ackumulerat lärande bidrar till högre kvalitet?  

• Upplever ni att ackumulerat lärande ökar produktiviteten? 

• Upplever ni till följd av ökad produktivitet att behovet av antal anställda har 

minskat? 

• Upplever ni att ackumulerat lärande gynnar er innovation?  

• Upplever ni att ackumulerat lärande ger möjligt att utföra bättre kundservice?   

 

3) Sammankopplingar mellan olika aktiviteter  

• Hur ser ni på koordinering mellan olika aktiviteter?  

• Arbetar ni aktivt med att underlätta koordinering mellan olika aktiviteter?  

-‐ Och i så fall, skulle ni kunna ge något konkret exempel på detta. 

• Upplever ni att sammankopplingar mellan olika aktiviteter leder till kortare 

leveranstider? 

• Upplever ni att bättre koordination mellan olika aktiviteter bidrar till högre 

kvalitet?  

• Upplever ni att sammankopplingar mellan olika aktiviteter gynnar er 

innovation?  
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• Upplever ni att ni med bättre koordination mellan olika aktiviteter kan utföra 

bättre kundservice?  

 

4) Förmåga att dela på aktiviteter mellan olika avdelningar  

• Strävar ni efter att dela på aktiviteter mellan olika avdelningar?  

(Såsom finansiering & bokföring, personalhantering, teknologiutveckling, 

anskaffning/inköp)  

• Är detta en del av er strategi för att nå lägre kostnader? 

• Påverkas era fraktkostnader av förmågan att dela på aktiviteter? 

 

5) Kapacitetsutnyttjande i aktiviteterna   

• Hur betydelsefullt är det för er att utnyttja befintliga resurser maximalt? 

• Arbetar ni aktivt med att uppnå högt kapacitetsutnyttjande i aktiviteterna? 

-‐ Och i så fall, skulle ni kunna ge något konkret exempel på detta. 

• Innebär högt kapacitetutnyttjande i aktiviteterna att ni får lägre totala 

kostnader? 

• Upplever ni att högre kapacitetutnyttjande ger upphov till bättre 

lagerhållninsgförbättringar? 

 

 

6) Lokalisering 

• Hur viktigt är det för er att vara nära er hemmamarknad? 

• Hur viktigt är det för er att vara nära era leverantörer? 

• Hur viktigt är det för er att era produktionsanläggningar ligger i samma land? 

• Arbetar ni aktivt för att uppnå detta?  

-‐ Och i så fall, skulle ni kunna ge något konkret exempel på hur?  

• Upplever ni att ni kan minska leveranstiderna i och med att 

produktionsanläggningarna ligger i samma land? 

• Upplever ni att er lokalisering påverkar era fraktkostnader?  

• Upplever ni att företagets placering möjliggör bättre kundservice? 

• Är det en del av er marknadsföringsstrategi att framföra ursprungs- eller 

produktionsland? 
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7) Timing av en investering i en aktivitet  

• Är timing av en investering i en aktivitet betydelsefullt för ert företags 

produktion?  

• Påverkar tidsförknippade faktorer när ni genomför en investering? 

 

8) Omfattningen av vertikal integration 

• Är samtlig produktion i ert företag vertikalt integrerad? 

• Hur ser ni på vertikal integration av produktion? 

• Är det av vikt för er att behålla produktion inom företaget? 

• Påverkas produkten av ifall den produceras inom företaget eller av ett annat 

företag? 

 

9) Institutionella faktorer  

• Har de statliga regleringarna påverkat ert val av produktionsland? 

• Upplever ni att statliga regleringar, såsom löneregleringar, påverkar era 

lönekostnader? 

 

10) Företagets policy  

• Arbetar ni i företaget efter en bestämd policy för era olika aktiviteter? 

• Finns riktlinjer inom ert företag för hur er produktion ska gå till? 

 

 


