
 
 

Företagsekonomiska institutionen   

Internationellt Företagande 

Kandidatuppsats, HT 2012 

 

2013-02-27  

 

 

 

 

 

 

 

 

Närhetsfaktorer inom offshoring – en studie av 

nordiska företags nearshoring till Östeuropa 

 

 

 

 

 

 

 

Författare:  

Johan Arvidsson 

David Stuart Dahlgren 

 

Handledare:  

Christine Holmström-Lind 

  



2 
 

Sammanfattning  

Offshoring har länge varit en del av den internationella handeln. När offshoring, främst till 

Indien och Kina, inom tjänstesektorn växte uppkom problem som var relaterade till avståndet 

mellan den flyttade verksamheten och företagets hemland.  Nearshoring som fenomen växte 

fram som en lösning på dessa problem. Genom att förlägga verksamheten utomlands men 

närmare än de traditionella offshoring-länderna så kunde företag minska problemen 

associerade med avståndet men fortfarande dra nytta av en lägre lönekostnad. Teoretiskt är 

det som påverkar företag att välja nearshoring över offshoring relaterat till närheten men få 

empiriska undersökningar har försökt att visa att så är fallet. För att kunna visa att närhet 

spelar roll vid valet av land dit verksamhet ska flyttas så är det viktigt att försöka definiera 

vad närhet innebär. Detta görs dels genom att relatera till problemen med offshoring, dels 

genom att sammanställa vad som i tidigare forskning ansetts vara egenskaperna hos ett 

närliggande land. Denna undersökning utmynnade i ett antal olika faktorer som har med 

närhet att göra. Genom kvalitativa intervjuer med beslutsfattare inom fyra nordiska företag 

har vi undersökt hur stor vikt dessa faktorer har och dess påverkan på företagens beslut att 

välja nearshoring av finans- och ekonomitjänster till Östeuropa. Resultatet av vår 

undersökning blev att närhet har betydelse för valet av land men att lönekostnad och tillgång 

på kompetent personal var än viktigare för beslutet. 

 

 

 

 

Nyckelord: Nearshoring, Offshoring, Östeuropa, Baltikum, Avstånd  
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Offshoring som fenomen har funnits sedan tidigt 1900-tal då Ford Motor Company i USA 

flyttade del av sin produktion till England. Under århundrandet expanderade användandet av 

offshoring inom produktion och under 1990-talet började även tjänster att omfattas av 

företagens offshoring. (Stringfellow et al. 2008) Lewin et al. (2011) menar att framväxten av 

ny informationsteknik har lett till att det blivit enklare att förlägga tjänsteproduktion 

utomlands och hävdar att det har skett ett skifte i fokus från offshoring av produktion till 

offshoring av tjänster. Offshoringen av IT-tjänster har länge varit den största delen av 

företagens offshoring. Enligt Lacity et al. (2008) så kommer alla delar av offshoring inom 

tjänstesektorn att öka men den del som utgörs av ”business processes” (finans- och 

ekonomitjänster) kommer att växa i högre takt.  

 

Som en reaktion på den växande offshoring-trenden till låglöneländer, som exempelvis 

Indien, växte begreppet nearshoring fram under 1990-talet i samband med att amerikanska 

företag flyttade en ökande andel av sin verksamhet till Kanada och länder i Västindien. 

Begreppet innehåller i princip två led varav det första ”near” syftar på ett relativt nära avstånd 

till bolagets ursprungsland och ”shore” syftar traditionellt på ”seashore” vilket innebär utanför 

det egna landet. Nearshore betyder alltså en plats utanför det egna landet men som i vissa 

aspekter kan anses ligga nära. Offshore i sin tur betyder egentligen utanför det egna landet. I 

samband med framväxten av nearshoring får dock offshoring som begrepp numera anses 

innebära att det rör sig om ett visst längre avstånd mellan företagets hemland och landet dit 

verksamheten har flyttats (Carmel et al., 2006).  

 

Offshoring och nearshoring är snarlika och nearshoring kan ses som en begränsning i vilka 

länder som kan bli föremål för ett företags offshoring. Särskiljningen ligger enligt det 

synsättet främst i vad som kan definieras vara ett närliggande land. Det finns idag ingen 

enhetlig syn på vad som ska anses vara ett närliggande land men de flesta författarna är 

överens om att geografiskt avstånd har betydelse (Hahn et al., 2011, Carmel et al. 2007) men 

att det även påverkas av andra faktorer, t.ex. regionala handelsavtal (Hahn et al.2011), 

tidsskillnader, kultur och gemensam historia, språkskillnader och ekonomisk och politisk 

likhet (Carmel et al., 2007). Än viktigare så menar Hahn et al. (2011) att de faktorer som 
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traditionellt styrt val av offshoring inte stämmer helt överens med vad de funnit angående 

nearshoring, t.ex. så fann de att företag valde relativt dyrare nearshoringländer istället för det 

billigaste offshoring-alternativet vilket tidigare varit något av en truism inom 

forskningsområdet (Lewin et al. 2011, Tadelis 2007).  

 

Företag har på senare tid upplevt ökade problem med offshoring vilket har lett till att 

nearshoring fått större betydelse som sourcing-alternativ. Tadelis (2007) förklarar problemen 

som oförutsedda kostnader som uppstår till följd av det ökade avståndet mellan företaget och 

den flyttade verksamheten såsom kostnader hänförliga till resor, tidsskillnader, språkbarriärer 

och skillnader i kultur. Författarna menar även att ju mer komplexa tjänster som omfattas av 

ett företags offshoring är, desto större är de potentiella problemen.  

 

Orsakerna till problemen med offshoring svarar mot egenskaper hos närliggande länder så 

som de kortfattat beskrivits här i inledningen. Inga empiriska undersökningar har dock belyst 

vilka egenskaper hos det närliggande landet som varit avgörande för valet av nearshoring vad 

gäller finans- och ekonomitjänster från nordiska företag. Ett rimligt antagande är att närheten, 

vilket innefattar mer än bara geografisk närhet, som skiljer nearshoring från offshoring har en 

stor betydelse för företag vid val av land vid nearshoring. 

 

1.2 Syfte 
 

De faktorer som avgör vilket land ett företag väljer att flytta sin verksamhet till kan, med det 

ovan sagda i tanken, variera mellan nearshoring och offshoring. Vi kommer i denna uppsats 

presentera vilka faktorer som kan tala för ett nearshoring-alternativ och sedan undersöka hur 

stor vikt nordiska företag lagt vid dessa faktorer när de valt att flytta finans- och 

ekonomitjänster  till ett närliggande land. Problematiseringen och syftet leder fram till 

följande forskningsfråga. 

 

Vilka faktorer är viktiga vid nordiska företags val av land vid nearshoring av finans- och 

ekonomitjänster?  

1.3 Disposition 
 

Ett problem med att uppfylla det valda syftet är att “Nearshoring är underrepresenterat i den 

akademiska litteraturen [...]” (Carmel et al., 2006, s. 4) och att “[...] lite empirisk forskning 
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har undersökt det nya sourcing-alternativet nearshoring [...]” (Hahn et al., 2011, s. 357). 

Bristen på akademisk litteratur inom nearshoring leder till att mycket av den litteratur vi 

använder i denna uppsats hämtas från det närliggande offshoring-området. Eftersom 

nearshoring som fenomen uppstått som ett svar på problemen med offshoring kan dessa 

problem användas för att förklara vad nearshoring är och vilka egenskaper som är förknippade 

med ett närliggande land vilka sedan presenteras i ett avsnitt om nearshoring. Dessa faktorer, 

eller egenskaper, ligger till grund för den empiriska studien som efter asvnittet om 

nearshoring presenteras. Resultatet av denna studie presenteras och analyseras för att 

empiriskt försöka klargöra vilka faktorer och drivkrafter som påverkar i nordiska företags val 

av närliggande land.  

 

2. Teori 

2.1 Outsourcing, offshoring och nearshoring, vad är vad? 

 

Outsourcing 

Outsourcing är den process då företag anlitar en extern part inom det egna landet till att sköta 

en del av företagets verksamhet. Det handlar således om verksamhet som företaget tidigare 

skött inom företaget och avser inte varje köp av tjänster från en extern serviceleverantör 

.(Lewin et al., 2011) Motsatsen är insourcing som är när företaget åter väljer att sköta del av 

verksamheten inom företaget som tidigare outsourcats (Gonzales et al., 2006, Tadelis, 2007 ). 

 

Offshoring 

Offshoring betyder, som ovan antytts, utanför det egna landet. Offshoring kan i huvudsak ske 

på två olika sätt. Den första varianten kallas captive offshoring och innebär att företaget flyttar 

verksamheten utomlands men behåller verksamheten inom företaget. Den andra varianten 

kallas outsource offshoring och innebär att företaget anlitar en tredje part utomlands för att 

sköta verksamheten. (Lewin et al. 2011, Tadelis, 2007) 

 

Nearshoring 

Nearshoring till skillnad från offshoring ställer vissa krav på vilka destinationer som kan vara 

möjliga. Här krävs en viss närhet till företagets ursprungsland, avståndet mellan 

ursprungslandet och destinationslandet är den avgörande skillnaden mellan offshoring och 
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nearshoring (Carmel & Abbott, 2006). Nearshoring kan ersätta offshoring såtillvida att både 

captive nearshoring och outsource nearshoring är möjligt. En definition av nearshoring förlitar 

sig i stort på hur man definierar vad ett närliggande land är, eftersom detta är den aspekt som 

särskiljer nearshoring från offshoring.  

 

Nedan i tabell 1 presenteras de olika sourcing-alternativen för outsourcing, offshoring och 

nearshoring och egenskaper som hör till varje sourcing-alternativ. 

 

 

 

Outsourcing Outsourcing 

offshoring 

Captive 

offshoring 

Outsourcing 

nearshoring 

Captive 

nearshoring 

Vem utför 

tjänsterna? 

Annan aktör Annan aktör Inom 

företaget  

Annan aktör Inom 

företaget  

Lokalisering I hemlandet Utomlands Utomlands Utomlands, i 

närliggande 

land 

Utomlands, i 

närliggande 

land 

Tabell 1: Överblick över olika sourcing-alternativ. (Egen utformning). 

 

2.2 Nearshoring 
 

2.2.1 Motiv till att flytta verksamhet utomlands 

 

Den teoretiska grunden för outsourcing och därmed mycket av grunden för offshoring och 

nearshoring är baserad på transaktionskostnadsekonomier som etablerades av Ronald Coase 

under tidigt 1900-tal. Genom att sätta ett pris på interna tjänster kunde företaget jämföra de 

egna kostnaderna mot marknadens kostnader för samma tjänst och på så sätt utvärdera om 

företaget kunde spara pengar genom att outsourca tjänsten. (Erber et al. 2005, Ellram et al. 

2008) Det grundläggande motivet för framväxten av outsourcing, offshoring och nearshoring 

var med det ovan sagda att företag kunde minska sina kostnader genom att effektivisera delar 

av verksamheten genom att flytta den. Utöver kostnad som drivkraft har Roza et al. (2011) 

identifierat tillgång till resurser och möjlighet att etablera sig på den utländska marknaden 

som drivkrafter för företag att flytta verksamhet utomlands. Författarna menar även att alla tre 

drivkrafterna kan ligga bakom företags flytt av verksamhet till såväl närliggande länder som 
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till länder som ligger längre bort. Drivkrafterna ensamt kan därför inte förklara varför företag 

väljer nearshoring. 

 

Beroende på om den flyttade tjänsten är avancerad eller enkel så kan olika drivkrafter ligga 

bakom beslutet till offshoringen. Enligt Ørberg Jensen och Pedersen (2012) så baseras 

företagens beslut om offshoring av avancerade tjänster mer på ett strategiskt tänkande genom 

att få kontakt med och utnyttja kunskap hos arbetare utomlands. Detta jämförs då med den 

drift att sänka kostnader som oftast ligger bakom offshoringen av enklare tjänster. Författarna 

nämner inte att samma fenomen skulle existera inom nearshoring men eftersom samma 

drivkrafter ligger till grund för nearshoring så torde tjänstens komplexitet kunna påverka även 

inom detta område. 

 
2.2.2 Närliggande land enligt tidigare litteratur 

 

Som sades i inledningen så finns ingen vedertagen definition på vad som ska anses vara ett 

närliggande land. Fyra av de texter som vi behandlat inom ramen för denna uppsats och som i 

någon mån tagit upp nearshoring har dock försökt att ge en definition på vad ett närliggande 

land är eller vilka fördelar som finns med ett närliggande land. Alla författarna nämner 

geografisk närhet som en viktig faktor för definitionen av vad som ska anses vara ett 

närliggande land. Denna geografiska närhet definieras lite olika bland de olika författarna. 

Hahn et al. (2011) samt Carmel och Abbott (2007) nämner enbart att det ska förligga en 

geografisk närhet för att landet ska anses vara ett närliggande land utan att ta ställning till hur 

stora avstånd det kan röra sig om. Lacity et al. (2008) menar att landen bör vara ”adjecent” 

vilket kan innebära båda angränsande så som att landen måste ha en gemensam gräns eller 

närliggande. Författarna tar dock upp Östeuropa som ett exempel på närliggande länder till 

Västeuropa varför de inte förutsätter en gemensam gräns för sin definition av närliggande 

länder. Stare och Rubalcaba (2009) har den snävaste definitionen av geografisk närhet då de 

påstår att ett land måste ligga på samma kontinent för att kunna anses vara ett närliggande 

land. 

 

Vidare anser författarna till tre av texterna (Carmel & Abbott, 2007, Lacity et al. 2008 och 

Stare & Rubalcaba, 2009) att kulturella likheter eller kunskap om kulturen i företagets 

ursprungsland är en viktig egenskap hos ett närliggande land. Andra faktorer som 

framkommer som viktiga i definitionen av ett närliggande land är tidsskillnader (Carmel & 



10 
 

Abbott, 2007 och Lacity et al. 2008), språkliga likheter/kunskaper (Carmel & Abbott, 2007 

och Stare & Rubalcaba, 2009),  integrerade ekonomier eller regionala handelsavtal (Carmel & 

Abbott, 2007 och Hahn et al. 2011), politiska likheter (Carmel & Abbott, 2007), historiska 

kopplingar (Carmel & Abbott, 2007 och Stare & Rubalcaba, 2009) samt tillgång på 

välutbildad personal (Stare & Rubalcaba, 2009). Nedan i tabell 2 sammanfattas vilka 

författare som argumenterar för de olika faktorerna. 

 

Faktor Egenskaper hos det närliggande 

landet 

Författare 

Geografiskt 

avstånd 

Mindre restid och resekostnader Carmel & Abbott (2007), 

Hahn et al. (2011),  

Lacity et al. (2008), Stare 

& Rubalcaba (2009) 

Tidsskillnader Närliggande tidzoner Carmel & Abbott (2007), 

Lacity et al. (2008) 

Kultur Liknande kultur, livsstil  och 

arbetsmiljö  

Carmel & Abbott (2007), 

Lacity et al. (2008), 

Stare & Rubalcaba (2009) 

Språk Språkliga likheter eller bra kunskaper i 

hemlandets språk 

Carmel & Abbott (2007), 

Stare & Rubalcaba (2009) 

Politik Liknande politiskt system Carmel & Abbott (2007) 

Ekonomi Integrerade ekonomier Carmel & Abbott (2007), 

Hahn et al. (2011) 

Historia Har historiska kopplingar till landet Carmel & Abbott (2007), 

Stare & Rubalcaba (2009) 

Tillgång på 

välutbildad 

personal 

Personal med rätt kompetens 

kombinerat med kulturell och 

geografisk närhet 

Stare & Rubalcaba (2009) 

Tabell 2. Faktorer som är del av definitionen för vad som ska anses vara ett närliggande lan och vilka författare 

som nämnt faktorn. (Egen utformning). 
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2.2.3 Definition av närliggande land 
 

Vad som framkommer av de ovan angivna definitionerna är att geografiskt avstånd mellan 

företagets hemland och landet dit verksamheten ska flyttas har betydelse för vad som ska 

anses som ett närliggande land. Utöver geografisk närhet så har alla författarna ovan tillskrivit 

närliggande land ytterliggare egenskaper som även bör tas i beaktande. Vi anser att de 

faktorer som framkommer ovan såsom kultur, språk, tidsskillnader och politiskt likhet bör 

användas för att avgöra om ett land är närliggande. Vad ett närliggande land är kan även sägas 

definieras av vilka problem som kan tillskrivas offshoring eftersom nearshoring beskrivits 

som ett svar på dessa problem. Vi anser därför att även att utöver de ovan uppräknade 

faktorerna bör skillnader i lagar mellan länderna inkluderas i definitionen eftersom detta 

uppfattats som ett problem, detta har även identifierats av  Metters (2008) och  Tadelis  

(2007). 

 

Stare och Rubalcaba (2009) menar att företag från Storbritannien föredrar att flytta sin 

verksamhet till Irland eller till Indien framför Östeuropa eftersom de kulturella banden och 

möjligheterna att hitta personal som kan engelska är större i dessa länder. Definitionen av vad 

som är ett närliggande land beror därför i stor grad på utifrån vilket land man mäter avståndet 

samt andra företags- och produkt-/tjänstespecifika faktorer. Alla faktorer måste heller inte 

vara uppfyllda för att landet ska anses vara närliggande. Om en faktor är viktigare än andra 

kan den väga över och göra att landet anses vara närliggande t.ex. som Stare och Rubalcaba 

menar att det stora geografiska avståndet får stå tillbaka för kulturella och språkliga fördelar 

mellan Indien och Storbritannien.  

 

2.2.4 Till Norden närliggande länder 
 

Alla av de ovan nämnda författarna har angett Öst- och Centraleuropa som ett mål för 

nearshoring av tjänster från Västeuropa (Lacity et al., 2008, Hahn et al., 2011, Carmel & 

Abbott, 2007, Stare & Rubalcaba, 2009). Vissa nämner explicit att de öst- och 

centraleuropeiska länderna utgör nearshoring-länder till länderna i Västeuropa. Skälen till 

varför dessa författare ansett att dessa länder är att betrakta som närliggande till Västeuropa 

baseras på de faktorer som ovan angetts definiera vad ett närliggande land är. Stare och 

Rubalcaba nämner även att de baltiska länderna är särskilt attraktiva för skandinaviska företag 
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medan Polen och Tjeckien är attraktiva för Tyska företag med tanke på faktorer som är att 

hänföra till typiska egenskaper hos närliggande länder.  

 

Carmel och Abbott (2007) har i sin textundersökning identifierat tre olika kluster inom vilket 

nearshoring förekommer (figur 1). Ett av dessa kluster omfattar de västeuropeiska ländernas 

nearshoring till Öst- och Centraleuropa. Här kan vi även se att de nordiska länderna är ”klient-

länder” medan länderna i Öst- och Centraleuropa utgör nearshoring-länder. Författarna menar 

att de faktorer som de ansett påverka valet  av nearshoring (se avsnitt 2.2.2) svarar väl mot 

dessa kluster. Öst- och Centraleuropa kan därför anses utgöra närliggande länder till de 

nordiska länderna om man ser till definitionen av närliggande land som den framkommer i 

nearshoring-sammanhang. 

 

 

Figur 1: Tre nearshoring-kluster (Nordamerika, Västeuropa och Japan/Korea). Källa: Carmel & Abbott (2006) 

 

 

2.2.5 Nearshoring, ett bättre alternativ än offshoring? 

 

Den primära fördelen med nearshoring, vilket är samma för såväl offshoring som för 

outsourcing, är att företaget kan erhålla effektivitetsvinster eller kostnadsminskningar genom 

att flytta verksamheten (Hahn et al., 2011). Det finns dock en del fördelar som skiljer 



13 
 

nearshoring från offshoring. Först och främst kan kommunikationen mellan hemlandet och 

utlandet ske mer simultant och effektivt eftersom de befinner sig i samma eller närliggande 

tidszon (Carmel & Abbott, 2007). Eftersom de geografiska avstånden ofta är kortare finns det 

större möjligheter för parterna att resa och träffas personligen, något som kan bidra till 

klargöra eventuella otydligheter och fördjupa samarbetet (Ibid.). Enligt bland annat 

Hofstede’s kulturdimensionsteorier kan kulturella likheter och förståelse människor emellan 

bidra till att missförstånden blir färre, mer förtroende mellan parterna och att samarbetet 

därmed blir bättre (Hahn & Bunyaratavej, 2010). Enligt Abbott & Carmel (2006) så bidrar 

även institutionella faktorer som frihandelsavtal (t.ex. NAFTA) och Europeiska unionen till 

att företag kan upprätta utländska enheter i närliggande länder.  

 

Fördelarna med nearshoring ligger i själva närheten mellan länderna och speglar i stort vad 

som ansetts vara problem med offshoring. De fördelar som tillskrivs närliggande länder såsom 

lägre resekostnader, enklare kommunikation, färre risker både ekonomiskt som politiskt, etc. 

är direkt beroende av egenskaper som har med närheten mellan länderna att göra. 

Egenskaperna utgör en lösning på problemen som härrör från avståndet vid traditionell 

offshoring. Få författare har dock empiriskt försökt visa på vilka fördelar som av företag 

uppfattats med nearshoring eller vilka fördelar som nearshoring faktiskt innebär.  

 

2.2.6 Faktorer vid val av land 

 

Som förklarades i stycke 2.2.1 så kan inte företagets val av land enbart förklaras utifrån vilket 

grundläggande motiv som ligger bakom flytten av verksamheten. Klart är att om motivet till 

flytten är en viss resurs som kan återfinnas i ett specifikt land så flyttas verksamheten till detta 

land för att få tillgång till resursen. Likadant är det när ett företag flyttar för att få tillgång till 

en specifik marknad. När ett företag flyttar verksamheten för att sänka sina kostnader måste 

man dock anta att ett flertal faktorer kan leda till kostnadsfördelar. Hahn et al. (2011) fann i en 

undersökning av direktinvesteringsflöden olika faktorer som påverkade företags villighet att 

investera i ett annat land. En av dessa faktorer var lönen, när lönen i mottagarlandet ökade 

relativt sett till ursprungslandet så minskade företagens villighet att investera. Även 

möjligheten till kostnadsänkning inom andra områden torde påverka företagets vilja att flytta 

verksamheten speciellt när motivet till flytten är att sänka kostnaderna. Stare & Rubalcaba 

(2009) hävdar att även tillgång på kompetent personal har inverkan vid val av land. 
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Hahn et al. (2011) slår sedan fast att faktorerna bakom nearshoring inte nödvändigtvis måste 

vara samma som för offshoring. T.ex. så kan ett företag välja ett dyrare nearshoring-alternativ 

än att söka sig till det billigaste alternativet i strid med den klassiska teorin om att 

lönekostnaden främst styr beslutet av offshore-alternativ. Vad som avgör om företaget väljer 

ett närliggande land istället för ett land som ligger längre bort kan därför avgöras av andra 

faktorer än enbart lönekostnaden. Eftersom nearshoring vuxit fram som en lösning på problem 

relaterat till avståndet vid offshoring så influeras företagets val vid nearshoring av faktorer 

som har med närheten mellan länderna att göra. Närhet menas då med de egenskaper som ett 

närliggande land ska besitta och som definierar vad ett närliggande land är (avsnitt 2.2.3). 

Uppsatsens mål är att visa vilka av dessa som är av störst vikt vid valet av land. Här nedan 

beskrivs dessa faktorer närmare. 

 

Geografiskt närhet  

Den geografiska avståndet som anges av författarna avser det relativa avståndet mellan 

företagets hemland, det land där företaget har sitt säte eller huvuddelen av sin verksamhet, 

och det land dit verksamheten har flyttats. Endast Stare och Rubalcaba har angett en definitiv 

begränsning i vad som kan anses vara geografisk närhet. Vid bedömning av det geografiska 

avståndet ska hänsyn tas till det faktiska avståndet och kommunikationsmöjligheterna mellan 

länderna. Detta för att problemen som uppstår främst är beroende på ökade resekostnader och 

längre restider. Dessa kostnader uppstår framförallt vid själva etableringen då mycket resurser 

måste satsas men även under företagets hela tid utomlands (Tadelis, 2007, Metters, 2008). 

 

Tidsskillnader 

Skillnaden i tid mellan länder kan innebära ett problem för företag (Metters, 2008, Carmel & 

Abbott 2007). Vad som ska anses vara en tillräckligt nära tidszon är inget som författarna 

nämner men Carmel & Abbott (2007)  menar att alla de texter de undersökte som nämnde 

tidsskillnader ansåg att det borde vara samma tidszon eller en eller två tidszoner bort. 

 

Politisk likhet 

Carmel och Abbott (2007) menar att likheter i de båda ländernas politiska system leder till en 

ökad närhet mellan länderna. Problem som associeras med politiskt avstånd är kopplat till den 

politiska stabiliteten i landet och relationerna mellan länderna (Tadelis, 2007, Metters, 2008). 

Ett exempel på ett sådant problem kan vara avbrott i verksamheten p.g.a. krig eller oroligheter 

(Ellram, et al. 2008). En bedömning av vad som kan anses vara ett närliggande land måste 

därför beakta dessa olika parametrar men om politisk stabilitet bör vara en del av politisk 
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likhet är inte klart, poltisik stabilitet måste inte innebära att de båda länderna uppvisar 

politiska likheter. Den politiska risken är dock något som påverkar beslut om vart företag ska 

förlägga verksamhet, speciellt om det gäller mer komplex verksamhet (Doh et al., 2009).  

 

Likheter i lagregler 

Ingen av författarna ovan tog upp lagregler som ett explicit argument för avståndet mellan 

länderna. Lagregler är dock nära associerat med politiska och ekonomiska system varför dessa 

olika egenskaper hör ihop. Handelsavtal och mellanstatliga organisationer såsom NAFTA och 

EU som enligt Hahn m.fl. var ett argument för närhet leder ofta till ökad harmonisering av 

lagregler mellan länder som är del av dessa. Problem som nämnts i anslutning till olika 

lagregler är den ökade kostnaden för juridisk hjälp, avtalsbundenhet och svårigheter i att 

vinna i en rättsprocess mot en inhemsk motpart (Metters, 2008, Tadelis, 2007). 

 

Kulturell närhet 

Kulturellt avstånd torde vara det avstånd som är svårast att definiera. Carmel och Abbott 

menar även att historiska kopplingar har betydelse för avståndet. Vi anser att denna parameter 

borde ingå i det kulturella avståndet eftersom historiska kopplingar leder till kulturella 

likheter. Historiska kopplingar kan vara en indikation på kulturella likheter. Metters (2008) 

fann i sin undersökning att problem hänförliga till kultur var något som företagen ansåg som 

mest problematiskt. Problemen som nämndes i den undersökningen var främst 

kommunikationsproblem p.g.a. olika kulturer. 

 

Språkliga likheter 

Likheter i språk borde vara ganska okomplicerat att identifiera eftersom det är ganska allmänt 

accepterat att vissa länder uppvisar språkliga likheter. Men även språkliga kunskaper och 

flerspråkighet i mottagarlandet torde vara av betydelse. Språk har uppfattats som ett stort 

problem vid verksamheter som har direkt kontakt med kunder eller vid avancerad verksamhet 

som kräver mycket kommunikation (Metters, 2008). Problemen är dels hänförliga till 

kommunikationsproblem eller kostnader p.g.a. utbildning eller ökat behov av kontroll och 

övervakning (Ellram, et al. 2008). 

 

Närhet till kunder 

Inom offshoring-litteraturen har närhet mellan kund och leverantör varit olika viktigt 

beroende på vilken typ av tjänst det är som ska flyttas. Funktioner som kräver mer frekvent 

koordinering mellan beställare och leverantör passar bättre att lägga i närliggande land än de 
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som inte kräver lika mycket koordination (Arora & Forman, 2007). Den potentiella bristen på 

förståelse för kunden definierar Stringfellow et al. (2008) som en dold kostnad inom 

offshoring av tjänster, eftersom de utländska anställda inte har samma förståelse för 

affärsklimatet och konsumentförväntningar vilket påverkar kvaliteten i leveransen till kund. 

Doh et al. (2009) menar att förståelse för kunder inte är viktiga för ekonomi- och 

finanstjänster inom företagens offshoreverksamhet eftersom de bygger mer på repetitiva 

transaktioner inom företaget än förståelse för kunden.  

 

Figur 2 nedan är en sammanställning av de faktorer som ovan identifierats vara av betydelse 

vid företags nearshoring. Vissa av dessa är direkt kopplade till nearshoring-begreppet på så 

sätt att vi idenfierat dessa som egenskaper som hör till ett närliggande land medan vissa är 

faktorer som är hämtade från mer grundläggande tankar om offshoring. 
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Figur 2: Faktorer som vi valt att undersöka indelat i de faktorer vi definierat som närhetsfaktorer samt övriga 

faktorer som vi identifierat från tidigare teori och tror påverkar företagets val av land. 
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3. Datainsamling och metod 

 

Avgränsning 

Vi valde att avgränsa oss till tjänster inom ekonomi och finans för att de flesta av de studier 

som har gjorts om nearshoring för nordiska företag har fokuserat på IT-tjänster. Lewin et al. 

(2011) har pekat ut offshoring och nearshoring av ekonomi- och finanstjänster som ett 

intressant område för vidare forskning. Utflyttning av dessa typer av tjänster från Västeuropa 

beräknas växa snabbare i framtiden än utflyttningen av IT-tjänster  (Lacity et al. 2008).  En 

anledning till att välja att enbart behandla en typ av tjänster är att tjänstespecifika egenskaper 

annars skulle kunna påverka resultatet. 

 

Enligt vad som presenterats ovan så är de central- och östeuropeiska länderna typiska 

nearshoring-länder för de nordiska länderna. Vi har valt att fokusera på Litauen, Lettland och 

Polen för att dessa har en stark koppling till de nordiska länderna. 

 

Identifiering av företag för studien 

Genom att kontakta olika myndigheter och organisationer, såväl i Sverige som i de valda 

länderna, kunde vi hitta nordiska företag som hade finans- och ekonomitjänster etablerade i 

dessa länder. Vi fick svar från Exportrådet i Lettland, Invest in Lithuania och Invest in 

Pomerania
1
. Sammanlagt på listorna förekom 16 olika företag som hade etablerat verksamhet 

i något av de tre länderna. Nio företag valdes bort antingen för att de hade flyttat andra typer 

av tjänster (exempelvis IT-utveckling eller kundtjänst) eller inte hade sitt huvudkontor i någon 

av de nordiska länderna.  

 

De kvarvarande sju företagen kontaktades för att utröna huruvida de ville deltaga i vår studie 

och för att finna lämpliga intervjupersoner. Totalt var det fyra företag som deltog i studien.. 

Företagen som har intervjuats i vår undersökning är verksamma inom olika branscher men har 

alla sitt huvudkontor i någon av de nordiska länderna
2
. De personer vi har talat med har haft 

olika uppdrag inom företagen men har antingen varit delaktiga i beslutsprocessen kring flytten 

av verksamheten eller arbetar i dagsläget med de frågorna. Samtliga har kunskap och 

information om hur man resonerade då beslutet togs. Vid liknande studier om offshoring har 

                                                           
1
 Region i Polen, heter Pommern på svenska. 

2
 Island brukar räknas till de nordiska länderna men inget isländskt företag är med i denna undersökning. 
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intervjuer med högt uppsatta beslutsfattare gjorts för att utveckla förståelsen för hur olika 

aspekter identifierade i litteraturen påverkat beslutet (ex. Ellram et al. 2008).  

 

Val av metod 

För att få tillgång till primärdata har vi i vår undersökning använt av oss av kvalitativ metod 

genom intervjuer. En kvantitativ undersökning hade även kunnat vara möjlig, men detta 

valdes bort av två anledningar: dels för att det visade sig vara svårt att få tillgång till personer 

med kunskap om offshoring-beslutet inom företagen och dels för att i undersökningen kunna 

få tillgång till företagens mer komplexa resonemang kring sourcing-strategier.  

Kvalitativ metod passar bra i undersökningar där författarna ska förstå ett empiriskt fenomen 

och besvara frågan varför och undersöka anledningarna bakom företagens beslut (Saunders et. 

al, 2012). På grund av att de som intervjuades inte hade tid och möjlighet att träffa oss för 

personliga intervjuer har vi valt att göra intervjuerna över telefon. Före intervjuerna fick de 

intervjuade information om vårt ämne och exempel på frågor som skulle ställas under 

intervjun. Intervjuerna gjordes över telefon mellan den 30 november 2012 och 3 januari 2013. 

Vi utgick från frågorna i vårt frågeformulär (se bilaga 1). Vid en av frågorna bad vi 

respondenterna att rangordna hur stor vikt de olika identifierade faktorerna hade vid beslutet 

(t.ex. geografiskt närhet).  Detta för att vi skulle kunna få fram jämförbara resultat mellan de 

olika intervjuerna och försöka dra slutsatser för den sammanlagda vikten av de olika 

faktorerna för nordiska företag. Intervjuerna var mellan 40-80 minuter långa och spelades in 

och transkriberades direkt efteråt. De medverkande fick möjlighet att ta del av det 

transkriberade innehållet för att reda ut eventuella missförstånd som kan ha uppstått under 

intervjuerna. Vi har dessutom  låtit företagen vara anonyma i studien för att de ska kunna 

känna sig bekväma och svara ärligt i vår undersökning.  

 

Operationalisering 

Eftersom att vi ville veta hur de nordiska företagen tänkte kring nearshoring-beslutet och ge 

dem chansen att utveckla sina resonemang så valde vi att göra semi-strukturerade intervjuer. 

Semi-strukturerade intervjuer innebär att intervjuaren följer en intervjuguide men att utrymme 

ges för mer fördjupande svar samt möjlighet att ställa följdfrågor (Saunders et al. 2012)  

Semi-strukturerade intervjuer en lämplig metod vid förklarande studier, eftersom man då kan 

förstå förhållandet mellan olika variabler (Ibid.). I vår undersökning är dessa variabler de 

olika faktorerna såsom geografiskt avstånd, språklig och kulturella skillander, som ligger till 

grund för valet av land. Generaliserbarheten av varje faktors påverkan kan diskuteras då det är 

de intervjuades subjektiva bedömning som ligger till grund till för vårt resultat, däremot var 
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de intervjuade med eller ansvariga i beslutsprocessen hos varje företag och svarade utifrån 

den gemensamma slutsatsen som hade gjorts. Detta utgjorde en del i vår undersökning, men 

vi ställde även öppna frågor där företagen själva fick resonera kring vilka faktorer som 

spelade in i valet av land.  

 

Begränsingar i metod 

När det gäller intervjuerna finns det ett antal risker som kan påverka innehållet i intervjuerna, 

framförallt bör nämnas intervjuar-bias och respons-bias. Med intervjuar-bias menas att sättet 

som intervjuaren ställer frågorna på påverkar respondenten och på det sättet intervjuaren 

tolkar respondentens svar. (Saunders et al.) Respons-bias innebär att respondenten under 

intervjuer kan välja att inte svara helt sanningsenligt på frågor som rör känslig information 

eller framställer respondenten eller respondentens organisation på ett negativt sätt (Ibid.). För 

att motverka detta har vi varit noggranna med att följa intervjumallen och ställa frågorna på 

ett neutralt sätt. Dessutom har företagen inte behövt lämna ut någon potentiellt känslig 

information gällande deras sourcing-strategier om de inte velat dela med sig av denna 

information. 

I vår undersökning har vi få intervjuobjekt vilket kan sänka reliabiliteten i vårt resultat 

eftersom att vi endast har en informationskälla hos varje företag.  Däremot har vi valt företag 

inom flera olika branscher som har flyttat liknande funktioner för att kunna få flera empiriska 

exempel på hur nearshoring fungerar i praktiken. För att kunna dra mer generella slutsatser 

om nordiska företags nearshoring till Baltikum så hade ett större antal respondenter varit 

önskvärt. 

Som nämndes i avsnitt 2.2.3 så kan historiska och kulturella kopplingar mellan länder utgöra 

en del av förklaringen till att företag väljer nearshoring. Eftersom de nordiska länderna har en 

stark historisk koppling till de baltiska länderna kan det förväntas att kulturella likheter bör 

vara viktigare vid valet av ett av dessa länder än vid valet av ett centraleuropeiskt land, 

eftersom den historiska kopplingen då är svagare. Detta kan påverka närhetsfaktorernas 

inbördes vikt vid varje enskilt beslut men bör ej påverka vikten för närhet i sig.  

 

I vår undersökning har vi valt att titta på funktionsspecifika aspekter – det vill säga de finans- 

och ekonomitjänster som företagen har valt att flytta. De undersökta företagen är inom olika 

branscher men har alla flyttat delvis liknande enheter.  Däremot kan enheternas egenskaper 

och relationer gentemot andra enheter skilja sig inom företagen vilket kan ha påverkat de 
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undersökta företagens svar i vår undersökning. Dessutom verkar två av företagen inom 

finansbranschen och dessa kan ha en annan syn på de flyttade funktionernas interna betydelse 

eftersom de kan anses vara en del av kärnverksamheten vilket i sin tur kan påverka resultatet.  

 

Presentation av företagen 

Nedan i tabell 3 återfinns en sammanställning över de företag och beslutsfattare vi har 

intervjuat. 

Företag Beskrivning och 

bransch 

Intervjuperson,titel Nearshoring-

land 

Datum 

för 

intervju 

”Företag 

1” 

Företag  inom 

byggmaterialbranschen 

Direktör för Financial 

Service Center och CFO 

för företaget i Litauen 

Litauen 4 

december 

2012 

”Företag 

2” 

Internationell 

finansaktör 

Chef för affärsutveckling 

inom backoffice och IT 

Litauen och 

Lettland 

7 

december 

2012 

”Företag 

3” 

Finans- och 

försäkringskoncern 

VD för företagets baltiska 

verksamhet 

Litauen 30 

november 

2012 

”Företag 

4” 

Nordisk 

livsmedelskoncern 

Direktör för Global 

Business Services Finance 

Polen 6 

december 

2012 

  Chef för Global Business 

Service Finance Sweden 

Polen 3 januari 

2013 

 

Tabell 3 –översikt av företag i studien 

 

Företag 1 - Företag inom byggmaterialbranschen  

Företaget är verksamt i ett tiotal länder och har produktion  i fyra av dessa länder. Bolaget 

styrs av fyra affärsdivisioner som alla har sin egen organisation. Finans- och 

ekonomitjänsterna låg innan utflyttningen lokalt i varje enskilt land. De lokala enheterna 

rapporterade till CFO på huvudkontoret. I början av 2012 fattades formellt beslutet att flytta 

och centralisera de olika finansfunktionerna till ett Shared Service Centre i Litauen. Sedan 

dess har ett flertal länders finansavdelningar flyttats till Litauen.  
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Företag 2 - Internationell finansaktör 

Företaget har Shared Service Centres i både Litauen och Lettland som levererar tjänster inom 

HR, IT, accounting och finans. Företaget har även så kallade Back Office-funktioner på dessa 

två platser. Detta innebär att många av de basala tjänsterna som de tillhandahåller för sina 

kunder, såsom betalningar eller köp av värdepapper utförs av personalen i Baltikum.  

 

Företag 3 - Finans- och försäkringskoncern 

Företaget har idag över 200 anställda i Litauen. Uppgifter har successivt flyttats från Norge 

och Sverige och man planerar ytterligare utökning av verksamheten. Man har valt att behålla 

all verksamhet inom företaget s.k. captive nearshoring. Grunden för det beslutet var att det 

inte fanns något bra alternativ som kunde hantera alla de uppgifter som skulle omfattas av 

flytten samtidigt som man planerade att flytten skulle vara under lång tid och det bästa 

alternativet är då att etablera en egen verksamhet i landet.  

Företag 4 - Nordisk livsmedelskoncern 

Företaget hade tidigare service center i tre olika länder. Under 2008 till 2009 valde man att 

avveckla dessa tre för att bilda ett service center för alla tre länderna i Polen. När man 

utvärderade vad som vore bäst för företaget (outsourcing eller captive offshoring) så kom man 

fram till att båda alternativen var likvärdiga och skulle fungera. Man gick sedan vidare för att 

se på nackdelar och fördelar med då båda alternativen och kom då fram till att det var 

lämpligare att behålla funktionerna inom företaget. Till detta hör att man tidigare outsourcat 

funktioner inom företaget och då upplevt problem så man ville behålla mer kontroll denna 

gång.  
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4. Resultat 
 

Den enskilt viktigaste faktorn för valet av land i denna studie var tillgången på kompetent 

personal. Dels var den generella utbildningsnivån viktig men även landets demografi. 

Företagen motiverade detta genom att det var viktigt att verksamheten sköttes på ett bra sätt 

samtidigt som det fanns en möjlighet att få kompetent personal till en lägre kostnad än i 

företagets hemland. Ett företag nämnde också att den välutbildade personalen kunde leda till 

effektivitetsvinster då dessa förde med sig nya idéer och nya perspektiv på verksamheten. Att 

få tag på personal till en lägre kostnad reflekteras också genom att lönekostnaden var den näst 

viktigaste faktorn. Företagen ansåg att eftersom lönekostnaden är den största eller enda 

kostnadsfördelen med flytten och eftersom det grundläggande motivet för samtliga företag att 

flytta verksamheten utomlands var att sänka sina kostnader så var lönekostnaden viktig för 

valet av land. Detta i sin tur förklarar även varför den totala kostnadssänkningen (vilket 

gestaltas genom faktorn kostnadssänkning) var den tredje viktigaste.  

Politisk stabilitet uppfattades som den fjärde viktigaste faktorn i studien. Denna faktor skiljer 

sig från de övriga faktorerna som var viktigast eftersom den inte har någon direkt koppling till 

verksamhetens kvalité eller kostnad. Företagen motiverade sitt val med att de såg etableringen 

i landet i ett långtidsperspektiv och ville därför etablera sig i ett land med stabil politisk miljö 

för att slippa behöva flytta verksamheten inom en snar framtid. Företagen var även väldigt 

måna om att etablera sig i länder vars värderingar överenstämde med företagets egna. Politisk 

likhet i sig var däremot inte viktigt men demokratiska värderingar framhölls som en viktig 

faktor. Eftersom de flesta länder som företagen utvärderade var demokratiska blev det därför 

inte en avgörande faktor. 

De olika närhetsfaktorerna fick således en underordnad betydelse jämfört med kostnad, 

kompetent peronal och politisk stabilitet. De två viktigaste av dessa var geografisk närhet och 

kulturell likhet. Geografisk närhet var viktigt främst för enkelheten i att ta sig till de valda 

länderna. Både den fysiska närheten och kommunikationsmöjligheterna mellan länderna gavs 

betydelse och ett företag påtalade specifikt att möjligheten att skicka personal till den 

utomlands etablerade verksamheten om något gick fel hade haft betydelse för valet av land. 

Betydelsen av kulturell likhet berodde främst p.g.a. kommunikationsmöjligheterna, ett av 

företagen hade tidigare upplevt ökade kostnader som följd av kommunikationsproblem 

hänförliga till kulturella skillnader. Företagen angav samtidigt att den kulturella likheten 

mellan länderna inte var en avgörande faktor i valet av land. 
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Språkliga likheter  tillsammans med närhet till företagets kunder fick minst betydelse i studien 

vilket företagen motiverade genom att den flyttade verksamheten hade minimal kundkontakt. 

Ett företag sa att språkkunskaper var viktiga men att de själva utbildade personal i nordiska 

språk varför det var viktigare med den generella utbildningsnivån. 

Tidsskillnader, politiska likheter och likheter i lagregler var viktiga men hamnade på den 

undre halvan av faktorerna. Här varierade svaren väldigt mycket mellan företagen och det 

påverkade resultatet. Vissa ansåg att tidsskillnader och möjligheten att arbeta simultant var 

viktigt för valet medan ett företag såg att det var väldigt enkelt att komma runt tidsskillnader 

genom att arbeta skift eller genom andra liknande lösningar. Likheter i lagregler var viktiga 

för vissa företag då deras verksamhet mycket var beroende av rättssystemet medan andra inte 

riktigt hade reflekterat över det som en viktig faktor vid valet. Resultatet för varje faktor 

redovisas i tabell 4 nedan. 

 

Faktorer Medelvärde Median 

Tillgång till kompetent personal 5.0 5 

Lönekostnad 4.8 5 

Kostnadssänkning 4.5 5 

Politisk stabilitet 4.3 4 

Geografisk närhet 3.8 4 

Kulturella likheter 3.6 4 

Likheter i lagregler 3.3 4 

Politiska likheter 3.3 3 

Tidsskillnad 3.3 3 

Språkliga likheter 3.0 2 

Närhet till företagets kunder 2.3 3 

 

Tabell 4: Rankingav vikt av faktorer under intervjuerna. Skala 1-5. 1= inte alls av stor vikt, 5=av mycket stor 

vikt 

 

Övriga faktorer som företagen fann viktiga var ekonomisk stabilitet och storlek, infrastruktur, 

kunskap om landet från erfarenhet samt hjälpsamma myndigheter. De två senare framstod 

som de viktigaste av dessa och att myndigheter i landet var välkomnande var en stor fördel 

vid etableringen. 

En annan intressant aspekt var att det var viktigt för samtliga företag att behålla kontrollen 

över den flyttade verksamheten varför de alla valt att använda sig av captive nearshoring.  
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5. Diskussion 

Syftet med uppsatsen var att utreda vilka faktorer som var viktigast vid nordiska företags val 

av land vid nearshoring av finans- och ekonomitjänster. Skälet till att vi tog med även faktorer 

som inte direkt hade med nearshoring att göra var för att se hur viktigt närhet var i relation till 

dessa. Vad som framkom i vårt resultat var att de övriga faktorerna alla var viktigare än de 

faktorer som talar för att närhet har betydelse. De två faktorerna som har med att sänka 

företagets kostnader att göra blir ganska naturligt viktiga i och med att alla företags 

grundmotiv till flytten var att just sänka kostnader. Att dessa var viktiga även för valet av land 

ter sig därför i denna kontext naturligt. Det innebär därmed inte att närhet saknar betydelse. 

Skulle lönekostnaden vara ensamt avgörande för var företagen skulle flytta sin verksamhet 

torde dessa välja något av de mer traditionella låglöneländerna Kina eller Indien. Tvärtom så 

väljer företagen att flytta sin verksamhet till närliggande länder på grund av att andra 

kostnader som belastar verksamheten är lägre i dessa länder och dessa kostnader är hänförliga 

till det relativt kortare avståndet till dessa länder. På så sätt liknar detta resultat det som 

beskrivits av Hahn et al. (2011) och som strider mot den traditionella tanken om att 

lönekostnaden är direkt avgörande (se vidare avsnitt 2.2.6).  

Vikten som företagen gav faktorerna utbildad personal och politisk stabilitet kan inte förklaras 

genom att kostnadssänkning var företagts övergripande mål. En välutbildad och ung 

befolkning kan även finnas i länder som inte är närliggande. I dagsläget kan det vara sant att 

de tidigt industrialiserade länderna har en generellt sett högre utbildad befolkning men det är 

långt ifrån en självklarhet, speciellt i ett långtsiktigt perspektiv. Politisk stabilitet beror inte 

heller uteslutande på att landet kan anses vara närliggande. Dessa två faktorer talar därför 

emot att närhet är viktigt vid val av land. Å andra sidan kan man tänka sig att företag faktiskt 

upplever politisk stabilitet och önskad utbildningsnivå i närliggande länder för att dessa 

uppvisar likheter med det egna landet oavsett om det rent objektivt stämmer vilket då skulle 

tala för att närhet även för dessa faktorer kan ha betydelse. 

Hahn et al. (2011) menar  faktiskt att upplevd risk är lägre i närliggande länder jämfört med 

länder långt borta och att den upplevda risken påverkar viljan att investera. Vikten av politisk 

stabilitet samt företagens reaktioner på legala- och politiska likheter tyder på att risken har 

varit en viktig faktor vid val av land. Dessa tre faktorer kanske lämpligare kan benämnas som 

riskfaktorer snarare än närhetsfaktorer även om de uppvisar likheter med närhetsfaktorerna 

eftersom risken är mindre i närliggande länder. 
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Av de undersökta faktorer som vi ansåg tillhöra egenskaperna hos ett närliggande land var det 

geografisk närhet som uppfattades som viktigast. Detta verkar bero på att kostnaderna 

hänförliga till resor och kommunikationssvårigheter vid telekommunikation är lätta att ta i 

beräkningarna när man utvärderar destinationer. Kulturella likheter å andra sidan är svåra att 

kvantifiera liksom problemen som har att göra med kulturella olikheter vilket skulle kunna 

förklara varför företagen ej funnit dessa likheter mycket viktiga, trots att man i litteraturen 

angivit dessa likheter som en av de viktigaste faktorerna. Några företag hade dock upplevt 

tidigare problem med kulturella skillnader och för dessa företag var kulturell likhet viktig 

vilket också talar för att den låga vikten som getts kulturella likheter kan bero av svårigheten i 

att förutse dessa problem.  

Övriga faktorer fick en något underordnad betydelse men ansågs ändå viktiga vilket innebär 

att närhet som koncept är viktigt då företag flyttar verksamhet utomlands. Resultatet 

överenstämmer även med vad tidigare litteratur sagt då vikten av geografisk närhet dominerat 

i definitioner av närliggande land. Även vår definition av vad som är ett närliggande land och 

vilka egenskaper detta ska ha kan anses stämma eftersom ingen av faktorerna ansågs som 

oviktig. Närhet till konsumenterna var den minst viktiga men det tror vi beror på att 

verksamheten som har flyttats inte omfattar någon direkt kommunikation mot företagens 

kunder. Med tanke på att tjänstens art kan påverka vilka faktorer som är viktiga och speciellt 

när det gäller kundkontakt innebär det inte nödvändigtvis att avståndet till företagets kunder 

alltid är oviktigt vid nearshoring. Vid den typ av tjänster som ingår i denna undersökning är 

det dock av mindre vikt. 

Vad gäller faktorn tidsskillnad så gav företagen olika svar på hur viktig de tyckte att denna 

faktor var. Företaget som svarade att tidsskillnad inte alls var viktigt menade att det var lätt att 

komma runt problemen med tidsskillnad och att skillnaden istället kunde utnyttjas. Det är 

möjligt att det kan bero av vilken tjänst som har flyttats eller hur man inom företaget är vana 

att arbeta i skift eller liknande. 

Ett ramverk för nearshoring-beslut 

Utifrån denna diskussion kan vi se att det finns några olika typer av faktorer som varit viktiga 

vid företagens val av land dit de flyttat sin verksamhet. För det första har kostnadsfaktorer 

såsom lönekostnad varit viktig eftersom företagens huvudsakliga mål varit att sänka sina 

kostnader. Även tillgången på utbildad personal har varit mycket viktig varför kostnad och 

kvalitet samverkar eftersom kvaliteten är billigare om lönekostnaden är låg medan tillgången 

på utbildad personal är hög. Eftersom båda var de viktigaste faktorerna skulle förmodligen 
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avsaknaden av en av faktorerna i ett land göra att man valde bort just det landet oavsett 

närvaron av närhetsfaktorer. Den totala kostnadssänkningen bör inte ingå i denna kategori 

eftersom det är den grundläggande drivkraften för nearshoring varför alla faktorer bidrar till 

att sänka kostnaderna i någon mån. Vidare kan vi se att vissa faktorer har att göra med risken 

som företaget ser i att flytta sin verksamhet såsom politisk likhet och stabilitet, dessa faktorer 

behöver inte vara skiljda från faktorer som har med närhet att göra eftersom det är uppfattad 

risk som betyder något i detta avseende. Den sista kategorin utgörs således av de renodlade 

närhetsfaktorerna. Denna uppdelning gestaltas i figur 3 och utgör då en modell för vilka 

faktorer som är viktiga vid val av land vid nearshoring av finans- och ekonomitjänster. 

 

 

Figur 3: De tre grupperna av faktorer som tillsammans leder till nearshoring-beslut   

Närhet 

•Geografisk närhet 

•Tidsskillnader 

•Kulturella likheter 

•Språkliga likheter 

Risk 

•Politisk stabilitet 

•Politisk likhet 

•Likheter i lagregler 
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•Tillgång på 
utbildad personal 

Nearshoring 
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6. Slutsats 

Den sammanlagda slutsats vi kan dra av undersökningen är att närhet har varit viktig vid 

nordiska företags val av att flytta sin verksamhet till vad vi anser vara ett närliggande land. De 

viktigaste faktorerna vid valet av land var dock tillgång på kompetent personal, lönekostnad, 

total kostnadssänkning och politisk stabilitet vilket gör att avsaknaden av dessa torde innebära 

att ett land väljs bort även om det ligger nära. De faktorer som företag bör ta hänsyn till vid 

val av land för nearshoring delar vi in i tre grupper: närhetsfaktorer, riskfaktorer och kostnads- 

och kvalitetsfaktorer. Tidigare forskning har identifierat några av de olika faktorerna men inte 

kategoriserat dem på detta sätt. Kategoriseringen samt identifieringen av vilka faktorer som är 

viktiga vid flytt av dessa tjänster innebär en möjlighet för företag att enklare kunna ta beslut 

om nearshoring. 

6.1 Implikationer för praktiker 

 

Av vårt resultat har det kommit fram att närhet har betydelse, det finns ett antal fördelar 

kopplat till detta. Utöver lägre lönekostnader i de närliggande länderna så gör det tidsmässiga, 

språkliga, kulturella och geografiska avståndet att företagen kan undvika många av de 

nackdelar som förknippas med offshoring outsourcing. Vår studie kan därför underlätta för 

praktiker att inse vikten av de olika faktorerna och därför på ett mer korrekt sätt utvärdera 

nearshoring-alternativet. 

Genom captive nearshoring kan företag utnyttja kostnadsläget i de länderna utan att tappa 

kontrollen över verksamheten: den kunskap som företaget besitter kan alltså behållas inom 

företaget. Genom att flytta verksamheten till ett närliggande land så kan detta göras enklare 

och billigare vilket praktiker bör inse. 

 

De företag vi har intevjuat var alla överens om att kompetent personal var den viktigaste 

faktorn vid valet av land för att flytta verksamheten till. Ett företag nämnde också att den nya 

personalen i nearshore-landet har bidragit med nya idéer som har utvecklat verksamheten. 

Företag kan utvecklas genom att ta del av dessa nya kunskaper. Vid nearshoring bör även 

företag vara medvetna om att möjligheten att få tag i kompetent personal är viktigt och ta med 

detta i sitt beslutsunderlag. 

Samtliga av de fyra företag vi har intervjuat har centraliserat funktionerna i samband med att 

de har flyttat dem utomlands. Genom centraliseringen har de lyckats effektivisera processer 

inom de funktioner som har flyttats ut. Företag bör därför med detta i tanke överväga att 
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begagna sig av nearshoring i samband med att de väljer att centralisera eller omorganisera del 

av sin verksamhet. 

6.2 Vidare forskning 

 

I vår undersökning har vi försökt göra ett empiriskt bidrag inom business process offshoring 

och nearshoring från nordiska företag. Nearshoring är som det framkommit i denna uppsats 

ett ämne där mycket grundforskning saknas och detta speciellt nearshoring gällande nordiska 

företag. Vi har visat vilka faktorer som var viktiga vid nordiska företags nearshoring till några 

få länder i Östersjöområdet. Ett intressant forskningsuppslag vore att jämföra detta resultat 

med vilka faktorer som är viktiga för nordiska företag som flyttat verksamhet till länder som 

Indien och Kina. Vidare skulle ett större empiriskt underlag kunna säkerställa att närhet är 

viktigt då företag flyttar verksamhet. 

Intressant vore även att jämföra nearshoring med offshoring under en längre period för att se 

vilket av valen som är mest lönsam. Även forskning som jämför kvalié och effektivitet mellan 

de två olika metoderna att flytta sin verksamhet utomlands vore intressant. Vidare vore det 

även berättigat med forskning om vilka tjänster som lämpar sig för nearshoring och offshoring 

för att se om vissa tjänster, t.ex. komplexa tjänster, enklare kan utföras i ett närliggande land 

jämfört med ett land långt borta. 

De företag vi har intervjuat har märkt en ökning i antal shared service centres på de platser de 

verkar, både konkurrensen kring att locka och behålla anställda och i de anställdas kompetens. 

Utifrån ett klusterperspektiv skulle de undersökta länderna kunna undersökas närmare för att 

se vad detta har för effekter kring rekrytering och kunskap för aktörerna på de dessa platser. 

Intressant är även direktinvesteringsflöden från Norden – hur investerar nordiska företag i 

närliggande länder? Har nordiska företag starkare tendens att välja nearshoring istället för 

offshoring? Skiljer sig detta jämfört med företag i andra regioner? 

Under intervjuerna i vår undersökning framkom att de lokala myndigheter har hjälpt till att 

underlätta för företagen att etablera sig och agera inom länderna. Hur lägger myndigheterna 

sina resurser på att locka investeringar från utländska företag? Och hur mycket påverkar det 

företagens vilja att investera i länderna?  

I vår studie har vi begränsat oss till att använda offshoringing- och nearshoring-teorier. Men 

en tanke som uppkom under arbetets gång var att även internationaliseringsteorier skulle 

kunna förklara varför vissa företag väljer nearshoring och vissa väljer offshoring. Det vore 
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därför intressant med vidare forskning som kopplar ihop internationaliseringmetoder med 

nearshoring.  
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

 

Dessa är de frågor vi har ställt under våra intervjuer, när det har behövts har följdfrågor ställts 

för att förtydliga om det är något som har varit oklart i respondenternas svar. 

1. Vilken eller vilka typ av tjänster har ni valt att flytta utomlands? 

 Beskriv tjänsternas funktion och arbetsuppgifter. 

 Varför har man valt att flytta dessa tjänster? 

 

2. Sker verksamheten i egen regi eller har ni en extern leverantör? 

Finns det några speciella skäl för valet? 

 

3. Vilka motiv/drivkrafter var viktigast i valet av flytta verksamheten? 

 Entreprenöriella drivkrafter -  tillgång till den aktuella marknaden 

 Drivkrafter relaterade till kostnaden – produktivitet, lägre kostnader 

 Drivkrafter relaterade till resurser – en eftertraktad resurs finns i det landet 

 Fokusera på kärnverksamheten – (kostnad, effektivitet) 

 Övriga drivkrafter? 

 

4. Har ni tidigare offshorat någon del av er verksamhet?  

Vad var resultatet av det? Upplevdes några problem? 

Kultur – Kommunikation, missförstånd och dylikt 

Språk – Kommunikation, missförstånd 

Politiskt – Problem med landets affärsklimat, regler, korruption 

Fysiskt avstånd – resekostnader, kommunikation 

Ekonomiska risker – valuta problem, snabbt växande löner 

Andra problem eller risker? 

5. Vilket land eller vilka länder har ni valt att flytta verksamheten till? 

6. Påverkade de grundläggande drivkrafterna (fråga 3) valet av land?  

Påverkade tjänstens egenskaper valet av land? 
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 7. Vilka av följande faktorer skulle du säga var de viktigaste vid valet av det aktuella landet? 

 Kan du ranka dem på en femgradig skala? 

 Avstånd till övrig verksamhet 

 Kulturella likheter 

 Språkliga likheter 

 Tidsskillnad 

 Lönekostnad 

 Tillgång på kompetent personal 

 Närhet till svenska kunder 

 Kostnadssänkning  

 Politisk stabilitet 

 Politiska likheter 

Likheter i lagregler  

 Övriga?  

7. Övervägdes några andra länder vid beslutet?  

8. Vilka nackdelar med de andra länderna gjorde att ni valde (landet)? 

 

9. Har det uppstått några problem med offshoringen? 

Kultur – Kommunikation, missförstånd och  dylikt. 

Språk – Kommunikation, missförstånd 

Politiskt – Problem med landets affärsklimat, regler, korruption 

Fysiskt avstånd – resekostnader, kommunikation 

Ekonomiska risker – valuta problem, snabbt växande löner 

Andra problem eller risker? 

 

10. Om ni hade fattat beslutet idag, finns det andra alternativ nu (t. ex. företag, länder) som 

inte fanns då som ni hade övervägt i beslutet?  

Kan ni idag se några nackdelar med det valda landet? 

 


