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Bakgrund: Att betala en extern part för att utföra bolagets ekonomiska administration 
är ett växande fenomen och outsourcing av ekonomiska företagsprocesser är högaktuellt 
att förstå sig på. I outsourcinglitteraturen finns det två perspektiv som kan lyftas upp för 
att förklara outsourcingbeslutet och genom att studera beslutsfattarnas logik till 
outsourcingbeslutet tror sig författarna kunna bidra till en djupare förståelse inom 
ämnet. 
  
Syfte: Studien syftar till att öka förståelsen för de logiker som ligger till grund för 
beslutsfattares outsourcingbeslut av den ekonomiska administrationen. 
 
Metod och genomförande: Genom användandet av idealtyper bygger författarna upp 
två differentierade logiker för att utreda olika beslutsfattares förhållningssätt till 
outsourcing av ekonomisk administration - kostnadslogiken och den strategiska logiken. 
Logikerna har sedan studeras empiriskt genom en intervjustudie kopplad till ledande 
befattningshavare i medelstora företag lokaliserade i den småländska GGVV-regionen.  
 
Slutsats: Studien visar att beslutsfattare som outsourcar större delar av den ekonomiska 
administrationen förhåller sig till kostnadslogiken. Den strategiska logiken är istället 
nära sammankopplad med den rationalitet som föreligger hos beslutsfattare som väljer 
att inte outsourca sin ekonomiska administration. Däremellan sker även ett möte mellan 
logikerna. De beslutsfattare som outsourcar mindre delar av den ekonomiska 
administrationen tar taktiska beslut vilket visar på ett yttrande gentemot 
kostnadslogiken. Dock blir det tydligt att det samtidigt finns ett bakomliggande 
strategiskt tankemönster i hur dessa beslutsfattarna resonerar kring ekonomifunktionen. 
Beslutsfattarna som omfattas av den strategiska logiken hämmas därför i dessa fall att 
outsourca större delar av ekonomifunktionens arbete. 
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Abstract 
 
Master Thesis in Business Administration, School of Business and Economics, 
Linnaeus University, 4FE17E, 2018. 
 
Author: Jeanette Elbe and Ludvig Eriksson 
Supervisor: Andreas Jansson 
Examiner: Karin Jonnergård 
 
Title: The role of the accounting function for decision makers - An inhouse or outhouse 
function in relation to the organization? 
 
Keywords: Outsourcing, Accounting, Logic of cost, Strategic logic, Transaction Cost 
Economics, TCE, Resource-based View, RBV, The role of the accounting function 
 

 
 
Background: Paying an external party to perform the company’s financial 
administration is a growing phenomenon and outsourcing of accounting and financial 
processes are highly relevant to understand. In the outsourcing literature, there are two 
perspectives that can be raised to explain the outsourcing decision, and by studying the 
decision makers’ logic to the outsourcing decision, the authors believe that they can 
contribute to a deeper understanding of the subject. 
 
Purpose: The aim of this study is to increase the understanding of the logic that 
underlies decision makers' outsourcing decisions of the financial administration. 
 
Method: Using ideal types, the authors build up two differentiated logics to investigate 
different decision makers' approaches to outsourcing of financial administration - the 
logic of cost and the strategic logic. The logics have been studied empirically through 
an interview study linked to senior executives in medium-sized companies located in 
the GGVV-area in the province of Småland in Sweden. 
 
Conclusion: The study shows that decision makers who outsource major parts of the 
economic administration relate to the logic of cost. However, the strategic logic is 
closely linked to the rationality of decision makers who choose not to outsource their 
financial administration. In between, there is also a meeting between the logics. The 
decision makers who outsource smaller parts of the economic administration carry out 
tactical decisions, which indicates a relationship to the logic of cost. Anyhow, it 
becomes clear that there is an underlying strategic thinking pattern in how these 
decision makers argue about the financial function as a hole. The decision makers 
covered by the strategic logic are therefore in these cases hampered to outsource major 
parts of the financial administration. 
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1 Introduktion 
Kapitlet inleds med en övergripande bakgrund som behandlar den växande 

outsourcingtrenden av ekonomisk administration och tidigare forskningsresultat inom 

området. Därefter följer en problemdiskussion med utgångspunkt i såväl praktiska som 

teoretiska hänseenden. Detta mynnar sedan ut i uppsatsens problemformulering. 

Kapitlet avslutas med en redogörelse för studiens teoretiska och praktiska bidrag.  
 

1.1 Problembakgrund 

Att betala en extern part för att utföra bolagets ekonomiska administration är ett 

fenomen som är i ständig expansion. I en rapport från revisionsbyrån Deloitte (2015) 

beskrivs hur outsourcingtrenden av ekonomiskt arbete växt sedan början på 2000-talet. 

Enligt deras undersökning ökar successivt andelen bolag som aktivt väljer att outsourca 

hela eller delar av sina ekonomienheter. Trenden visar inga indikationer på att smalna 

av eller upphöra inom den närmsta tiden, det framgår tydligt av informationen i 

rapporten. Mellan 2005 och 2015 har andelen outsourcingkontrakt relaterat till 

ekonomisk administration ökat med 1350 procent (Deloitte 2015, s. 9). Trots att detta är 

ett växande fenomen som praktikerna beskriver är forskningen kring beslutsfattaren 

logik till outsourcingbeslutet begränsad.  

 

O’Connor (2003) är en av de forskare som tidigt belyste och förklarade hur outsourcing 

av ekonomiskt arbete kunde se ut. I sin artikel beskriver han två exempel som 

uppdagades under ett tidigt stadie av den numera växande outsourcingtrenden. Han 

berättar bland annat hur oljebolaget BP under tidigt 1990-tal lyckades minska sina 

kostnader genom att överlåta sin ekonomi- och bokföringsavdelning till en utomstående 

part. Med hjälp av beslutet tog sig företaget ur en knaper ekonomisk situation och de 

identifierade med andra ord stora kostnadsfördelar i samband med outsourcing av den 

ekonomiska administrationen. Som följd av detta tog andra branscher efter. O’Connor 

(2003) berättar vidare att banker i Storbritannien, som tidigare valt att outsourca 

servicefunktioner såsom kreditkortsbearbetning, HR och IT-procedurer, nu också tog 

steget att börja outsourca delar av sina ekonomiprocesser. Forskning inom outsourcing 

kopplat till service- och strategifunktioner inom bolaget har dock i stor utsträckning 

bortprioriterats (Everaert, Sarens & Rommel 2010). 
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Outsourcingforskningen relaterad till ekonomifunktionen i företag är relativt ny och 

aktuell litteratur har i majoritet publicerats inom de senaste 15 åren. Det kan också 

förklara varför det ännu inte finns någon omfattande forskning som utreder den logik 

som beslutsfattare förhåller sig till när de väljer att outsourca företagets 

ekonomifunktion. Outsourcing i relation till den ekonomiska administrationen har 

istället fokuserat på fenomenet i förhållande till andra aspekter. Bland annat har 

Höglund och Sundvik (2016) riktat forskningen mot hur kvalitén av finansiella 

rapporter skiljer sig mellan att outsourca och inte outsourca. Bakhtiari (2015) har också 

studerat ämnet, dock genom att fokusera på vilka skillnader som går att urskilja mellan 

företag som väljer att outsourca kontra inte outsourca sin ekonomifunktion. Utöver 

dessa studier har ett antal andra studier identifierats inom ämnet (Barrar, Wood, Jones & 

Vedovato 2002; Everaert, Sarens & Rommel 2007; Lacity, Willcocks & Rottman 2008; 

Everaert, Sarens & Rommel 2010; Aman, Hamzah, Amiruddin & Maelah 2012; Hafeez 

& Andersen 2014; Nielsen, Mitchell & Nørreklit 2015). Sammantaget är det inte heller 

någon av dessa studier som försökt utreda den rådande logiken till beslutet att outsourca 

företagets ekonomiska administration.  

 

Att studera beslutsfattarnas logik hjälper oss inte bara att förstå den bakomliggande 

motivationen till outsourcingbeslutet som exempelvis Everaert, Sarens och Rommel 

(2010) samt Aman et al. (2012) tidigare utrett. Genom att höja perspektivet en nivå och 

studera beslutsfattarnas logik bereder det nämligen också väg för att förstå varför 

motiven till beslut faller ut på ett givet sätt. Med beslutsfattarnas logik åsyftas den typ 

av rationalitet som ligger till grund för eller driver ett visst beslut. Ämnet kring 

beslutfattarnas logik till outsourcing av viktiga företagsfunktioner, som exempelvis 

ekonomifunktionen, är aktuellt och intressant att studera eftersom det kan hjälpa oss 

förstå denna stadigt växande trend i företagskulturen. I litteraturen för 

outsourcingforskning går det samtidigt identifiera två olika perspektiv, vilka kan 

användas för att förstå denna logik. Bland annat har Redondo-Cano och Canet-Giner 

(2009) valt att benämna dessa två perspektiv som 1) Det strategiska förhållningssättet 

och 2) Det ekonomiska förhållningssättet. Dessa synsätt anses enligt författarna vara ett 

kompletterande ramverk för hur vi ska förstå ett outsourcingbeslut. Det ekonomiska 

förhållningssättet är kopplat till teoribildningen Transaction Cost Economics och det 

strategiska förhållningsättet till det teoretiska ramverket Resource-Based View. Dessa 
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teorier kommer även vara centrala i vårt försök att förstå beslutsfattarnas logik till 

outsourcingbeslutet.  

 

1.2 Problemdiskussion 

I problembakgrunden framkom att det finns två förhållningssätt som kan användas för 

att förstå ett outsourcingbeslut. På ena sidan finner vi Transaction Cost Economics 

(TCE) vilket är den teori som blivit ett välanvänt ramverk för att förklara varför vissa 

företag väljer att organisera en funktion internt i kontrast till att andra bolag tar beslutet 

att outsourca funktionen till en extern part istället (t.ex. Robins 1987; Everaert, Sarens 

& Rommel 2010; Lacity, Willcocks & Kahn 2011; Yang, Wacker & Sheu 2012). TCE 

ger en god förståelse för beslutet att outsourca och förklarar det främst som en 

konsekvens av kostnadseffektiviserande åtgärder (Williamson 1979, 1985). De studier 

som påvisar att outsourcingbeslutet ska ha sin främsta drivkraft genom 

kostnadsbesparingar har därför ofta en teorikoppling till TCE (t.ex. Barrar et al. 2002; 

Lou, Zheng & Jayaraman 2010). Samtidigt finns det teoretiker som anser att det är 

Resource-Based View (RBV) som är mest användbart för att förklara 

outsourcingbeslutet (t.ex. Espino-Rodríguez & Padrón-Robaina 2006; Beaugency, 

Sakinç & Talbot 2015). Denna teori förklarar att kostnadsmotivationen inte enskilt kan 

driva ett beslut att outsourca. Istället finns det strategiska aspekter som hela tiden ska 

vara i beaktning för att kunna göra en korrekt bedömning i huruvida en process ska 

behållas internt eller utkontrakteras till en extern part (Barney 1991).  

 

Dessa två teoretiska vägar att förklara outsourcingbeslutet kan lyftas upp i förhållande 

till tidigare forskning och praxis inom området. Quélin och Duhamel (2003) skriver i 

sin artikel att outsourcing i stor utsträckning genererar omfattande kostnadsbesparingar, 

framförallt på en operativ eller taktisk företagsnivå. Flera forskningsresultat inom 

området för outsourcing följer den tanken och förklarar att detta är den främsta 

motivationen till att outsourca en företagsprocess (Barrar et al. 2002; Lou, Zheng & 

Jayaraman 2010; Eggert, Böhm & Cramer 2017). Everaert, Sarens och Rommel (2010) 

är en av de studier som väljer att bygga sin teoretiska referensram utifrån det 

ekonomiska förhållningssättet som kan förklaras med TCE. Deras studie ger även 

empiriska belägg för att denna teoretiska grund skapar en god förståelse för de 

bakomliggande kostnadsmotiven till outsourcing. 
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Samtidigt förklarar Quinn och Hilmer (1994) hur det strategiska förhållningssättet 

måste lyftas in i diskussionen. De skriver i sin studie att processer som är värda att 

outsourca är de funktioner som företaget inte kan eller behöver vara bäst på i jämförelse 

med sina konkurrenter. Här finns det således en föreställning om att outsourcing är 

kopplat till det grundläggande förhållningssättet att företag ska koncentrera sig på de 

aktiviteter som är strategiskt viktiga för dem, vilket på så sätt genererar ett mervärde 

eller konkurrenskraft på marknaden (Mudambi & Tallman 2010). Det strategiska 

perspektivet indikerar genom detta på att outsourcingbeslutet inte kan begränsas till de 

kostnadsbesparande motiven och ett strikt ekonomiskt förhållningssätt. Samtidigt finns 

det ett antal studier som med fördel integrerat det strategiska perspektivet för att 

förklara förekomsten av outsourcingbeslutet. Bland annat förklarar Duncan (1998) att 

ett strategiskt ramverk likt RBV, hjälper till att bredda den teoretiska referensramen i 

förhållande till TCE. Exempelvis förklarar hon att RBV bidrar till att förstå det som går 

bortom TCE:s strikta förhållningssätt kring bland annat antagandet om att människan 

alltid antar ett opportunistiskt beteende. 

 

En tidigare studie utförd av Watjatrakul (2005) försöker utreda ovannämnda teoretiska 

problematik med utgångspunkt i outsourcing av IT-relaterade tjänster. Syftet med 

författarens undersökning är att genom en fallstudie utreda vilken av de två teorierna 

som bäst förklarar en organisations outsourcingbeslut. Resultatet visar att det är stora 

delar av TCE, och därmed en mer kostnadslogisk ståndpunkt, som får ta störst del i 

outsourcingbeslutet. Resultatet från denna studie skapar förutsättningar och incitament 

för att en studie gentemot outsourcing av ekonomifunktionens arbete ska ta sin grund i 

TCE eftersom funktionerna vid en introducerande jämförelse i viss mån kan anses som 

likvärdiga. Det kan hänvisas till att de båda är så kallade stödfunktioner som ska 

integreras med resterande enheter i organisationen (Andersson 2015). Samtidigt är de 

funktioner som bidrar till organisationens övergripande funktionalitet så väl som 

överlevnad eftersom de på olika sätt hanterar viktig eller känslig information i olika 

avseenden (Moschuris 2008; Lambert & Sponem 2012). På så vis går det argumentera 

för att det som forskningen burit fram kring outsourcing av ett bolags IT-funktion också 

är applicerbart på ekonomifunktionen. TCE är på så vis det uppenbara teoretiska valet 

för en studie som ska fokusera på outsourcingbeslutet av ett företags ekonomiska 

administration. 
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Samtidigt måste det uppmärksammas att det inte bara finns likheter mellan dessa 

funktioner utan även skillnader. Vi upplever främst att IT-funktionens syfte kontra 

ekonomifunktionens syfte skiljer sig från varandra. IT-funktionen har en mer 

övergripande funktion för att säkerställa hur olika data och information flödar säkert 

inom organisationen. Ekonomifunktionen arbetar däremot främst med att bearbeta 

information, något som då sker i större utsträckning hos ekonomifunktionen än hos IT-

funktionen. Processerna inom enheterna och deras syfte skiljer sig således från 

varandra. Det ger en indikation på att tidigare forskning inte är helt överförbar på 

outsourcingbeslutet av ekonomifunktionen. Vidare går det inte dra några direkta 

slutsatser om att tidigare forskning är direkt överförbar på outsourcingbeslutet av 

ekonomifunktionen. Det skapar utrymme och goda argument för att genomföra en 

studie inom ämnet utifrån ett mer integrerat teoretiskt synsätt. Det beror på att 

ekonomifunktionen som enhet i bolaget kan besitta strategiska egenskaper (Andersson 

2015). Rimligtvis borde då även ett mer strategiskt förhållningssätt integreras i analysen 

för att inte begränsa studiens teoretiska beståndsdelar. 

 

Detta skapar självklart funderingar kring vad respektive förhållningssätt faktiskt innebär 

för forskningsområdet och hur vi ska förhålla oss till de olika perspektiven. Madhok 

(2002) förklarar i sin artikel att ett företags identitet och strategi påverkar hur dess 

resurser interagerar med transaktionen. Det påverkar i sin tur hur företaget väljer att 

styra organisationsstrukturen vilket skapar en argumentation för att integrera de 

teoretiska perspektiven med varandra. Redondo-Cano och Canet-Giner (2009) tar också 

stöd i denna reflektionen och visar med sin studie att de två olika perspektiven inte ska 

ställas emot varandra. Snarare ska teorierna lyftas upp på en likvärdig nivå och förenas 

med varandra för att fullt ut förstå fenomenet med outsourcing. Enligt författarna är det 

även så att förhållningssätten överlappar med varandra vilket stärker tanken om att de 

ska anses vara komplementära snarare än motsägande teorier.  

 

Andra forskare har tagit efter denna integrerade tanke och utforskat hur dessa två 

teoretiska grunder hjälper till att förklara outsourcingbeslutet. Till exempel visar 

Kamyabi och Devi (2011) med sin studie att både transaktionsteoretiska och 

resursbaserade förutsägelser kan accepteras och förklara outsourcingbeslutet av 

redovisningstjänster på olika sätt. Även Hafeez och Andersen (2014) finner empiriska 

belägg som stärker Kamyabi och Devis (2011) resultat då de drar snarlika slutsatser. 
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Det ger vidare indikationer på att de båda perspektiven aktivt kan användas för att 

tillsammans beskriva outsourcingbeslutet av företagets ekonomiska administration. Det 

blir utifrån denna diskussion och tidigare studiers fynd tydligt att både det strategiska 

och ekonomiska förhållningssättet hjälper oss att förstå och förklara fenomenet med 

outsourcing. Att utesluta något av perspektiven skulle således även begränsa det som 

ska studeras.  

 

Samtidigt tror vi att litteraturen måste lyftas upp på en högre nivå än tidigare. Vi anser 

nämligen att de föregående forskningsresultaten begränsar sig i hur de väljer att bemöta 

outsourcingfenomenet. Såväl Everaert, Sarens och Rommel (2010), Hafeez och 

Andersen (2014) som Aman et al. (2012) utreder outsourcing av ett bolags ekonomiska 

administration genom att studera enskilda faktorers påverkan på outsourcingbeslutet. 

Att endast se till de pådrivande faktorerna vid ett outsourcingbeslut anser vi inte kan ge 

en helhetsbild när fenomenet studeras. En helhet tror vi istället kan uppnås genom att 

studera beslutsfattarnas logik till besluten. Detta förklarade vi tidigare som en typ av 

rationalitet som driver ett visst beslut. Genom att studera logiken kan vi således också 

förstå den bakomliggande tanken till motiven, något som tidigare forskning valt att 

bortse från. Detta är ett viktigt perspektiv att lyfta in i analysen eftersom beslutsfattarens 

livserfarenheter och förhållningssätt till omgivningen anses driva de beslut som tas 

(Hambrick & Mason 1984). Att aktivt bortse från beslutsfattarnas förhållningssätt och 

rationalitet minskar således förklaringsnivån i tidigare studier eftersom de inte tar 

ställning till varför en faktor faller ut på ett visst sätt. Att endast studera strikta kausala 

samband mellan faktorer och motiv är därigenom en restriktion som tidigare forskare 

inom området är begränsade av. Det är någonting som vi tror kan ha påverkat hur 

träffsäkra tidigare analyser inom området för outsourcing är.  

 

För att kunna bredda och nyansera denna problematik som tidigare forskare bortsett från 

måste en integrerad tanke om beslutsfattares förhållningssätt integreras i studien. Det är 

därför väldigt naturligt att lyfta in såväl ett ekonomiskt som strategiskt perspektiv för att 

fullt förstå beslutsfattarnas logik till outsourcingbeslutet. Samtidigt öppnar en studie likt 

denna för att hjälpa till att bära litteraturen och forskningen framåt. Om det är så att 

beslutsfattare påverkas eller är starkt kopplade till ett givet förhållningssätt eller logik 

måste detta integreras mer konsekvent i framtida forskning. Framförallt för att öka 

träffsäkerheten i hur vi ska förutspå eller förklara ett outsourcingbeslut av 
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ekonomifunktionens arbete. Samtidigt öppnar det upp för att fortsätta fundera på om 

den givna kontexten påverkar beslutsfattaren ytterligare i sitt beslut. Det gör att fynden 

av denna studie är en viktig del för att finna den korrekta nyanseringen och förståelsen 

för hur vi ska bemöta litteraturen inom ämnet för outsourcing.  

 

Givet den tidigare diskussionen vill vi samtidigt lyfta fram att beslutsfattande syftar till 

att lösa problem som uppstår i företaget. Det kan även beröra att genom ett visst 

handlande ta vara på de möjligheter som organisationen står inför (Cohen, March & 

Olsen 1972). Detta innebär att det kommer finnas yttre och inre omständigheter kring 

organisationen som i viss mån påverkar det slutliga beslutet att outsourca. Exempelvis 

kommer olika ekonomiska situationer skapa diverse förutsättningar för de beslut som 

tas. Interna och externa händelser kommer hjälpa till att påskynda en 

outsourcingprocess likaväl som de kan hämma den. Detta är viktigt att ha i åtanke när 

man studerar beslut och beslutsfattande. Genom en aktiv medvetenhet i hur 

beslutsfattarna påverkas av omgivningen kan samtidigt en mer distinkt analys ta form. 

Med en sådan bakomliggande kännedom kan också en större förståelse för 

beslutfattarna erhållas i ett analysstadie.  

 

Problemdiskussionen som helhet skapar intressanta incitament för att se vilka logiska 

resonemang som ligger bakom ett outsourcingbeslut. Att utreda ekonomifunktionens 

arbete är dessutom en spännande kontext att studera. Dels för att enheten har strategiska 

egenskaper men även för att den ekonomiska administration i mångt och mycket är ett 

likvärdigt “måste” oavsett vilken organisation som du studerar. Detta beror helt enkelt 

på att det finns en viss institutionalia som styr den ekonomiska output som ett bolag ska 

generera. Till exempel omfattas alla svenska bolag av att upprätta en korrekt bokföring 

och redovisning vilket framgår av såväl Bokföringslagen (SFS 1999:1078) som 

Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554). Den intressanta frågeställningen väcks då kring 

varför vissa väljer att outsourca ekonomifunktionens arbete medan andra behåller 

processen internt? Uppenbarligen finns det ett syfte i att utreda denna problematik 

eftersom beslutfattarnas perspektiv i form av logik inte integrerats på ett fördjupat plan i 

tidigare forskning. Med ett sådant perspektiv kan vi se bortom vilka faktorer som enskilt 

anses driva outsourcingfenomenet och därmed få en förståelse för vad det är som driver 

motiven. Det kommer också bredda förståelsen för varför vissa beslutsfattare outsourcar 

sin ekonomiska administration medan andra väljer att bevara processerna internt.  
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Om trenden kring outsourcing av ekonomiskt arbete fortskrider kommer även 

ekonomens framtida roll i organisationen med största sannolikhet att förändras. Att 

utreda beslutsfattarnas logik till att ta detta rådande outosurcingbeslut är därför 

högaktuellt att förstå sig på. Detta i sig stärker även argumenten för att förstå oss på 

outsourcingfenomenet kopplat till ekonomisk administration. Är det så att ekonomen i 

större utsträckning bortprioriteras i den interna organisationsstrukturen måste det finnas 

en förståelse för varför det är så. Först då kan samhället ge både de verksamma som 

framtida ekonomer en chans att hänga med i utvecklingen som sker på marknaden. 

Genom att studera beslutfattarnas logik till outsourcing av ekonomifunktionens arbete 

ger det även en direkt inblick i vad ekonomen anses ha för roll i organisationen. På så 

vis bidrar inte denna studie bara till att öka förståelsen för beslutet och beslutfattarnas 

förhållning till outsourcing utan ger också en god inblick till att förstå 

ekonomifunktionens och ekonomens roll för organisationen. Det är en inblick som är 

central för många olika aktörer som påverkas av beslutet att outsourca.  

 

1.2.1 Problemformulering 

 

● Vilken logik driver beslutsfattare till att outsourca företagets ekonomiska 

administration? 

 

1.3 Syfte 

Studien syftar till att öka förståelsen för de logiker som ligger till grund för 

beslutsfattares outsourcingbeslut av den ekonomiska administrationen.�  
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2 Teoretisk metod 

Kapitel 2 syftar till att förklara och resonera kring den teoretiska referensramen som 

studien grundar sig på̊. Det inleds med en diskussion kring studiens grundläggande 

forskningsansats och den givna strategi som kommer vara central för uppsatsens 

teoretiska uppbyggnad och kommande analysarbete. Därefter följer en redogörelse 

samt kortare argumentation kring studiens val av litteratur. 

 

2.1 Forskningsansats 

Forskningsansatsen i denna uppsats kommer i grunden vara deduktiv då den rådande 

teoretiska referensramen, som tas fram i nästkommande kapitel, bygger på redan 

befintlig teori. Enligt Bryman och Bell (2011) representerar den deduktiva ansatsen 

förhållandet som kan byggas mellan såväl teori som praktik. Vi finner att denna 

inriktning är ett argument för att på bästa sätt belysa det fenomen som uppsatsen syftar 

till att utreda. Det beror på att det identifierats två perspektiv inom teorin som ligger till 

grund för hur den bakomliggande logiken till ett outsourcingbeslut ska förklaras. För att 

kunna förstå det som uppsatsen utreder och studerar måste således en direkt koppling 

till teori finnas. Det beror helt enkelt på att logikerna som arbetas fram i kapitel 4 De två 

logikerna speglar sig i den befintliga teorin på området. 

 

Samtidigt vill vi lägga fram argumentet för att det är teorin som ger grunden till 

fenomenet, men det är empirin som ger djupet i resultaten. Hur dessa förhåller sig till 

varandra är också väsentligt för uppsatsens innehåll och kommande slutsats. Att ha en 

deduktiv ansats är även det som kommer hjälpa läsaren att förstå uppsatsens centrala 

innehåll och resultat. En annan anledning till att öppna upp för en deduktiv ansats är att 

den litteratur som finns att ta stöd i är av stark karaktär. Outsourcingforskningen är 

nämligen väl utarbetad och det finns många intressanta delar av litteraturen att ta del av 

för att på bästa sätt skapa en förståelse av det som ska studeras.  

 

Dock begränsar vi oss inte till en strikt deduktiv ansats utan öppnar även upp för att 

lyfta in empiriskt viktiga fynd som kan hjälpa till att utveckla den framtida litteraturen 

inom ämnet. Detta anser vi är en viktig ståndpunkt att ta så här inledningsvis eftersom 

vår studie går ett steg högre än tidigare litteratur på området. Det innebär att det kan 

finnas empiriska indikationer som aktivt öppnar upp för hur framtida litteratur behöver 
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nyansera sig. Att ta en deduktiv ansats med en mer öppenhet i tolkning och analys anser 

vi är det som kan generera de största teoretiska bidragen till området. 

 

2.1.1 Idealtyp som forskningsstrategi 

Att utreda och undersöka hur en logik förhåller sig till verkligheten är svårt. Det är en 

företeelse som är väldigt abstrakt vilket ställer krav på oss författare att använda en 

gedigen och god metodologi och forskningsstrategi. Syftet med uppsatsen är att öka 

förståelsen för de logiker som ligger till grund för beslutsfattarens outsourcingbeslut av 

den ekonomiska administrationen. En god tanke kan då vara att försöka maximera 

skillnaderna mellan de olika logikerna för att enklare se hur verkligheten förhåller sig 

till dem. En användbar strategi för detta är implementering av det som Weber (1949) 

benämner idealtyper. Användandet av idealtyper innebär att det som teorin bär fram inte 

behöver vara fullt representativt i verkligheten och Weber (1949, s 90) förklarar 

begreppet följande sätt; “It is not a description of reality but it aims to give 

unambiguous means of expression to such a description”.  

 

Användningen av idealtyper är ett metodverktyg för att beskriva företeelser som 

inledningsvis är svåra att fånga empiriskt. Genom användandet av idealtyper kan ett 

abstrakt fenomen konkretiseras genom uppbyggnaden av olika extremvärden av 

verkligheten (Jansson 2007). Att bygga uppsatsens teoretiska beståndsdelar till två 

idealistiska grupper skapar därigenom goda förutsättningar för hur det empiriska 

materialet ska hanteras och hur vi ska fånga in dessa abstrakta logiker i en mer konkret 

form. Det blir med hjälp av denna metodologi simplare att klassificera och analysera 

resultatet som studien kommer fram till. Med utgångspunkt i idealtyperna kan nämligen 

tydliga distinktioner mellan de teoretiska förhållningssätten identifieras. Detta medför 

att analysarbetet kan bli mer konkret och trovärdigt eftersom teoriernas kontraster 

synliggörs i det empiriska materialet. Genom dessa kontraster kan vi sedan på ett mer 

uppenbart sätt visualisera det abstrakta i form av en beslutsfattares logik. Det är 

någonting som annars hade varit svårt att sätta ord på och tydligt konkretisera. 

 

Samtidigt begränsar inte denna strategi oss som författare till någon av de respektive 

logikerna vilket bidrar till att fenomenet kan utredas utifrån en helhetsbild. Användandet 

av idealtyper är uppbyggt på ett sådant sätt att det kommer vara svårt att finna de 

individer som enskilt är starkt kopplade till idealen. Det beror helt enkelt på att det är 



  
 

11 

ideal av verkligheten som teorin hjälper oss att ta fram vilka sedan appliceras på 

verkligheten och ger en förståelse för det som studeras (Weber 1978). Vi är alltså redan 

i vetskap om att det empiriska materialet omöjligt kan följa de ideal som byggts upp 

inledningsvis, men det ger oss författare en grund för att förstå de två logikernas 

sammanhang och förståelse för verkligheten de speglar. Det är en grundpelare för att 

kunna sätta ord på det som annars är svårt att förstå, nämligen en individs logiska 

förhållningssätt i beslut. 

 

Varför ska idealtyper användas när de medvetet ger en orealistisk bild av verkligheten 

som studeras? Enligt Weber (1978) handlar idealtyper, kopplat till ekonomiska teorier, 

om vilken handling som kommer uppenbaras under förutsättning att världen är 

fullständigt rationell och orienterad av ekonomisk vinning. Tanken med detta förklarar 

Weber (1978) vidare som en möjlighet för att skapa förståelse för handlingsmönster 

som går bortom ren ekonomisk vinning. Samtidigt ger det utrymme för att förstå de 

avvikelser som uppstår av traditionella begränsningar i ekonomiska syften samt 

överväganden. Jansson (2007) exemplifierar detta något tydligare på följande vis; “It is 

possible, for example, to develop a model expressing that the more of X that 

characterises situation Y, the more situation Y will approximate ideal type Z” (s. 24). 

Alltså ger idealtyperna oss en god grund för att förstå den bakomliggande 

problematiken men framför allt se hur dessa logiker driver beslutsfattarnas 

outsourcingbeslut av ekonomifunktionen.  

 

Det är denna forskningsstrategi som vi anser kommer generera studien de mest 

trovärdiga resultaten. Metodologin har även visat sig användbar i tidigare forskning. 

Bland annat använder Thornton (2002) idealtyper för att bygga upp två institutionella 

logiker. Med hjälp av dessa idealtyper kan hon sedan förstå sitt empiriska material på ett 

mer fördjupat sätt där resultaten inte blir enskilt begränsade till en förklaringsgrund. 

Genom alternativa teoretiska synsätt som byggs upp i form av idealtyper skapas således 

goda förutsättningar till att bidra till ny kunskap inom området. Att öppna upp för en 

mer öppen tolkning och analys är även viktigt då studien kommer genomföras i direkt 

koppling med yrkesverksamma företagare. Samtidigt innebär det att resultaten i studien 

är direkt hänförbara till verkligheten och individerna som lever i den. Detta anser vi ska 

få ta plats i den teoretiska ramen och kommande diskussion när teori möter empiri. 

Kontrasterna ger även goda incitament för hur framtida forskning kommer fortskrida 
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och vilka delar av området som ska utforskas vidare.  Vi anser därför att denna 

forskningsansats är en lämplig språngbräda för uppsatsen att ta.  

 

2.2 Teori och litteraturval 

Denna uppsats bygger på teoretiska antaganden från Transaction Cost Economics 

(vidare benämnt TCE) och Resource-Based View (vidare benämnt RBV). Av dessa två 

teorier är TCE den teori som arbetat fram det mest välutvecklade ramverket för hur 

organisationer behandlar och hanterar sina så kallade “make or buy decisions” som 

Coase (1937) var först med att lyfta fram som ett fenomen i ekonomiska organisationer. 

TCE är en central del att integrera i en studie likt denna, där outsourcingbeslutet står i 

fokus. Teorin är utvecklad i flera led under 1900-talets andra halva av bland annat 

Williamson (1979; 1981; 1985; 1991). Robins (1987) uppmanar även att TCE kan ses 

som ett kraftfullt verktyg för organisatoriska och strategiska analyser. Detta anser vi 

stärker vårt argument för att bygga upp vår teoretiska referensram med hjälp av denna 

teoribildning. Samtidigt ger TCE också en god förståelse för studier som integrerar 

ekonomi, organisatoriska teorier samt kontraktuella lagar i en organisation (Williamson 

1999). Det är också denna del av litteraturen som på bästa sätt förklara det ekonomiska 

förhållningssättet i form av kostnadslogik hos beslutsfattarna.  

 

RBV har sin grund i forskningen för strategisk styrning och redan under 1960-talet 

började ett ramverk för detta perspektiv växa fram (Barney 1991). Flertalet forskare har 

bidragit till RBV:s framväxt, dock är en av de mest välciterade forskarna inom ämnet 

Barney. Han har under 1900-talets slut publicerat flertalet uppskattade bidrag kopplade 

till det resursbaserade perspektivet (1986a, 1986b, 1991 m.fl.). Det finns också flertalet 

studier som framgångsrikt använt hans verk för att förklara beslutet att outsourca 

(Duncan 1998; Espino-Rodríguez & Padrón-Robaina 2006; Beaugency, Sakinç & 

Talbot 2015). RBV ger till skillnad från TCE en mer strategisk förklaring till 

beslutsfattande (Duncan 1998). Det är med hjälp av detta synsätt som vi kan få en mer 

strategisk förståelse för beslutsbeteende. Teorin uppvisar en kompletterande teoretisk 

hållning till TCE, vilket också är viktigt eftersom dessa två teorier belyser olika 

beteenden och logiker i förhållande till outsourcingbeslutet (Redondo-Cano & Canet-

Giner 2009).  
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En viktig del av vårt arbete är att ta hänsyn till de vetenskapliga traditionerna som växt 

fram och visa respekt till det som tidigare forskare åstadkommit. Eftersom TCE är så 

dominant inom ramen för forskningsområdet vore det nonchalant att inte beakta 

teoribildningen i undersökningen. Samtidigt är RBV en välanvänd teoribildning som 

öppnar upp för ett kompletterande och mer vidgat perspektiv kring hur outsourcing ska 

beaktas. De givna teorivalen är även centrala utifrån logikerna som vi identifierat i 

litteraturen. De teoretiska vägarna vi har valt kan genom detta motiveras på flera olika 

sätt, både för att kunskap hjälper till att föda ny kunskap, men även för att dessa teorier 

ger en god grund för att på olika sätt förstå beslutsfattares logik till outsourcingbeslutet. 

 

Samtidigt visade vi genom vår problemdiskussion att dessa teorier med fördel har 

använts på ett integrerat sätt i tidigare empiriska studier (Kamyabi & Devi 2011; Hafeez 

& Andersen 2014). Detta skapar ännu starkare argument för att dessa perspektiv ska 

lyftas upp på en integrerad nivå när förklaringen kring outsourcingbeslutet läggs upp. 

Även isolerade från varandra har forskare funnit empiriska belägg för såväl TCE 

(Everaert, Sarens & Rommel 2010; Yang, Wacker & Sheu 2012) som RBV (Espino-

Rodríguez & Padrón-Robaina 2006; Beaugency, Sakinç & Talbot 2015). Att samordna 

dessa perspektiv och utreda logikbegreppet på en integrerad nivå skapar därigenom en 

mer utvecklad modell i förhållande till hur vi ska förstå det rådande outsourcingbeslutet.  
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3 Grundbegrepp och teoretisk referensram 

I detta kapitel beskrivs och förklaras uppsatsens centrala begrepp med hjälp av tidigare 

forskning som berör ämnet. Därefter följer en inledande referensram för de teorier som 

behandlas i denna uppsats och kommer vara grunden för respektive idealtyp. Teorins 

grundantaganden utgår från Transaction Cost Economics samt Resource-Based View, 

vilka ger goda förklaringar till motiv som påverkar beslutsfattarnas 

outsourcingsstrategier inom organisationen. 

 

3.1 Outsourcing 

Begreppet outsourcing växte fram under 1950-talet, men blev uppmärksammat först 

under 1980-talet när företag använde outsourcing som en anledning för att reducera sina 

servicerelaterade kostnader (Lacity & Hirschheim 1993). Efter att outsourcing blivit 

mer attraktivt i organisationer ökade också forskningen kring ämnet. Det har medfört att 

olika definitioner har växt fram genom åren. Exempelvis skriver Gunasekaran, Irani, 

Choy, Filippi och Papadopoulos (2015) att outsourcing ska förklaras som att kontraktera 

en given process eller funktion i organisationen till ett externt företag. Ellram och 

Billington (2001) uppmanar i sin tur att outsourcing ska definieras som transaktionen av 

att aktiviteter och processer, vilket tidigare genereras internt, istället överförts till en 

extern part. Willcocks, Fitzgerald och Feeny (1995) menar i kontrast till de övriga att 

outsourcing innebär att lämna över styrningen av hela eller delar av aktiviteten, samt 

relaterade serviceprocesser till en tredje part.  

 

Det finns flera tidigare studier som i någon omfattning berört begreppet outsourcing 

vilket också har genererat diverse definitioner av begreppet. Definitionerna skiljer sig, 

som ovan visat, och det finns ett antal varierande faktorer som lyfts fram som viktiga. 

Gemensamt för alla ovan nämnda definitioner är att det finns en överenskommelse med 

en utomstående aktör från organisationen. Samtidigt skiljer de sig på flera plan vilket 

bidrar till en förvirring om vad outsourcing egentligen innebär, något som också Linder 

(2004) uppmärksammat: 

 

In fact, the definition is quite fuzzy. Most leaders would agree that 

outsourcing involves purchasing services from an outside company. But 

that’s where the agreements stops. Some argue that it isn’t outsourcing 
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unless a company’s employees transfer to the service provider. Others 

would not hold that high standard, but would stipulate that the 

organization has to have once provided the service for it self. Still others 

would insist only that the organization could have provided the service 

for itself.  

- Linder (2004, s 26)  

 

Utifrån denna problematik valde Linder (2004) att samtala med över hundra ledande 

befattningshavare för att finna en vedertagen definition av begreppet. Hon kom fram till 

att outsourcing istället ska definieras på följande vis; “Outsourcing means purchasing 

ongoing services from an outside company that a company currently provides, or most 

organizations normally provide, for themselves”. Denna definitionen har vi valt att ta 

stöd i, då vi anser att den på ett bra sätt förklarar fenomenet samt har en god 

verklighetsförankring till vad företagare och företagsledningar uppfattar outsourcing 

som. Vi anser vidare att Linder (2004) förklarar begreppet tydligt, då hon fångar de 

omfattande delarna av fenomenet på ett bra sätt. Hennes definition kommer därför vara 

den som förklarar begreppet när det används framöver i denna studie. Dock kommer 

även det som Willcocks, Fitzgerald och Feeny (1995) poängterar vara centralt för att 

vidga Linders (2004) perspektiv något. Således vill vi lyfta fram att det som outsourcas 

inte behöver präglas av hela enheter utan även kan bestå av enskilda funktioner och 

processer. För att förtydliga detta kan vi ta ekonomifunktionen som exempel. Ett företag 

kan välja att outsourca hela funktionen, men de kan också välja att outsourca enskilda 

delar inom funktionen, som exempelvis löneprocessen, för att sedan behålla resterande 

delar internt.   

 

3.1.1 Taktisk och strategisk outsourcing 

Styrning blir allt viktigare för att hantera svårigheter som växt fram i dagens moderna 

organisationer (Simons 1995). En grundläggande tanke med beslutsfattande är att det 

ska lösa någon form av problematik som uppstår i företaget eller hantera de olika 

möjligheter som organisationen kan stå inför (Cohen, March & Olsen 1972). I 

outsourcinglitteraturen går det identifiera två olika typer av beslutsfattande. Dels det 

som sker på en strategisk nivå och dels det som är mer taktiskt motiverade. Strategiska 

beslut grundar sig i företagets strategi, vilket innebär en serie beslut som fattas för att 

företaget ska prestera på högsta möjliga nivå (Barney 2014). Besluten berör de 
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konkurrensmedel företaget har att tillgå (Lindh 1987) vilket också bestämmer vilka 

aktiviteter företaget ska utföra (Simon 1997). Taktiska beslut är mer relaterade till 

kortvariga eller specifika aktiviteter som syftar till att nå ett förutbestämt och begränsat 

mål (Roos, von Krogh & Roos 2011). 

 

Det är av vikt att poängtera att strategiska beslut syftar till att företag på lång sikt ska nå 

sina mål (Simon 1997; Nelson-Bülow 2007; Roos, von Krogh & Roos 2011). Det 

innebär att outsourcingbeslutet ur ett strategiskt perspektiv präglas av ett långsiktigt 

tänk med målet att över tid generera konkurrensfördelar gentemot konkurrenterna 

(Barrar et al. 2002). I tidigare forskning inom outsourcing diskuteras begreppet “core 

business” som en av drivkrafterna till att outsourca. Det innebär att företag och dess 

chefer ska välja att fokusera på de företagsprocesser, så kallade kärnprocesser, som är 

viktiga för att skapa ett unikt värde för kunderna (Quinn & Hilmer 1994; Lacity, 

Willcocks & Feeny 1996; Quélin & Duhamel 2003; Everaert, Sarens & Rommel 2007; 

Lou, Zheng & Jayaraman 2010). Detta tankesätt att motivera outsourcingbeslutet 

framkommer som ett strategiskt val då det dels berör hur företaget ska prestera på 

högsta möjliga nivå samt vilka aktiviteter som organisationen ska utföra för att nå dit på 

lång sikt (Lindh 1987; Simon 1997; Barney 2014). 

 

Golhar och Deshpande (2009) uppmanar om att outsourcingbeslutet med fördel ska vara 

strategiskt motiverat. Även Moschuris (2008) argumenterar för detta och han beskriver 

att outsourcingbeslutet inte är något som ska tas på kortsiktig basis. Detta beror på att 

ett outsourcingbeslut inte bara medför möjligheter utan också risker, vilket kan innebära 

att ett kortsiktigt outsourcingbeslut skapar interna konflikter och problem, exempelvis 

genom att tidigare intern kompetens faller bort. För att det strategiska beslutet ska få det 

förväntade utfallet menar Barney (2014) att det måste finnas en förståelse för både den 

ekonomiska och organisatoriska situationen som beslutet innebär. Samtidigt finns det 

goda exempel på när outsourcing används för att uppfylla taktiska mål. Ett taktiskt 

beslut är något mer kortsiktigt som ofta motiveras av direkta kostnadsbesparingar eller 

ett kortsiktigt behov av kompetens (Barrar et al. 2002).  

 

Ett taktiskt synsätt skiljer sig från det strategiska. Snarare än ett långsiktigt och 

övergripande tankesätt behandlar taktiskt beslutsfattande specifika aktiviteter över en 

begränsad tidsperiod (Roos, von Krogh & Roos 2011). Lindh (1987) skriver att taktik är 
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den metodik som antas “för att omsätta strategier i praktiskt handlande” och Nelson-

Bülow (2007) menar att taktik är hur företag väljer att använda de medel som finns 

tillgängliga. Med andra ord går det säga att taktiskt beslutsfattande berör 

tillvägagångssätten att på en kortsiktig basis nå de förutbestämda prestationsmålen 

organisationen satt upp. Inom tidigare outsourcingforskning visar sig denna typ av 

tankesätt tydligt. Ett bra exempel är att en av de största drivkrafterna att outsourca är att 

kostnadsminimera (Barrar et al. 2002; Quélin & Duhamel 2003; Lou, Zheng & 

Jayaraman 2010; Eggert, Böhm & Cramer 2017). På så vis kan företaget nå de 

ekonomiska mål som beslutats om. Dessutom blir det tydligt att det taktiska tankesättet 

är närvarande då outsourcingbeslutet drivs av ett kortsiktigt resursbehov, exempelvis 

genom att få tillgång till bättre teknisk utrustning eller specialiserad personal (Barrar et 

al. 2002; Badawi, Elifoglu, Latshaw & Zollo 2003; Barrar et al. 2002; Everaert, Sarens 

& Rommel 2007; Golhar & Deshpande 2009; Lou, Zheng & Jayaraman 2010). 

 

3.2 Ekonomifunktionens roll 

För att förstå outsourcing av de ekonomiska processerna i ett företag är det viktigt att vi 

berör och förklarar den teoretiska förståelsen av ekonomifunktionens roll i en 

organisation. Den traditionella synen på ekonomifunktionens roll i förhållande till 

organisationen är i enkelhet att styra pengaflödet och kapital eller planera och 

kontrollera vinster. Det mer moderna perspektivet omfattar allt mer komplexa 

aktiviteter vilket medför att ekonomifunktionens arbete ofta kan kopplas direkt till 

informationssökning, fastställande av standard samt verksamhetsregleringar och 

upprätthållandet av operativa kontroller (Moag, Carleton & Lerner 1967). Liddle (2002) 

förklarade i sin tidningsartikel att finansiella och redovisningsrelaterade funktioner 

omfattas av såväl kund- som leverantörsreskontra, internrevisionstjänster, 

löneadministration, redovisning av anläggningstillgångar samt skatteredovisning. 

Everaert, Sarens och Rommel (2007) stämmer in i detta påstående men belyser också 

den löpande redovisningen som bokslutsarbetet, vilket kan ske såväl månads-, kvartals- 

och årsvis. De uppmanar även om att alla dessa ovannämnda funktioner är obligatoriska 

och/eller nödvändiga för att kunna styra företaget på ett korrekt sätt. 

 

Samtidigt ska ekonomifunktionen agera hjälpfunktion till övriga aktörer inom 

organisationen och bidra till att viktig information når berörda parter (Lambert & 

Sponem 2012). Det gör ekonomifunktionen till en rådgivande enhet för hela 
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organisationen som spelar en stor roll i att assistera beslutsfattare med konkreta och 

tillförlitliga beslutsunderlag. Enheten blir därmed en strategisk kontrollfunktion som 

samspelar med övriga enheter i organisationen, då den bidrar till att förstå samt skapa 

goda investeringsbeslut. Detta innebär att den också är att anse som en styrmekanism 

vilken binder ihop företagets olika kärnprocesser och administrerar räkenskaper, 

information inklusive kommunikation mellan dessa och ledningen (Moschuris 2008). 

Ekonomiavdelningen besitter dessutom viktig ekonomisk kompetens, vilket övriga 

linjechefer eller verksamhetschefer sällan innehar. Följaktligen har ekonomifunktionen i 

uppgift att serva och administrera dessa okunniga aktörer i verksamheten med 

ekonomisk administration. De ska göra informationen lättförståelig och tolkningsbar för 

de individer som inte har någon bakgrundsförståelse för ekonomi (Andersson 2015).  

 

Av tidigare litteratur på området framgår det att ekonomifunktionen är att anse som ett 

verktyg för att generera information till beslutsfattande. I en mer modern kontext ska 

den samtidigt främja diverse beteenden inom organisationen. Den traditionella rollen av 

ekonomifunktionen passar väl in i ett transaktionsperspektiv, där fokus ska ligga kring 

beslutsfattande och kalkylering av underlag till alternativa eller rådande beslut. Det blir 

dock mer vanligt med alternativa synsätt för att förstå ekonomifunktionens roll. Nya 

tekniker växer fram och det blir i dagens moderna organisationer allt mer populärt att 

koncentrera sig på aktiviteter och kontrollprocesser snarare än siffror eller räkenskaper. 

Det innebär att organisationerna blir mer horisontella i sin organisationsstruktur där 

flera aktiviteter får påverka varandra för att skapa incitament för gemensamma 

målstrukturer och mer effektiva processer (Axelsson, Laage-Hellman & Nilsson 2002). 

Sathe (1983) väljer dessutom att återkoppla till ekonomistyrningens roll i förhållande 

till andra organisationsenheter. Ofta finns det någon typ av ansvarig ekonom eller 

ekonomikoppling på diverse plan i ett företag. Ekonomifunktionen kan därför, i de 

flesta större kontexter, inte begränsas till ett bolags huvudkontor, eftersom ekonomen 

idag har en betydligt mer omfattande kontroll- och styrningsfunktion i olika delar av 

organisationsstrukturen än tidigare.  

 

3.3 Transaction Cost Economics  

Transaction Cost Economics (TCE) följer främst grundantagandet om att individen är 

opportunistisk och kommer ta beslut som gynnar den själv (Williamson 1979, 1981, 

1999). Opportunismen kommer medföra en viss problematik och en indirekt 
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informationsasymmetri mellan olika parter. Informationsasymmetri är det fenomen som 

uppstår när en part har mer information än den andra parten. I ett outsourcingkontrakt 

innebär det att organisationen egentligen inte har tillräckligt med information för att 

säkerställa att tredje part hanterar sina arbetsuppgifter på ett kostnadseffektivt sätt. 

Konsekvensen som uppstår av denna asymmetri är att en given part tar mer välgrundade 

beslut och genom det väljer att kommunicera de delar av informationen som gynnar den 

enskilda partens intressen (Eisenhardt 1989).  

 

TCE bygger också på uppfattningen om att organisationen är ett så kallat kontraktsnäste 

(Williamson 1979, 1981; Fama 1980). Alchian och Demsetz (1972) förklarar begreppet 

genom att beskriva företagets existens som en konsekvens av att olika aktörer 

tillsammans bildar överenskommelser, det vill säga kontrakt, med varandra. Inom 

kontraktsnästet föreligger det en kontraktsfrihet som medför att aktörerna frivilligt kan 

välja att säga upp eller omförhandla sina kontrakt om de skulle vara missnöjda med sina 

kontraktsförhållanden (Alchian & Demsetz 1972; Fama & Jensen 1983). Uppkomsten 

av kontrakt och bibehållandet av dem kan vidare bidra till en god förståelse av 

outsourcing. Som vi diskuterat tidigare är kontraktet även en central förutsättning för att 

fenomenet ska få kallas för outsourcing. TCE lägger dessutom ett stort fokus på vilka 

olika delar som driver effektiva organisationsbeslut samt dess påverkan på utfallet av 

beslutet. Bland annat beskrivs delar som “tillgångsspecificitet”, “osäkerhet” och 

“frekvens”. Beroende på omfattningen och karaktären av dessa begrepp påverkas även 

kostnaderna i organisationen, vilket i sin tur berör besluten som fattas (Williamson 

1979). 

 

3.3.1 Transaktionskostnad, tillgångsspecificitet, osäkerhet och frekvens 

TCE syftar till att förklara olika typer av organisatoriska beslut och förutspår att företag 

kommer välja det alternativ som genererar lägst transaktionskostnad (Williamson 1979, 

1985, 1999). Dessa kostnader har ofta en direkt koppling till ett ekonomiskt utbyte av 

varor eller tjänster på marknaden, det vill säga en transaktion (Coase 1960). Williamson 

(1996) väljer att förklara transaktionskostnadsbegreppet genom att likna transaktioner 

vid en maskin. Om maskinen är väloljad och mekaniken fungerar är den att anse som 

effektiv, men så fort det uppstår problem, exempelvis att växlarna inte fungerar eller att 

vissa maskindelar får för lite olja, uppstår friktioner. Dessa friktioner, som bidrar till att 

maskinen inte arbetar effektivt, bildar så kallade transaktionskostnader. Alla kostnader 
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som uppstår i samband med att en transaktion inte utförs effektivt är alltså 

transaktionskostnader. Kostnaderna kan sedan, om det behövs, effektiviseras såväl 

internt som via den externa marknaden. I de fall där en arbetsprocess är mer fördelaktig, 

ur ett kostnadsperspektiv, att inhämta från den externa marknaden kommer detta även 

genomföras (Williamson 1981, 1999). 

 

Tillsammans med transaktionskostnadsbegreppet kretsar TCE kring ytterligare tre 

centrala beståndsdelar. Dessa är tillgångsspecificitet, osäkerhet samt frekvens och de 

används till att beskriva transaktioners olika egenskaper (Williamson 1979). 

Tillgångsspecificitet är det mått och begrepp som används för att beskriva hur 

specialiserad en viss process eller tillgång är. En skräddarsydd tillgång som enbart är 

anpassad för ett företags specifika situation och behov har en hög tillgångsspecificitet. 

En låg tillgångsspecificitet karaktäriseras istället av tillgångar som är av en 

generaliserad och standardiserad karaktär. Därför ser processer med låg 

tillgångsspecificitet ungefär likadana ut i de flesta bolag. Enligt teorin är det tillgångar 

som har en låg tillgångsspecificitet som med fördel ska outsourcas. Det beror på att 

marknadsaktörer med sin expertis och teknologi uppnår mer effektiva processer än det 

enskilda företaget, till följd av processens standardiserade egenskaper. Detta skapar 

utrymme för att kunna upprätthålla kostnadseffektivisering i och med outsourcing, 

eftersom den externa parten kan erbjuda samma tjänst till ett mer fördelaktigt pris. Det 

grundar sig helt enkelt i att marknadsaktörerna har tillgång till verktyg som är mer 

kostnadseffektiva och i teknologisk framkant, vilket ger dem utrymme för att dra nytta 

av skalfördelar från standardiserade arbetsprocesser (Williamson 1979, 1996).  

  

Det är också noterbart att tillgångar med hög tillgångsspecificitet kan leda till “lock-in-

effekter” (Watjatrakul 2005). I ett outsourcingkontrakt innebär en “lock-in-effekt” att de 

båda parterna i kontraktet helt enkelt blir beroende av varandra för att deras 

verksamheter ska leva vidare. Kontraktet är av den omfattningen och 

specialiseringsgrad att det blir en viktig affär för leverantören, som i och för sig kräver 

stora arbets- och kapitalinsatser, men som i slutändan kan generera en stor vinst. 

Leverantören blir på grund av de stora insatserna “locked-in” i situationen eftersom de 

inte har råd att inte fullfölja avtalet. Effekten beskrivs dessutom som symmetrisk, vilket 

innebär att köparen inte heller kommer ha råd att vända sig till en annan leverantör till 

följd av kontraktets specifika egenskaper (Williamson 1979, 1981). De båda parterna 
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blir därför indirekt tvingade till att fullfölja kontraktet, vilket dock kommer att gynna de 

båda parterna och bilda en “win-win situation”.  

 

I situationer där “lock-in-effekten” är närvarande finns det också en risk att det uppstår 

en problematik då säljaren eller köparen antar ett opportunistiskt beteende. Vi har 

tidigare beskrivit hur informationsasymmetri uppstår i förhållandet mellan parterna. Det 

är i sin tur en anledning att den så kallade “hold-up-problem” uppstår (Williamson 

1975, Watjatrakul 2005). Det innebär att, exempelvis en leverantör, kommer minska sin 

ansträngning gentemot köparen eftersom leverantörens handlingar gynnar köparen i för 

stor grad. Konsekvensen av detta är att det bildas ett gap mellan vad köparen förväntar 

sig att leverantören ska prestera och vad som faktiskt framställs. Det vill säga att 

köparen inte får fullt ut tillgång till det den förväntar sig och är samtidigt uppbunden till 

leverantören via kontrakt. Problemet leder till stora kostnader för köparen då det bland 

annat kan uppstå förseningar och produktionsstopp, vilket enligt litteraturen grundar sig 

i att kontrakten mellan parterna ofta inte är fullständigt utvecklade (Williamson 1979; 

Rogerson 1992). 

 

Den andra grundpelaren som används för att beskriva en transaktions egenskaper är 

osäkerhet. Begreppet berör hur stor grad av osäkerhet en transaktion har (Williamson 

1979). Williamson (1975) beskriver osäkerhet som beslutsfattares oförmåga att ange 

kompletta uttalanden om framtiden. En transaktions osäkerhet kan således gestalta sig i 

olika former och i varierande omfattning. Relationen mellan två parter i ett 

outsourcingkontrakt behöver bland annat utvärderas för att identifiera hur stora 

incitament det finns för att någon part agerar opportunistiskt. Det är också viktigt att 

kontrollera miljön som företaget verkar i. Är det en snabbt förändrande miljö måste 

köparen ställa sig frågan om kontraktet i längden är hållbart (Williamson 1996). För att 

fatta ett outsourcingbeslutet på korrekta grunder krävs därför kännedom om eventuella 

risker och potentiella osäkerhetsmoment. 

 

Den tredje grundstenen att visa hänsyn till är frekvens. Begreppet beskriver hur ofta en 

specifik transaktion utförs (Williamson 1979). Walker och Weber (1984) beskriver tre 

olika dimensioner av frekvens, nämligen engångshändelser, enstaka tillfällen och 

återkommande transaktioner. Det förstnämnda innebär att transaktionen enbart utförs en 

gång, medan det sistnämnda innebär att transaktionen är ständigt återkommande. En 
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engångstransaktion kan exempelvis vara när ett företag väljer att investera i en ny 

maskinpark. En mer återkommande transaktion är till exempel när ett företag med 

varierande arbetsmängd vid behov under året hyr in personal från tredje part. Enstaka 

tillfällen kan i sin tur kopplas till de händelser som är återkommande men i väldigt 

begränsad omfattning. Det kan exempelvis vara inventering som kan ske allt ifrån en till 

tre gånger per år beroende på verksamhet. 

 

TCE:s tre grundbegrepp kommer samverka samt påverka varandra och utifrån ett 

helhetsperspektiv där de tre beståndsdelarna sammanflätas utgöra grunden för 

outsourcingbeslutet. Dessa tre teoretiska antaganden kommer ge goda förklaringar till 

olika transaktioners utformning. Samtidigt kan teorin bidra till att fördjupa analysen 

kring vad som påverkar olika organisatoriska beslut. Detta kan även med fördel 

användas för att utreda vilka aspekter som påverkar outsourcingbeslutet. 

 

3.4 Resource-based View 

Den resursbaserade uppfattningen om strategisk ledning stämmer inte helt överens med 

TCE:s idéer och väcker framförallt frågor kring opportunismen. I stället för att fokusera 

på de förhållanden som påverkar risken för opportunism, vilket TCE vill förklara, 

lägger RBV sitt fokus på specifika egenskaper hos företagets strategiska resurser och 

hur det påverkar företagets prestationsförmåga (Duncan 1998). RBV-teoretiker lägger 

en helt annan tyngd i hur dessa resurser fördelas på marknaden till skillnad från andra 

teoribildningar. Perspektivet tar avstånd från den transaktionsteoretiska tanken om att 

resurser är fullt homogena och rörliga på marknaden. RBV uppmanar istället om att 

företagens resurser är heterogent distribuerade mellan olika bolag och svårrörliga från 

ett företag till ett annat. Det medför att en resurs enligt RBV har en strategisk påverkan i 

organisationen under förutsättning att den innehar vissa givna egenskaper (Barney 

1991). 

 

RBV har en grundtanke om att företaget ska skapa sig konkurrensfördelar gentemot 

övriga marknaden med hjälp av de resurser som finns att tillgå. Precis som TCE finns 

det grundläggande begrepp som är viktiga att lyfta fram, där definitionen av 

“företagsresurser” framförallt är aktuellt. Detta kommer diskuteras mer ingående i 

kommande avsnitt men en god grundförståelse kan ges såhär inledningsvis. Beroende 

på resursens olika attribut kommer även dess egenskaper att skifta. För att en resurs ska 
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medföra bolaget en strategisk fördel måste den uppfylla vissa krav. Bland annat måste 

en resurs vara “värdefull”, “sällsynt”, “ej utbytbar” och ha “imperfekta 

imiteringsmöjligheter”. Det är med hjälp av dessa fyra olika attribut som resursen kan 

användas i ett strategiskt syfte (Barney 1991). Utifrån RBV blir diskussionen kring 

outsourcingbeslutet en bedömning av hur stora strategiska fördelar en given resurs eller 

strategi kan medföra organisationen. Det är också den strategiska resursen som ska 

behållas internt eftersom den ger bolaget fördelar som konkurrenterna för tillfället inte 

har, eller inte kan möta, på samma sätt. 

 

3.4.1 Företagsresurser, konkurrensfördelar och varaktiga konkurrensfördelar 

RBV väljer att lägga stort fokus vid företagets olika resurser. Barney (1991) skriver att 

resurser inom det traditionella strategiska synsättet anses vara de fördelar som företaget 

kan använda för att implementera strategier. Han väljer också att utveckla detta 

resonemang, med stöd från Wernerfelt (1984) och identifierar tre olika typer av resurser 

som är inneboende i företag, närmare bestämt fysiskt kapital, humankapital och 

organisatoriskt kapital. Fysiskt kapital innebär exempelvis företagets anläggning och 

dess utrustning. Humankapital innefattar personalens grad av erfarenhet, 

utbildningsnivå, intelligens och kontaktnät. Organisationskapital berör i sin tur bolagets 

kommunikationsvägar och rapporteringsstruktur, den formella samt informella 

planeringen, inklusive informella relationer i och mellan grupper på företaget (Barney 

1991).  

 

Företagets resurser ska enligt RBV utnyttjas till att skapa vad som inom teorin kallas för 

“konkurrensfördelar” och “varaktiga konkurrensfördelar” (Barney 1991; Barney, 

Spender & Reve 1994; Barney & Clark 2007). Barney (1991) beskriver 

konkurrensfördelar som en konsekvens till följd av implementeringen av en 

värdeskapande strategi, samtidigt som bolagets konkurrenter inte gör det. Barney, 

Spender och Reve (1994) samt Barney och Clark (2007) menar i kontrast till detta att 

den värdeskapande strategin innebär att företaget ska generera monetära värden som är 

större än marginalfirman i branschen. Bolaget implementerar således en strategi som för 

stunden ger en större prestationsförmåga än konkurrenterna. Varaktiga 

konkurrensfördelar är dock steget bortanför och innebär att företaget dels ska skapa sig 

en konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter, det vill säga implementera en 

värdeskapande strategi som konkurrenten inte har. Det som särskiljer dessa begrepp är 
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dock att varaktiga konkurrensfördelar endast kan uppnås genom att konkurrenterna inte 

kan kopiera fördelarna med den implementerade strategin (Barney 1991; Barney, 

Spender & Reve 1994; Barney & Clark 2007). Det innebär att varaktiga 

konkurrensfördelar är att anse som bättre ur företagets synvinkel då det skapar större 

skillnader till dess konkurrenter, eftersom det endast är den givna organisationen som 

kan ta del av fördelarna med strategin.  

 

Barney (1991) menar att företag når varaktiga konkurrensfördelar genom att 

implementera strategier som utnyttjar de interna styrkorna, tar tillvara på de 

miljömässiga möjligheter som finns, neutraliserar hot och undviker interna svagheter. 

Dock har inte alla resurser som finns i företaget potential att bidra till dessa möjligheter 

(Barney 1991; Barney, Spender & Reve 1994; Barney & Clark 2007). Med andra ord, 

alla resurser har inte de strategiska egenskaper som krävs för att bidra till 

konkurrensfördelar eller varaktiga konkurrensfördelar. För att underlätta arbetet kring 

vilka resurser som besitter denna möjlighet lyfts det i RBV fram fyra attribut som 

beskriver företagsresurser. Attributen ger empiriska indikationer för hur heterogena och 

orörliga resurser är. En resurs beskrivning kommer således att visa hur användbar den är 

ur strategisk synpunkt för att skapa varaktiga fördelar. Barney och Clark (2007) gör en 

sammanställning av dessa attribut i det så kallade VRIO-ramverket som återfinns i 

Tabell 1. 

 

Tabell 1, The VRIO framework (Barney & Clark 2007 s. 70).  

 
 

VRIO-ramverket utgår ifrån fyra resursattribut, vilka är värdefull, sällsynt, imperfekta 

imiteringsmöjligheter och ej utbytbar. Dessa används för att avgöra hur användbara 

resurser är för att generera varaktiga konkurrensfördelar (Barney 1991; Barney, Spender 

& Reve 1994; Barney & Clark 2007). Den första frågan företaget behöver ställa sig är 

huruvida resursen genererar värde för företaget (Value). Genererar den inget värde kan 



  
 

25 

den inte heller åstadkomma någon varaktig konkurrensfördel för företaget (Barney & 

Clark 2007). Resurser anses vara värdefulla för företaget när de bidrar till tankar kring, 

eller implementering av, strategier som förbättrar företagets effektivitet och 

produktivitet (Barney 1991; Barney & Clark 2007). Därefter måste företaget även ta 

ställning till hur sällsynt resursen är och hur den skiljer sig från vad konkurrenterna har 

tillgång till (Rare). En resurs som är av värde för företaget kommer inte kunna generera 

några varaktiga konkurrensfördelar om den inte också skiljer sig från det andra har 

(Barney 1991; Barney, Spender & Reve 1994; Barney & Clark 2007).  

 

Företag med resurser som är av värde och som skiljer sig från andra menar Barney 

(1991) kommer få konkurrensfördelar under en viss tidsperiod gentemot andra aktörer. 

Företag med dessa resurser är ofta att anses som strategiska innovatörer och kommer 

vara först, så kallade “first movers”, med att implementera nya strategier, då de andra 

aktörerna för stunden inte besitter de resurser som krävs för att anta dem (Barney & 

Clark 2007). Resurser som är värdefulla och sällsynta kan dock bara generera varaktiga 

konkurrensfördelar för företaget om de två sista attributen också uppfylls (Barney 

1991). Det tredje attributet som ska infrias är svårigheten för andra företag att efterlikna 

resursen eller strategin som resursen medför. Det ska således finnas imperfekta 

imiteringsmöjligheter av resursen (Imitate). Konkurrenterna ska alltså inte rakt av 

kunna kopiera den strategi som företaget valt att anta. Ur konkurrenternas synvinkel kan 

det vara svårt att göra detta då varje företag är unikt. Bolaget har bland annat sin egna 

historia och sociala komplexitet som resurserna samspelar med (Barney & Clark 2007). 

Det fjärde attributet, ej utbytbar, fortsätter på den inslagna vägen. Begreppet förklarar 

att en resurs slutligen inte ska kunna substitueras med liknande resurser eller strategier 

för att därigenom uppnå samma effekt (Barney 1991; Barney & Clark 2007).   

 

Avslutningsvis beskriver Barney och Clark (2007) att företag måste vara rätt 

organiserade för att kunna stötta och dra full nytta av resurserna som genererar 

varaktiga konkurrensfördelar (Organization). Det innebär att företagen bland annat ska 

använda sig av de kontrollsystem, den formella struktur, de policys och den 

managementstil som ger resursen bäst förutsättningar att generera värde för företaget 

(Barney, Spender & Reve 1994; Barney & Clark 2007). Detta är även en central 

frågeställning som alla organisationer måste ta ställning till vid en strategisk analys. Det 

innebär att företag som har de rätta resurserna också behöver kunna organisera sig på ett 
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korrekt sätt. Risken finns annars att möjligheterna att uppnå varaktiga 

konkurrensfördelar gentemot konkurrenterna försvinner (Barney & Clark 2007). 
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4 De två logikerna  

Utifrån föregående kapitels grundantaganden och teoretiska attribut har vi som 

författare av denna studie identifierat två olika beslutslogiker; en kostnadslogik som 

kan förklaras av TCE-ramverket och en strategisk logik, vilken har sin grund i RBV. 

Dessa två förhållningssätt berör beslutsfattarnas rationalitet i organisatoriska beslut 

och kommer även få en påverkan på organisationens outsourcingbeslut. Logikerna 

kommer, i form av idealtyper förklaras och sedan utredas empiriskt. I detta kapitel 

följer en teoretisk härledning om hur dessa logiker kan manifestera sig genom teorin 

samt hur de förhåller sig till outsourcingbeslutet av ekonomifunktionen.  

 

4.1 Kostnadslogiken 

En stor teoretisk anledning till att organisationer beslutar att outsourca är inverkan som 

fenomenet får på företagets kostnader. Litteraturen hävdar att kostnadsbesparingar är ett 

av de största motiven till att organisationer väljer att outsourca (Quinn 2000; Quélin & 

Duhamel 2003; Golhar & Deshpande 2009; Guimarães & de Carvalho 2013; Patil & 

Wongsurawat 2015). Organisationen ska enligt TCE välja det alternativ som genererar 

de lägsta transaktionskostnaderna och därigenom skapa effektiva skyddsåtgärder mot 

bland annat opportunistiskt beteende (Williamson 1981, 1999). Utifrån Williamsons 

perspektiv ska outsourcing åstadkomma en ökad kostnadseffektivitet. 

Outsourcingbeslutet kommer således bidra med flera positiva delar för organisationen, 

men motiveras främst av den effektivitet som det genererar på kostnaden. Grundtanken 

kring effektivisering av kostnad i och med outsourcingbeslutet har vi valt att identifiera 

som “Kostnadslogiken”. Det är den logik som kan speglas i en beslutfattares 

resonemang utifrån motivationen att reducera kostnader med hjälp av ett 

outsourcingbeslut. Denna logik förklaras bäst med utgångspunkt i TCE och härefter 

följer en förklaring samt uppbyggnad av hur “Kostnadslogiken” påverkar 

beslutsfattarens val att outsourca eller inte.  

 

Enligt TCE ska organisationen eliminera de friktioner som en process medför 

(Williamson 1996). Det kan uppnås med hjälp av bland annat marknadstransaktioner då 

teorin antar att marknaden alltid kommer inneha lågkostnadsaktörer som levererar såväl 

varor som tjänster (Coase 1960; Williamson 1979). Samtidigt kommer det alltid finnas 

förutsättningar där det är mer fördelaktigt att bevara processen inom organisationen. 
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Watjatrakul (2005) förklarar till exempel att den interna styrningen framförallt är att 

föredra när transaktionskostnaderna är allmänt höga såväl internt som på marknaden. 

Det beror på att den egna produktionen och kompetensen då trumfar marknadens 

möjligheter eftersom transaktionskostnaderna blir allt för omfattande då 

lågkostnadsaktörerna inte kan hantera situationen effektivt. Dock samverkar även 

transaktionskostnaderna med övriga beståndsdelar som är centrala för TCE. Huruvida 

en process ska outsourcas eller inte ska alltid omfattas av omständigheterna runt 

omkring och de aspekter som påverkar kostnaden, vilket kommer diskuteras längre fram 

i kapitlet.  

 

Tidigare forskning menar i kontrast till detta att kostnadsbesparingar endast uppnås 

under vissa specifika förutsättningar. Övrig litteratur inom ämnet, som Quélin och 

Duhamel (2003), förklarar att kostnadseffektivitet i samband med outsourcing bara 

skapas under de omständigheter där den externa leverantören har tillgång till 

skalfördelar som organisationen inte har möjlighet att generera internt. Utifrån detta 

argument finns det andra givna aspekter som kan påverka hur beslutsfattaren resonerar 

kring motiven av ett outsourcingbeslut. Samtidigt är kostnadsfrågan i mångt och mycket 

central genom hela beslutsprocessen. Det gäller dock för organisationen att ha flera 

perspektiv i åtanke och förstå hur olika alternativ påverkar kostnaden. Denna typ av 

outsourcing brukar ofta benämnas som “taktisk outsourcing”, där det främsta motivet är 

att kostnadsminimera enheten eller processen i organisationen (Barrar et al. 2002).  

Quélin och Duhamel (2003) spinner vidare på detta. De förklarar exempelvis att 

outsourcing av löne- och bokföringsprocessen motiveras av att effektivisera 

organisationens operativa kostnader. Således påverkar den rådande kostnaden på många 

olika plan och det har identifierats som ett av de främsta motiven till varför 

organisationer vill outsourca sina processer.  

 

Tillgångsspecificitet, vilket tidigare har beskrivits i avsnitt 3.3.1 Transaktionskostnad, 

tillgångsspecificitet, osäkerhet och frekvens, har också en inverkan på beslutet att 

outsourca med koppling till företagets transaktionskostnader. Watjatrakul (2005) 

kommer i sin studie fram till att det främst är tillgångar med hög tillgångsspecificitet 

som påverkar det rådande outsourcingbeslutet. Han menar att dessa tillgångar ska 

behållas internt eftersom företag i en sådan situation kan utnyttja den kompetens som 

finns hos befintlig personal. Detta skapar också möjligheter att i största möjliga mån 
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undvika “hold-up”-problematiken. Williamson (1985) argumenterar också för att 

tillgångar med hög specificitet har inverkan på outsourcingbeslutet och i TCE beskrivs 

det att dessa tillgångar och processer sannolikt kommer att vara mer kostnadseffektiva 

att behålla inom bolaget. Ett beslut att outsourca dessa processer leder till höga 

transaktionskostnader då outsourcingbolaget inte längre kan dra nytta av skalfördelar 

och generaliserade arbetsprocesser. Med andra ord är det billigare att behålla dessa 

processer internt eftersom transaktionskostnaderna stiger i takt med att tillgångens 

specifika attribut och egenskaper ökar.  

 

I förhållande till ekonomifunktionen kan olika aspekter identifieras i kontrast till 

tillgångsspecificiteten. Som nämndes i avsnitt 3.2 Ekonomifunktionens roll omfattas 

enheten av många olika arbetsuppgifter. Uppgifterna kan bedömas som mer eller mindre 

specificerade och enligt TCE kommer det finnas olika incitament för vad som ska 

outsourcas. Det förstärks även av Quélin och Duhamel (2003) samt Moschuris (2008) 

som belyser att det är de operativa delarna av arbetet som med stor fördel ska 

outsourcas. Det innebär att löpande aktiviteter som är av standardiserad karaktär inte är 

lika viktiga att behålla internt. Det vill säga, tillgångsspecificiteten är låg och till följd av 

detta kommer lågprisaktörer på marknaden kunna generera samma arbete för en lägre 

kostnad (Williamson 1981). Det följer även av att risken för dessa aktiviteter är lägre att 

outsourca då den standardiserade karaktären av processen också minskar risken för 

opportunistiskt beteende (Alexander & Young 1996). En sådan ekonomisk process är 

exempelvis löneprocessen vilken följer ovannämnda kriterier (Quinn & Hilmer 1994). 

Processen är placerad på en operativ nivå som består av standardiserade arbetsuppgifter 

och egenskaper. Tillgångsspecificitet kan uppenbart inte begränsas till en hel enhet eller 

funktion utan måste appliceras på respektive process för att sedan bedöma dess 

lämplighet att outsourcas.  

 

En omfattande risk och aspekt att ta i beaktning vid outsourcingbeslutet är information. 

Det är av stor vikt att kunna säkerställa hantering och spridning av olika typer av 

konfidentiella data. Som organisation ska det alltid finnas en medvetenhet om att det 

kan uppstå komplikationer om outsourcingleverantören inte kan hantera information på 

ett säkert sätt (Lou, Zheng & Jayaraman 2010). Således är detta en central och viktig 

aspekt som påverkar huruvida ett bolag ska outsourca, eller inte outsourca, en viss 

process. Vissa processer kommer vara mindre riskabla att outsourca, eftersom 
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information från en del givna enheter skulle anses som mer obetydliga än andra. Därav 

följer också att enheter och processer som behandlar känslig information, kan skada 

organisationen om den hanteras vårdslöst. Till följd av detta är det även riskabelt att 

outsourca. 

 

Williamson (1975) berör denna problematik med utgångspunkt i informationsasymmetri 

och opportunistiskt beteende. TCE menar att en ökad osäkerhet kommer påverka 

organisationen genom att det blir svårare att effektivt utvärdera outsourcingbolagets 

handlingar. Under sådana förutsättningar kommer organisationen välja att behålla 

processen internt då osäkerheten ger leverantören utrymme för att agera opportunistiskt, 

vilket kommer höja transaktionskostnaderna. Med en hög osäkerhet går det inte 

säkerställa att processen sker effektivt och klanderfritt hos någon utomstående. Det 

innebär att processen är mer fördelaktig att behålla inom organisationen (Walker & 

Weber 1984). Samtidigt påverkar osäkerheten av miljön hur ett outsourcingbeslut faller 

ut. Organisationer kommer få svårt att skriva starka marknadskontakt när omgivningen 

är i ständig förändring. När omständigheterna förändras kommer även aktörernas 

handlande förändras vilket medför att transaktionskostnaderna relaterat till 

kommunikation och förhandlande ökar (Williamson 1975, 1999). Osäkra 

marknadsförhållanden eller osäkerhet kring information och kommunikation är 

identifierat som en viktig del i bedömningen av huruvida en process ska outsourcas eller 

inte. Detta beror på att en ökad osäkerhet är att likna vid en ökad risk, vilket i sin tur 

påverkar transaktionskostnaderna. 

 

Ur ett spekulativt hänseende kommer företagskontexten och miljön som organisationen 

verkar i ha en påverkan på outsourcingbeslutet i förhållande till kostnaden. Dessutom 

kommer attributet frekvens göra sig närvarande. Detta går att exemplifiera genom att 

beskriva de förhållanden som företag med olika storlek antar vid sitt bokslutsarbete. Ett 

mindre företag utför bokslutsarbete en gång per år, medan större bolag kan tvingas ägna 

sig åt det kvartalsvis eller månadsvis. Det mindre bolaget har sannolikt mer begränsade 

resurser att tillgå, vilket innebär att det kommer vara kostsamt för bolaget att sysselsätta 

personal resterande delar av året när bokslutsarbetet inte pågår. Det kommer således 

vara mer fördelaktigt för dem att anlita personal från en tredje part som utför 

bokslutsarbetet eftersom de inte har råd att själva förse sig med sådan specialkompetens 

internt. Det blir samtidigt en möjlighet för företaget att få tillgång till bättre resurser, än 
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vad som annars varit möjligt, till ett mer förmånligt pris. Ett större företag kommer 

tvärtemot att vara mer intresserade av att behålla resurser och kompetenser inom 

bolaget. Eftersom bokslutsarbetet här utförs mer frekvent är möjligheterna att integrera 

det i de vardagliga arbetsuppgifterna större. Det innebär att bokslutsarbetet kan utföras 

mer effektivt, vilket dessutom skapar möjligheter att skapa konkurrensfördelar gentemot 

konkurrenterna. Ju effektivare processen är, desto mer tid och resurser finns att tillgå till 

annat arbete. Det kommer alltså finnas olika behov av specialkompetens i olika företag 

och kontexten kommer påverka beslutets motivering av kostnadseffektivitet.  

 

Transaktionskostnadsperspektivet bygger alltså på många olika aspekter men kopplas 

slutligen samman med bolagets möjlighet att påverka kostnaden. En beslutsfattare som 

förhåller sig till en mer kostnadslogisk rationalitet kommer därigenom diskutera hur ett 

beslutet eller motiven till beslut berör kostnader på olika plan i organisationen. En sådan 

beslutsfattare är alltså att anse som mer kostnadsdriven och utvecklar sina resonemang 

med ett fokus på kostnadseffektiviserande åtgärder i förhållande till outsourcing. 

Logiken kommer således manifestera sig på ett sätt som kan förklaras med TCE och hur 

olika aspekter påverkar kostnadsmotivet. Kostnadsutfallet kommer även vara en vågskål 

i beslutsfattarens slutgiltiga outsourcingbeslut. En individ som förhåller sig till 

kostandslogiken kommer också präglas av ett traditionellt ekonomiskt tänkande i sina 

resonemang. Det innebär att tyngden i beslutsfattarens tankebanor kommer kunna 

sammankopplas med en effektivisering av kostnaden, vilket följer som ett uppenbart 

sätt att på ett ekonomiskt sätt beskriva maximering av vinsten.  

 

4.2 Strategiska logiken 

RBV betonar, som vi tidigare nämnt, vikten av att identifiera de resurser som är att 

anses som strategiskt viktiga för verksamheten (Barney 1991). En strategisk resurs kan 

förklaras som de resurser vars egenskaper ger organisationen möjlighet att gå utöver sin 

normala avkastningsgrad och öka sina marknadsandelar. Strategiska resurser kan även 

bidra till att neutralisera resurser och hot från eventuella konkurrenter, vilket vi även 

berörde i 3.4.1 Företagsresurser, konkurrensfördelar och varaktiga konkurrensfördelar 

(Barney 1991; Watjatrakul 2005). En strategisk resurs ska enligt en teoretisk ståndpunkt 

bevaras internt, då det kommer ge bolaget möjlighet att skapa såväl tillfälliga som 

varaktiga konkurrensfördelar mot konkurrenterna. Vid reflektion över vilka processer 

eller delar som ska, eller inte ska outsourcas, behöver följaktligen enhetens strategiska 
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påverkan på organisationen finnas i beaktning. Detta tankesätt skiljer sig från den 

kostnadslogik vi förklarade i föregående avsnitt då det ger upphov till att gå bortom 

kostnadsmotiven. I förhållande till ekonomifunktionens roll blir detta samtidigt ännu 

mer intressant, då det enligt tidigare litteratur framkommit att ekonomienheten har en 

central betydelse för den strategiska styrningen i organisationen (Andersson 2015). 

Detta sättet att reflektera kring outsourcingbeslutet har vi därför valt att beteckna som 

den “Strategiska logiken”, där aspekter utöver kostnadsmotivationen vägs in i sättet att 

argumentera för outsourcingbeslutet.  

 

För en beslutsfattare som förhåller sig till en mer strategisk logik är en central del i 

beslutsprocessen att bedöma huruvida resurser har en strategisk påverkan för 

organisationen. Det är efter den inledande bedömningen som en beslutsfattare präglad 

av en strategisk logik kan fatta ett beslut om eventuella outsourcingstrategier. RBV 

förklarar att en resurs kan utgå från tre olika kapital; fysiskt, humant och organisatoriskt 

kapital. Bland annat så förklarar Wernerfelt (1984) och Barney (1991) att dessa kapital 

förhåller sig till olika delar av organisationsstrukturen, där det fysiska kapitalet berör 

anläggning samt utrustning. Humankapitalet omfattas av personalens erfarenheter och 

kompetenser. Organisationskapital är det kapital som innefattar kommunikationsvägar, 

rapporteringsstrukturer samt formella och informella planeringsstrukturer. Det 

inkluderar även relationer mellan grupper och individer i bolaget. 

 

I förhållande till ekonomifunktionen kan ett stort kapital bindas. Dels finns det ett 

fysiskt kapital som omfattas av teknologi, affärssystem och diverse inventarier. Det vill 

säga, funktionen integrerar med ett visst fysiskt kapital i organisationen. Dock är inte 

ekonomifunktionen i sin enkelhet att anse som fysiskt kapital för bolaget eftersom den 

ekonomiska administrationen i sig inte är en materiell företeelse. Däremot präglas 

ekonomienhetens arbete i mångt och mycket av det humana kapitalet. Funktionen är 

uppbyggd och består av en eller flera kunniga personer inom området. Denna slutsatsen 

kan dels dras ifrån Anderssons (2015) resonemang om att ekonomifunktionen ska serva 

och förklara ekonomisk administration till okunniga linjechefer. Det är uppenbart att det 

krävs en viss expertis och kompetens inom området för att kunna arbeta med ekonomi. 

Samtidigt förklarade Moschuris (2008) att ekonomifunktionen är att anse som en 

styrmekanism då den aktivt arbetar fram och bedömer ekonomisk information för att 

organisationen ska kunna ta goda investeringsbeslut. Ekonomifunktionen består alltså 
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inte bara av en stor del humant kapital utan även av organisatoriskt kapital. Att 

ekonomifunktionen är en resurs går därför inte att bortse från, även om delar av 

funktionen omfattas av olika typer av resurskapital.  

 

En beslutfattare förhåller sig till en strategisk logik anser utifrån ovanstående 

tankebanor att ekonomifunktionen är en resurs för organisationen. Dock behöver en 

bedömning göras i förhållande till dess strategiska egenskaper för att utreda hur den 

rådande logiken förhåller sig till att outsourca ekonomifunktionens arbete. Som nämnt i 

tidigare kapitel är en resurs egenskaper och attribut centralt för att förstå dess strategiska 

påverkan på organisationen och om den därmed kan bidra till varaktiga 

konkurrensfördelar. Ett tydligt sätt att utreda resursens egenskaper är att följa det VRIO-

ramverk som Barney och Clark (2007) illustrerat. Det förklarades teoretiskt i avsnitt 

3.4.1 Företagsresurser, konkurrensfördelar och varaktiga konkurrensfördelar. Det 

gäller för beslutsfattaren att kunna identifiera hur resursen förhåller sig till de fyra olika 

attributen värdefull, sällsynt, imperfekta imiteringsmöjligheter och ej utbytbar, innan ett 

beslut att outsourca tas. Dessutom krävs att organisationen är effektivt organiserad för 

att resursen ska vara användbar (Barney & Clark 2007). 

 

För att en resurs ska anses vara värdefull menade Barney (1991) samt Barney och Clark 

(2007) att den ska bidra till tankar kring eller implementeringen av strategier som 

förbättrar företagets produktivitet eller effektivitet. Utifrån beskrivningen av 

ekonomifunktionen i avsnitt 3.2 Ekonomifunktionens roll finns det ingen anledning att 

argumentera för att den inte bidrar med ett värde för företaget. Där beskrivs det att 

ekonomifunktionen fyller en viktig funktion i företaget, inte bara för att den har kontroll 

på den finansiella situationen, utan också genom att agera som hjälpfunktion och 

informationsspridare till olika individer i organisationsstrukturen. Således fyller 

ekonomienheten en funktion som bidrar till företagets effektivitet och produktivitet, 

vilket medför att funktionen ska anses bidra med värde till organisationen. 

 

Samtidigt är det viktigt att uppmärksamma att det egentligen inte är värdet på 

ekonomienheten som i slutändan är intressant att diskutera. Det centrala är istället det 

värde som ett eventuellt outsourcingbeslut kan tillföra, alltså vilken strategi som 

kommer generera företaget ett större värde. Bland annat lyfter tidigare litteratur fram att 

företag kan få tillgång till mer expertis och specialkompetens inom specifika områden 
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med hjälp av outsourcing (Lou, Zheng & Jayaraman 2010; Golhar & Deshpande 2009; 

Everaert, Sarens & Rommel 2007). Utifrån ett RBV-perspektiv innebär det att 

företagets humankapital blir större och starkare. Dessutom menar Barrar et al. (2002) 

och Badawi et al. (2003) att företagen ofta får möjlighet till förbättrad teknik i samband 

med ett beslut att outsourca, vilket medför att företagets fysiska kapital kan stärkas. 

Vidare bör fokus i diskussionen ligga, utifrån ett strategiskt perspektiv, på det alternativ 

som alltså ger bäst värde och strategiska möjligheter för organisationen. Till skillnad 

från en kostnadsdriven beslutsfattare hamnar därför inte fokus på kostnadsreducering 

eller effektivisering när vi ska beskriva det strategiska förhållningssättet. Snarare 

kommer beslutsresonemangen kunna identifieras med begrepp som indikerar på någon 

form av intäktsgenerering. 

 

Det går heller inte begränsa sig till det enskilda värde som kan uppnås genom att 

outsourca ekonomifunktionen. Som tidigare nämnts finns det andra attribut som ur ett 

strategiskt hänseende kommer få ta plats i analysen. Den andra frågan som enligt VRIO-

ramverket ska behandlas är huruvida resursen skiljer sig från de resurser som 

konkurrenterna har tillgång till (Barney & Clark 2007). Det går här väcka en del skepsis 

kring om en outsourcad ekonomifunktion som helhet verkligen har möjlighet att bidra 

till varaktiga konkurrensfördelar för företag. Organisationer som verkar i liknande 

kontexter omfattas av samma normer och regleringar. Exempelvis omfattas juridiska 

personer i Sverige av såväl Bokföringslagen (SFS 1999:1078) som 

Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554). Detta medför att juridiska personer, om inget 

undantag medges i lagen, står inför samma skyldigheter att upprätta bokföring och 

årsredovisning samt följa de principer som accepteras av samhället. Ett annat exempel 

är börsnoterade bolags skyldighet att följa eller förklara varför de inte valt att följa 

Svensk kod för bolagsstyrning (Kollegiet för svensk bolagsstyrning 2016). Möjligtvis 

kan en outsourcingsstrategi i viss mening vara direkt kopplat till att undkomma 

arbetsuppgifter som inte är unika. Det vill säga låta experter genomföra uppgifter som 

bolaget är tvingade att genomföra så att övriga resurser kan fördelas på mer 

värdeskapande sätt inom organisationen istället.  

 

Till följd av ekonomifunktionens nära koppling till lagar och regler kommer olika typer 

av organisationer vara tvungna att generera liknande ekonomiska processer. Exempelvis 

kommer ekonomienheten, oavsett företag, tvingas hantera löner, bokföring, 
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bokslutsarbete samt säkerställa in- och utbetalningar, om än i olika omfattning. Det 

innebär att ekonomifunktionens traditionella uppbyggnad inte särskiljer sig drastiskt 

mellan olika bolag, eftersom arbetsuppgifterna i grunden är desamma. Attributet 

sällsynt uppfylls därför inte av ekonomifunktionen som traditionell resurs, eftersom den 

inte är ovanlig eller skiljer sig från konkurrenternas ekonomifunktioner (Barney & 

Clark 2007). Det innebär alltså att det enligt ramverket inte går att generera varaktiga 

konkurrensfördelar med hjälp av ekonomifunktionen, eftersom alla bolag på marknaden 

har samma eller liknande skyldigheter. Ett resonemang likt detta stärker trovärdigheten 

för en strategisk beslutsfattare att outsourca sin ekonomifunktion till en extern part 

eftersom ekonomifunktionen internt inte kan generera bolaget några strategiska fördelar.  

 

Företag som har en vilja att inte likna sina konkurrenter har även en möjlighet att göra 

detta genom att vara en så kallad “first mover” (Barney & Clark 2007). Det innebär att 

bolaget är först med att implementera en strategi som i detta fallet särskiljer företagets 

ekonomifunktion från alla andra. Denna typ av strategi kan exempelvis präglas av att 

outsourca funktionen till specialister inom området och med hjälp av dem arbeta fram 

mer effektiva processer och system för arbetsuppgifterna. Denna strategi kommer i 

längden dock inte kunna generera varaktiga konkurrensfördelar för företaget. Det 

grundar sig i de två sista attributen imperfekta imiteringsmöjligheter och ej utbytbar. 

Skulle det visa sig att strategin är väldigt fördelaktig kommer det också finnas en vilja 

hos konkurrenterna att försöka efterlikna den givna strategin. Beroende på strategins 

utformning påverkas dock möjligheten för konkurrenter att imitera varandra. I den 

situation som studeras i denna uppsats följs det även av att marknaden är öppen för alla 

att ta del av samma eller liknande strategier som ett outsourcingbeslut medför.  

 

Detta innebär att även om en “first mover” implementerar en outsourcingstrategi 

kommer det finnas goda möjligheter för konkurrenterna att efterlikna “original”-

strategin. Det beror på att outsourcing regleras på en öppen marknad som finns 

lättillgängligt för alla aktörer runt omkring den vilket öppnar upp för konkurrenter att 

efterlikna varandras styrning och strategier (Quélin & Duhamel 2003). Även om de 

enskilda outsourcingkontrakten kan skilja sig i detalj kommer de övergripande 

kontrakten vara likvärdiga. Det bottnar i att outsourcingbolagen ska kunna dra nytta av 

sina stordriftsfördelar, det vill säga att genom standardiserade arbetsprocesser kunna 

arbeta snabbt och effektivt (Yang, Wacker & Sheu 2012). Detta innebär att även om 
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konkurrenterna inte kan imitera den givna strategin i form av ett specificerat 

outsourcingkontrakt kan de fortfarande upprätta egna kontrakt med outsourcingbolaget 

vilket ger en likvärdig och substituerande strategi med liknande resultat. När 

konkurrenten har möjlighet att antingen imitera eller substituera en given strategi faller 

också det unika bort. Konsekvensen av detta är att företaget inte längre kan uppnå 

varaktiga konkurrensfördelar genom att outsourca sin ekonomifunktion. 

 

Det är dock viktigt att poängtera att möjligheterna för olika strategier skiljer sig mellan 

företagen. Beroende på omfattningen av ett företags totala resurser kommer diverse 

tänkbara strategier kunna implementeras. Det är någonstans också de strategiska valen 

som särskiljer konkurrenterna från varandra (Barney 1991). Det innebär att trots 

ekonomifunktionens homogenitet på marknaden, kan vissa konkurrensfördelar 

genereras om företaget aktivt implementerar strategier som gör ekonomifunktionens 

arbete unik och heterogent i förhållande till övriga konkurrenter. Framförallt omfattas 

det humana och organisatoriska kapitalet kopplat till ekonomisk administration. I 

förhållande till det humana kapitalet kopplat till ekonomifunktionen kan unika drag 

uppstå till följd av personalens erfarenhet och kunskapsnivå. Det vill säga att den 

interna personalen besitter hög utbildning och erfarenheter som skapar fördelar mot 

konkurrenterna. I samklang med ett välutvecklat och komplext organisatoriskt kapital 

utvidgas detta ytterligare (Barney, Spender & Reve 1994). Axelsson, Laage-Hellman 

och Nilsson (2002) argumenterar för att nya och mer moderna synsätt påverkar den 

ekonomiska administrationen. Ekonomifunktionens arbete omfattas i vissa kontexter av 

komplexa styrsystem och kontrollstrukturer kopplade till resterande enheter i 

organisationen. Komplexiteten kan i samklang med hög kompetens och erfarenhet vara 

svårt för konkurrenterna att möta. Med andra ord finns det unika drag i 

ekonomifunktionens roll som i ett strategiskt hänseende skulle vara omöjligt eller 

dumdristigt att outsourca.  

 

Enligt RBV är det alltså en fråga om huruvida outsourcing som strategi genererar 

organisationen tillfälliga eller varaktiga konkurrensfördelar gentemot övriga aktörer på 

marknaden (Duncan 1998). Vilken av strategierna som ska implementeras beror även på 

de resurser som redan finns internt och den kontext som bolaget verkar i. Beslutsfattare 

som förhåller sig till den strategiska logiken kommer gå bortom kostnadsdrivande motiv 

och analyserar konsekvensen av ett outsourcingbeslut mer långsiktigt och djupgående. 
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En beslutsfattare som förhåller sig till denna logiken är därför mer strategisk än 

kostnadsdriven. En strategisk beslutsfattare skulle därmed vara benägen att bevara 

processen internt under förutsättning att det skapar unika fördelar mot konkurrenterna. 

Samtidigt kan en beslutsfattare som förhåller sig till den strategiska logiken resonera 

kring tanken att outsourca om ekonomifunktionens arbete hindrar organisationen från 

att lägga resurser på viktigare och mer värdegenererande processer. Det ska också 

poängteras att konkurrenterna får svårare att identifiera ett vinnande koncept och 

strategier som bevaras internt. Det vill säga, för att vara unik måste företag skapa 

processer som ingen annan kan kopiera eller implementera, vilket blir svårt att 

säkerställa på en öppen marknad där alla konkurrenter spelar på lika villkor. Finns det 

dock inga fördelar att vinna med ett internt arbete kan processen likväl göras av en 

extern part, eftersom värdeskapandet till följd av resursernas uppbyggnad inte blir 

tillräckligt hög inom den interna strukturen. Det går därigenom inte säkerställa vilken 

strategi som ska implementeras på ett generellt plan utan det måste direkt kopplas till ett 

företags enskilda situation. 

 

4.3 Sammanfattande bild  

De två teoretiska logikerna som lyfts fram skiljer sig markant från varandra. De kan 

förklaras som två idealtypiska rationaliteter hos beslutsfattare. En idealtyp där 

förhållningssättet är mer kostnadsdrivet medan det andra förhållningssättet är att anse 

som mer strategiskt. Hur dessa idealtyper skiljer sig från varandra i förhållande till 

outsourcingbeslutet av ekonomisk administration framgår av tabell 2. En beslutsfattare 

som är mer kostnadslogisk kommer resonera och driva sina beslut utifrån möjligheten 

att effektivisera sina kostnader. Den strategiska beslutfattaren tar ett mer långsiktigt 

perspektiv där beslutsresonemangen karaktäriseras med en tydlig strategisk koppling, 

framförallt gentemot sina konkurrenter.  Beslutsanalysen hos den strategiska 

beslutsfattaren tar därför hänsyn till fler kringliggande aspekter än den idealtypiskt 

kostnadsdrivna beslutsfattaren gör. Den strategiska logiken kommer manifestera sig 

genom beslutsfattarens tankebanor att använda sina resurser för att nå fördelar som 

konkurrenterna inte kan, eller har svårt att uppnå. En beslutsfattare som däremot 

förhåller sig till de kostnadslogiska resonemangen uttalar sig i termer av aktiviteter och 

processer som bidrar till kostnadsbesparingar.  
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Tabell 2 - De två logikerna  

 Kostnadslogiken Strategiska logiken 

Förhållningssätt till 

outsourcingbeslut 
Kostnadsdriven Strategisk 

Bakomliggande motivation 

till outsouringbeslut 
Kostnadsbesparingar 

Strategiska fördelar och 

intäktsgenerering 

Hinder till outsourcing Höga kostnader 
Skapar inte värde för 

organisationen 

Tidshorisont Kort Lång 

Outsourcingtyp Taktisk Strategisk 

Inställning till att 

outsourca 

ekonomifunktionen 

Positiv 

 

Påverkas av företagets 

interna resurser och den 

kontext som organisationen 

står inför 

 
Beslutsfattarnas logiker skiljer sig även på punkten i hur de resonerar kring 

outsourcingbeslutet av ekonomifunktionen. En beslutsfattare som kan sammankopplas 

med kostnadslogiken kommer se kostnadsmässiga fördelar med att outsourca bolagets 

ekonomifunktion. Det beror på det transaktionsteoretiska tankesättet om att marknaden 

alltid kommer erbjuda aktörer som genomför uppgifter till lågkostnadspris (Williamson 

1981). En kostnadsdriven beslutsfattare är därför positivt inställd till att outsourca 

ekonomifunktionen eftersom det på en taktisk nivå kan medföra betydande 

kostnadsbesparingar. En beslutsfattare med ett strategiskt förhållningssätt är däremot 

mer negativt inställd till outsourcing av ekonomifunktionen. Det kan främst 

sammankopplas med Barneys (1991) tanke att en sådan strategi kan efterliknas av andra 

aktörer på marknaden. Dessutom finns det strategiska egenskaper och resurser i 

ekonomifunktionens struktur som beslutsfattare med en strategisk rationalitet inte vill 

blotta för sin omvärld. Det är alltså strategiskt svårt att uppnå tillfälliga eller varaktiga 

konkurrensfördelar med hjälp av outsourcing av ekonomifunktionen. Samtidigt kommer 

en beslutsfattare med mer strategiska förhållningssätt lägga ett större fokus på hur denne 

ska nyttja sina resurser snarare än kostnader. Det innebär att det i fall där den strategiska 

logiken manifesterar sig hos en beslutsfattare går att urskilja ett resonemang om hur 

organisationen kan generera mer intäkter och värde till organisationen.  
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4.4 Empiriska belägg för förekomsten av logikerna 

Golhar och Deshpande (2009) visar att outsourcingbeslut inom bilindustrin drivs av ett 

mer strategiskt tänk. Deras enkätundersökning genomfördes på 160 verkställande 

direktörer för tillverkare inom fordonsindustrin i Nordamerika. Genom undersökningen 

kunde de studera effekterna som outsourcingsstrategier får på ett företags finansiella 

välbefinnande. Studien visar att outsourcing som strategi används i stor utsträckning 

inom branschen och bidrar positivt till ekonomiska resultat, men framförallt till 

konkurrensfördelar gentemot övriga aktörer på marknaden. Detta stärker förekomsten 

av en strategisk logik bland beslutsfattare eftersom det går att identifiera resonemang 

kopplade till att strategiska fördelar ska ligga i fokus för beslutet. Dessa resultat går 

dock inte direkt föra över på ekonomifunktionen eftersom den processen besitter andra 

egenskaper än tillverkande industriprocesser. Det Golhar och Deshpande (2009) visar 

med sin studie, som är överförbart på denna, är att motivationen till tillfälliga eller 

varaktiga konkurrensfördelar måste vara en grundläggande del i outsourcingbeslutet. 

Det ger en tydlig indikation på att det förekommer strategiska tankesätt hos 

beslutsfattare.  

 

Utifrån vad Quinn och Hilmer (1994) skriver går det urskilja en tydlig strategisk 

ståndpunkt i förhållande till outsourcingbeslutet. De framhäver olika aspekter som 

beslutsfattare väger för och emot varandra i beslutssituationen, vilket stärker existensen 

av den strategiska logiken. Författarna förklarar att beslut inte kan motiveras isolerat till 

kostnadspåverkan, utan det ska också relateras till företagets ekonomistyrning. De 

menar bland annat att beslutsfattaren visar hänsyn till vilken påverkan 

outsourcingbeslutet får på kvalitén av företagets output. Med empiriska exempel och 

resultat från intervjuer framkommer det att företag i stor utsträckning kan generera 

strategiska fördelar med hjälp av korrekta outsourcingsstrategier. De skriver även att 

beslutsfattare måste dela upp outsourcingen och se till olika delars respektive strategiska 

komponenter. Ibland kan hela enheter inte outsourcas med strategisk fördel, dock 

begränsar inte det att delar av enheten kan medföra goda strategier med hjälp av 

outsourcing. Quinn och Hilmers studie (1994) ger goda grunder till att ge empiriska 

belägg för att den strategiska logiken förekommer bland beslutsfattare i organisationen.  
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Samtidigt finns det empiriska studier som tydligt ger utrymme för ett mer kostnads- och 

taktiskt perspektiv hos beslutsfattaren. Exempelvis har Willcocks, Fitzgerald och Feeny 

(1995) genom sin studie funnit att det finns tydliga kopplingar mellan IT-outsourcing 

och kostnadsbesparingar, eller snarare kostnadskontroll. Resultatet stärker den logik 

som ligger kan kopplas till en kostnadsdriven beslutsfattare. I en av deras personliga 

intervjuer kommer exempelvis följande resonemang vid beslutsfattande fram:  

 

Over five years it breaks even. The savings are about efficiencies in 

development support, support of application systems, and greater 

productivity in, for example, function points delivered. It takes a long 

time for them to come through and be measured but it wasn’t a cost 

thing, apart from avoiding a lot of redundancy costs (Fraser 

Winterbottom. Whitbread). 

- Willcocks, Fitzgerald & Feeny (1995, s 67) 

 

Ur citatet framgår att processer inom organisationen förändras och effektiviseras. 

Uttalandet framträder som typiskt kostnadslogiskt eftersom det framgår att ändringarna 

innebär besparingar som direkt kopplas till bolagets kostnader. I ett strategiskt uttalande 

hade besparingarna i förändringen snarare kunnat kopplas till exempelvis förkortade 

ledtider. Det innebär i sin tur ökade fördelar gentemot konkurrenterna, exempelvis 

genom snabbare leveranser av produkten till kunden. Visserligen finns det likheter 

mellan kostnadslogiken och den strategiska logiken. Willcocks, Fitzgerald och Feeny 

(1995) menar att outsourcingbeslutet fattas efter övervägningar av faktorer i bolagets 

omvärld. Men som citatet ovan visar har en kostnadsdriven beslutsfattare en tendens att 

i sina resonemang återkoppla till den slutgiltiga kostnaden för beslutet, något som en 

mer strategisk beslutsfattare hade förbisett.  

 

Aubert, Rivard och Patry (1996) finner också empiriska fynd för ett tydligt TCE-

beteende i beslutfattarnas resonemang till outsourcingbeslutet. Det går av studiens 

resultat utläsa tydliga kopplingar till att kostnaden har manifesterat sig i beslutsfattarna 

tankebanor. Undersökningen syftar till att utreda outsourcingbeteendet i tio stora 

organisationer. Bland annat framkommer det att ett av bolagen lyckats reducera sina 

kostnader markant och aktivt kunnat skära ner på övrig verksamhet under en 



  
 

41 

femårsperiod. Beslutfattarnas taktiska samt kostnadsreducerande synsätt lyfts alltså 

fram genom resultaten vilket stödjer kostnadslogikens förekomst bland beslutsfattare. 
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5 Empirisk metod 

Detta kapitel förklarar metodansatserna för studiens empiriska delar. Här beskrivs 

även den övergripande undersökningsdesignen samt de metodval som kommer vara 

centrala i den kommande undersökningen. Slutligen kommer även resonemang föras 

kring studiens urval, genomförande, analysmetod och kvalitetssäkring. Kapitlet avslutas 

med en genomgång av de etiska överväganden som blivit aktuella under uppsatsens 

gång.  

 

5.1 Den kvalitativa ansatsen 

Metodansatsen i denna studie kommer vara präglad av en kvalitativ inriktning. Det 

kvalitativa synsättet lägger sitt fokus på att beskriva en företeelses kvaliteter, vilket 

innebär att det inte är av intresse att studera hur stor en kvantitet är av ett givet fenomen. 

Istället vill den kvalitativa forskningen ge kunskap om de kvalitéer som fenomenet 

karaktäriseras av, det vill säga fokus ligger på att urskilja vad det är i fenomenet som 

särskiljer sig från andra slags företeelser (Eneroth 1984). Detta följer det som vi vill 

studera i denna uppsats. För oss är det inte intressant att utreda hur stor del av alla 

företag som väljer att outsourca sin funktion. Vi vill däremot undersöka den 

bakomliggande logiken hos beslutsfattaren och försöka skapa en fördjupad förståelse 

för den rationalitet som driver individen att outsourca ekonomifunktionen i ett bolag. 

Det finns alltså en grundläggande tanke kring att få mer fördjupad kunskap, vilket vi 

också anser skapar ett gott argument för den kvalitativa ansats som studien genomsyras 

av i sina metodval. Att studera ett abstrakt ämne kan även med fördel skapa argument 

för en mer kvalitativ ansats. I denna uppsats beror det helt enkelt på att den logik som 

ska studeras är sammankopplad med individens öppna resonerande kring 

beslutsfattande. 

 

Den kvalitativa forskningen öppnar även upp för alternativa läsekretsar. Det vill säga att 

studien kan vara mottaglig för såväl forskare som andra samhällsvetare, men också den 

mer praktiskt sinnade (Yin 2011). Således öppnar den kvalitativa metodansatsen upp för 

att sprida ny kunskap i olika forum och blir mer lättförståelig samt tillgänglig även för 

den praktiskt arbetande ekonomen. Detta anser vi är en viktig del i vårt uppsatsarbete 

eftersom det finns såväl teoretisk men även praktisk anknytning till problemet. Eftersom 

outsourcing är en växande trend hoppas vi att med denna uppsats kunna bidra till mer 
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kunskap om outsourcing i förhållande till ekonomifunktionen. Det ska även ge den 

yrkesverksamma ekonomen en ökad och fördjupad förståelse för fenomenets innebörd. 

Förhoppningsvis kan uppsatsen därigenom inte endast bidra till ytterligare forskning i 

ämnet utan också ledsaga och hjälpa organisationer i hur de ska bemöta ett kommande 

outsourcingbeslut.  

 

Dessutom finns det ett behov av mer djupgående studier inom detta ämne då 

outsourcingbeslutet riktat till ekonomifunktionen och individens tankegångar i stort är 

ett begränsat område. Malterud (2009) menar att de kvalitativa metoderna med stor 

fördel används explorativt, det vill säga på ett utforskande sätt när kunskaperna om en 

frågeställning eller ett givet fenomen är begränsade. Det är även av vikt att belysa syftet 

med uppsatsen och den samhällsvetenskapliga forskningen. Ett fundament med 

forskning av samhällsvetenskapliga fenomen är att få kunskap om de samhälleliga 

villkor som påverkar och styr människors handlingsmöjligheter. Det innebär att vi är 

beroende av att studera andra människor för att nå den kunskap vi vill ha. Det är också 

detta som skiljer samhällsvetenskapen från naturvetenskapen, det vill säga det är inte 

myrorna som själva forskar om myrstackar. Som samhällsforskare är vi en del av det vi 

studerar, det är således svårt att helt distansera sig från det som ska undersökas (Ahrne 

& Svensson 2011). Vi anser att detta är en viktig aspekt att diskutera och lyfta fram. För 

att kunna fånga komplexiteten av de bakomliggande logikerna till outsourcingbeslutet 

är det en förutsättning att interagera med beslutsfattare i organisationen. Att nå 

fullständig objektivitet är i princip omöjligt. För att uppfylla studiens syfte är dessa 

metodologiska ställningstaganden även en förutsättning för att nå dit vi vill. Samtidigt 

ställer det krav på att vi kan säkerställa kvaliteten i studiens resultat. Diskussionen kring 

detta blir mer utförlig längre ner i kapitlet under avsnitt 5.5 Studiens trovärdighet och 

tillförlitlighet. 

 

5.2 Tvärsnittsdesign 

En tvärsnittsstudie tillämpas väl när forskare vill studera en variation av exempelvis 

individer eller organisationer vid en viss tidpunkt. Med en tvärsnittsdesign finns goda 

möjligheter att studera sambandsmönster, vilket ofta är hänförligt till kvantitativa 

metodansatser. Dock är detta inget som hindrar en kvalitativ studie från att genomföra 

en undersökning med hjälp av en tvärsnittsdesign, utan det finns också en kvalitativ 

forskningstradition som bygger på studiedesigner relaterade till tvärsnitt. Det mest 
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typiska förhållningssättet i en kvalitativ tvärsnittsstudie är att använda sig av 

semistrukturerade eller ostrukturerade intervjuer riktade mot ett flertal människor 

(Bryman & Bell 2011). För att på bästa sätt fånga syftet i vår studie anser vi att en 

tvärsnittsstudie är att föredra. Det beror på att vi i största möjliga mån vill ringa in något 

abstrakt i form av beslutsfattarnas tankelogik kring det outsourcingbeslutet som fattas. 

Samtidigt vill vi uppnå en variation i vårt resultat och kommer därför genomföra studien 

med koppling till flera företag och aktuella beslutsfattare. Genom denna variation kan 

också fenomenet studeras bredare och mer ingående, vilket vi hoppas ska ge en djupare 

förståelse för varför organisationer tar beslutet att outsourca sin ekonomifunktion.  

 

En alternativ undersökningsdesign för denna uppsats hade varit att genomföra en 

fallstudie, en design som med fördel kan användas när fokus ska ligga på ett aktuellt 

skeende i ett konkret socialt sammanhang. Detta är en forskningsstrategi som är 

användbar med syfte att bidra till den samlade kunskapen om organisatoriska, 

individuella eller sociala företeelser (Yin 2007). Alltså är en fallstudie inget dumt val av 

undersökningsdesign för den rådande uppsatsen. Nackdelen med en fallstudie är dock 

att en viss variation faller bort i den empiriska undersökningen. För oss som författare är 

det viktigt att utreda hur olika beslutsfattares logik till outsourcingbeslutet ser ut, därför 

anser vi också att en tvärsnittsstudie är att föredra. Vår upplevelse och tanke är att en 

fallstudiedesign, för denna aktuella undersökning, blir något begränsad vilket då inte 

tillför tillräckligt med variation i resultatet. Därför anser vi att en tvärsnittsdesign ger 

bättre möjligheter att uppfylla studiens syfte och svara på undersökningens 

frågeställning. Dock tror vi att en annan framtida studie med fördel kan bidra till ökade 

kunskapsbidrag med hjälp av en fallstudie.  

 

5.3 Undersökningsmetod 

Intervjuer är en central del inom kvalitativa forskningsmetoder och kan användas till en 

mängd olika syften. De kan ge en god förståelse för hur den sociala miljön ser ut eller 

på ett bra sätt samla information om sociala förhållanden. Intervjuer är en 

undersökningsmetod som fångar människors känslor, förhållningssätt och upplevelser 

på en fördjupad nivå, vilket ger ett effektivt och smidigt sätt att få kunskap om 

samhället eller personerna som verkar inom det (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011). 

Utifrån uppsatsens syfte att förstå beslutsfattarnas logik bakom ett outsourcingbeslut är 

även intervjuer en fördelaktig undersökningsmetod. Som tidigare nämnts kan logiker 
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ses som något abstrakt i sin karaktär. För att fånga det abstrakta är det således centralt 

för beslutsfattarna att få använda sina ord och resonemang i en fri miljö för att uttrycka 

sig. Det är samtidigt viktigt att inte leda respondenten in i ett visst förhållningssätt.  

 

En alternativ undersökningsmetodik hade varit att göra en enkätundersökning vilket 

innebär att deltagarna i studien får ett frågeformulär att fylla i på egen hand. 

Konsekvensen av att använda en enkät som primär undersökningsmetod hade varit att 

det begränsar respondentens svarsmöjligheter samt att det kan vara svårt att få mer 

utförliga svar än i en intervjusituation (Bryman & Bell 2011). I en intervjusituation 

skapas större möjligheter för respondenten att utveckla sina svar i form av egna 

erfarenheter och individuella tankar. Denna undersökningsmetod tror vi kommer vara 

den fördelaktigaste för att på bästa sätt fånga logikernas uttryck empiriskt. Det beror 

helt enkelt på att det som ska studeras är abstrakt och kan vara svårt att konkretisera 

genom en enkät utan att leda respondentens svar i en given riktning.  

 

En annan intressant undersökningsmetod som kunnat ge goda resultat hade varit att 

observera fokusgrupper. Detta hade kunnat genomföras genom att låta ett flertal 

beslutsfattare tillsammans utreda ett organisations-case där outsourcing av ekonomisk 

administration presenteras som ett styrningsalternativ. I en sådan kontext hade olika 

beslutsfattares logik kunnat växa fram och ställas emot varandra i en integrerad kontext. 

En sådan studie hade gett en spännande inblick i hur olika logiker samspelar med 

varandra. Att genomföra detta är dock svårare. Det gäller att samla flera beslutsfattare i 

ett och samma rum vilket kan bli svårt eftersom de är uppbokade med mycket annat i 

sitt yrkesliv. Samtidigt finns det begränsat med tid och resurser inom ramen för detta 

arbete. Vi tror dock att en sådan studie hade kunnat vara intressant för framtida 

forskning. Dels för att utreda hur beslutsfattare tillsammans förhåller sig till outsourcing 

men även för att utföra en mer komplex studie över beslutsfattarnas logik i 

beslutssituationer. 

 

Intervjustudien i denna uppsats kommer vara av kvalitativ stil, vilket innebär att den 

inte är strikt strukturerad med slutna frågor kring ämnet. En kvalitativt inriktad intervju 

är istället uppbyggd med en tankeram av frågor som kommer ställas och i viss mån 

varieras till följd av intervjuns kontext (Yin 2011). Att våra intervjuer följer en mer 

öppen, snarare än strikt, struktur är av stor vikt. Det beror på att vi inte vill begränsa 
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respondentens svar till enstaka ord. För att på bästa sätt kunna analysera individens 

kognitiva hållning till beslutet måste en öppenhet finnas i intervjusituationen. Alltså är 

det viktigt att få respondenten att öppna upp sig och ge djupgående svar på våra frågor. 

Det är centralt att det tillåts viss utsvävning som inblandning av känslor eller personliga 

åsikter då det är en väsentlig del av det som ska undersökas. Det i sin tur fortsätter att 

motivera det metodval som har genomförts. Hur intervjuerna kommer vara uppbyggda 

argumenteras för längre fram i detta kapitel under avsnitt 5.3.3 Intervjuguide. 

 

5.3.1 Förstudie 

Vår studie har sin grund i beslutfattarens logik och vi har tidigare motiverat att vi ska 

genomföra undersökningen med hjälp av intervjuer. Det kan dock vara svårt att hitta 

lämpliga företag och respondenter eftersom att företag inte öppet kommunicerar hur de 

organiserar sin ekonomifunktion. Detta medför en viss problematik för oss som 

författare. Hur ska vi veta vilka företag som är lämpliga att studera? För att komma 

undan denna problematik har vi genomfört en förstudie i form av en mini-enkätstudie. 

Enkäten återfinns i bilaga A. Förstudien ska hjälpa oss att få en empirisk bild av 

fenomenet och bidra till att enklare hitta rätt företag att studera. Med hjälp av den 

information som förstudien ger kan också en god grund för det kommande urvalsarbetet 

skapas. Det blir genom den grundläggande informationen väldigt tydligt vilka bolag 

som är mer eller mindre intressanta att studera. Syftet med denna förstudie är först och 

främst att hitta lämpliga respondenter till den kommande intervjustudien. Sekundärt kan 

resultaten även ge grundläggande empirisk bild av fenomenet att outsourca 

ekonomifunktionen.  

 

Förstudien utgår från en digital enkät som skickats ut till 243 företag via mail. Utskicket 

har i första hand adresserats till VD eller likvärdig befattningshavare eftersom de har en 

central roll för beslutsfattande i organisationen. Har kontaktuppgifter till en sådan 

person inte återfunnits har en allmän mail till företaget används istället. Av praktiska 

omständigheter har urvalet av företag som inkluderats i förstudien begränsats till vissa 

geografiska ramar i södra Sverige. Det innebär att utskicket är avgränsat till aktiebolag 

med fler än 20 anställda inom GGVV-regionen. Valet av geografisk kontext är dels 

praktiskt i den mån att vi som författare utgår från regionen. Det är av praktisk relevans 

när det kommer till möjligheten att kunna genomföra personliga intervjuer. Samtidigt är 

regionen fördelaktig i den mån att det finns en stor andel företag som omfattas av 
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förstudiens urvalskriterier. Den geografiska avgränsningen blir då motiverad genom att 

vi med förstudien når ett stort antal bolag som kan vara intressanta att studera vidare. 

Det är dessutom viktigt att uppmana om att det inte finns tid, resurser eller möjlighet att 

göra en mer omfattande studie inom större geografiska ramar, även om det hade kunnat 

anses som mer önskvärt. 

 

5.3.1.1 Insamlade enkätdata och bortfallsbeskrivning 

Totalt skickades 243 enkäter ut till företag som omfattades av förstudiens 

urvalskriterier. Det inkom 60 stycken besvarade enkäter men vid telefonkontakt 

identifierats att en respondent svarat på enkäten i förbifarten och då läst frågan på ett 

felaktigt sätt. Det medförde att svaret gällande företagets outsourcing av 

ekonomifunktion var fel. Respondenten gav dock godkännande till att ändra i enkäten 

då han ansåg att vi i vår studie ska få tillgång till rättvisande resultat. Efter att denna 

information tillkom valde vi att gå igenom respektive svar för att studera om det fanns 

ytterligare indikationer till felaktigheter. Vi kontaktade även deltagare och utförde 

stickprov för att säkerställa att förstudiens resultat fortfarande var tillförlitligt. Några 

incitament för att förstudiens resultat skulle vara missvisande har inte kunnat 

identifieras.   

 

Utöver denna felaktighet var det även en deltagare som valde att inte besvara frågan om 

branschtillhörighet och en deltagare som inte svarade på hur stor omsättning bolaget 

hade. Det ger i teorin två stycken bortfall av den totala svarsfrekvensen. Dessa icke-svar 

är dock inget som påverkar utfallet av förstudiens resultat praktiskt då svarsfrekvensen 

på den betydande frågan om outsourcing uppgår till 100 procent. De två frågor som inte 

besvarades består av information som går att finna med hjälp av alternativa 

informationskällor. Studiens bortfall ser efter dessa omständigheter ut som följer: 

 

Utdelade enkäter 243 st 

Antal svar 60 st 

Svarsfrekvens (%) 24,69 

Bortfall (%) 75,31 
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Självfallet hade det varit mer önskvärt med en högre svarsfrekvens. Resultatet av 

förstudien uppfyller dock sitt primära syfte och vi anser att svaren är tillräckliga för att 

kunna finna rätt respondenter för framtida intervjuer. Det är viktigt att poängtera att 

förstudiens resultat inte ska ge en representativ bild av hela populationen utan snarare 

en empirisk indikation till fenomenet kring outsourcad ekonomisk administration. Vi 

anser därför att svarsfrekvensen är tillräckligt hög för att även uppfylla det sekundära 

syftet med förstudien.  

 

5.3.2 Urval 

I alla undersökningar kommer författaren eller forskaren ställas inför en urvalsfråga, det 

vill säga vem, vad eller vilka som ska studeras. I en kvantitativ studie läggs ofta tyngd i 

ett slumpmässigt urval som kan låtas representera hela populationen, då det ska bära 

goda statistiska resultat vilket kräver en stor mängd data. Slumpmässiga urval kan även 

förekomma i kvalitativa studier, dock är det emellertid vanligare med andra typer av 

urvalsprocesser. Det finns flera anledningar till detta, varav flera praktiska. Samtidigt 

handlar urvalet i en kvalitativ studie om den generalisering som ska åstadkommas med 

undersökningen. Det finns därför en strategisk aspekt som lyfts fram för 

urvalsprocessen i en kvalitativ studie. Med ett genomtänkt strategiskt urval kan 

forskaren komma åt de delar av organisationen som redan på förhand kan antas vara 

intressanta att få information ifrån. Det vill säga, ett noga övervägt urvalsarbete kan 

generera kvalitetsinformation som bidrar till att öka förståelsen för det som ska studeras 

(Alvehus 2013). Målsättningen med detta är att hitta och välja de informationsenheter 

som kan ge den data som är mest relevant för studiens innehåll. Urvalet ska också 

präglas av ett brett spektrum av information och synpunkter (Yin 2011). 

 

För att få en god informationsbredd blir antalet intervjuer en central del i valet av 

intervjurespondenter. Eisenhardt (1989) menar att det inte finns ett specifikt antal 

intervjuer som ska göras för att uppnå ett tillfredsställande resultat i kvalitativa analyser. 

Hon skriver dock att fyra till tio respondenter är ett lämpligt antal för att få en 

djupgående förståelse för ett fenomen. Vi har därav motiverat vårt urval genom att hitta 

olika bolag för olika kategorier av outsourcing. Det vill säga företag som outsourcar 

större delar av ekonomifunktionen, företag som outsourcar mindre delar av 

ekonomifunktionen och företag som inte outsourcar någon process i 

ekonomifunktionen. Vi anser att detta skapar utrymme för att kunna finna ett gott 
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empiriskt material kring respondenternas logiker i ett outsourcingbeslut. Dessutom 

genererar det goda förutsättningar för att se om olika situationer skapar upphov till olika 

beslutslogiker.  

 

5.3.2.1 Urvalskriterier 

De urvalskriterier som ställts upp för deltagarna i intervjustudien är baserade på 

geografisk kontext, branschområde, företagsstorlek och outsourcingmiljö. De tre 

förstnämnda kriterierna ställdes inledningsvis upp i samband med förstudien. Den 

geografiska kontexten är begränsad till den småländska Gislaved, Gnosjö, Värnamo och 

Vaggerydsregionen, GGVV-regionen, av såväl praktiska som företagsmässiga skäl. Att 

utgå från denna kontext är praktiskt eftersom vi som ska utreda fenomenet själva utgår 

från denna region vilket blir av praktisk relevans när personliga intervjuer ska 

genomföras. Det handlar således om en resurs- och tidsfråga för oss som författare. 

Samtidigt är regionen fördelaktig då den är rik på företag vilket skapar förutsättningar 

för att få en tillräcklig svarsfrekvens på förstudien. I samband med enkätutskicket 

ställdes även kriterier upp i förhållande till bolagens storlek. För att det skulle finnas en 

viss komplexitet i den ekonomiska administrationen valde vi att dra en gräns vid bolag 

som har mer än 20 anställda. Det är svårt att definiera exakt när denna komplexitet 

uppstår. Vi resonerade dock att vid 20 anställda eller mer finns det en viss omfattning i 

bland annat löneadministrationen. Det ställer krav på att ha kompetens i 

arbetsmiljöfrågor, lönehantering och andra lagkrav kopplade till den ekonomiska 

administrationen. Vid så pass många anställda har även nettoomsättningen börjat bli av 

en mer omfattande karaktär. Det gör att alla deltagande bolag omfattas av 

revisionsplikten som stipuleras av Revisionslagen (SFS 1999:1079), vilket i sin tur 

säkerställer en viss komplexitet i redovisningsinformationen som ska genereras.  

 

Företagen som besvarat förstudien har klassificerats inom tre urvalskategorier. Den 

första kategorin är de företag som inte genomför någon form av outsourcing av sin 

ekonomiska administration. Dessa företag har i enkäten svarat att de genomför all 

ekonomisk administration med egen anställd personal. Alternativt har det framkommit 

av enkäten att bolaget outsourcar stora delar av sin ekonomiska administration men vid 

närmare kontakt eller vid kommentar i enkäten står det dock klart att bolaget nyligen 

tagit ett aktivt beslut att ta tillbaka den ekonomiska administrationen internt. Dessa 

bolag ska därför omfattas av den första urvalskategorin, då beslutet att ta tillbaka 
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processerna med egen anställd personal redan är genomfört. Den andra urvalskategorin 

omfattar de företag som outsourcar mindre delar av sin ekonomiska administration. De 

som placerats inom denna kategori är de bolagen som i enkäten uppgett att de betalar en 

extern part för att genomföra begränsade delar av den ekonomiska administrationen. 

Med mindre delar menas de bolag som i enkäten visat att mindre än 50 procent av 

processerna inom ekonomifunktionen ligger hos en extern part. De bolag som i enkätens 

resultat omfattas av den tredje och sista kategorin är de företag som outsourcar större 

delar av sin ekonomiska administration. Större delar syftar till de bolag som i enkäten 

påvisat att mer, eller lika med, 50 procent av de ekonomiska processerna utförs av en 

extern part i förhållande till bolaget.  

 

Strategiska urvalskriterier har sedan ställts upp för deltagarna i intervjustudien. Bland 

annat hålls branschen konstant mellan respondentbolagen för att säkerställa att det finns 

en likvärdig komplexitet och processgivning i verksamheterna och deras redovisning. 

Företagets storlek har fått variera något mer i val av intervjurespondenter. Snarare har 

tyngdpunkten legat i att finna respondenter som i sina beslut kan ge en bred och stor 

informationsmassa att arbeta med. Ett aktivt arbete har därför varit att studera vilka 

processer som outsourcas eller inte outsourcas och finna lämpliga respondenter för att 

besvara studiens frågeställning. Exempelvis valdes ett av intervjuföretagen utifrån att de 

aktivt tagit ett insourcingbeslut medan ett annat valdes för att det var det bolaget som 

utifrån enkäten köpte in flest tjänster från en utomstående aktör. Detta ger en bredd i att 

förstå och ta del av både outsourcing- och insourcingbeslut som i sin tur kan ge 

indikationer på om olika logiker uppkommer i olika beslutssituationer.  

 

Kriterier har även ställts upp i förhållande till den intervjuade respondenten i företaget. 

En förutsättning för deltagande har varit att intervjupersonen ska inneha någon form av 

VD-uppdrag. Enligt Aktiebolagslagens 8 kapitel 29 § (SFS 2005:551) ska VD “sköta 

den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar”. Det innebär att 

våra respondenter har ett inflytande över hur företaget strukturerat sig, vilket betyder att 

de också besitter rikhaltig information kring de beslut som tagits kring organiseringen 

av ekonomifunktionen. Vi anser att detta är en viktig aspekt för att få så trovärdig och 

tillförlitlig information om fenomenet som är möjligt. Även beslutsfattare med andra 

positioner i bolaget hade kunnat ge likvärdiga resultat, exempelvis en ekonomichef. 

Dock anser vi att vi genom VD-positionen garderar oss till att träffa den individ som ska 
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ha den övergripande insikten och det slutgiltiga beslutsfattandet i förhållande till beslut 

som tas i organisationen.  

 

5.3.2.2 Genomförande 

Totalt har 12 företag blivit kontaktade för inbjudan till att delta i fördjupade intervjuer, 

varav sju stycken hade möjlighet att delta inom ramen för uppsatsens tidsfrist. Utöver 

dessa sju företag var ytterligare två företag intresserade men hade tyvärr inte tid innan 

dess att uppsatsen skulle vara färdigställd. En annan företagare kontaktades för intervju 

men vid telefonsamtalet framkom att respondenten uppfattat frågan fel och föll därför 

utanför den tilltänkta intervjukategori som han var tänkt att representera. Vid det 

tillfället hade hans nya kategori redan tillräckligt många respondenter som tackat ja för 

en intervju. Hans fortsatta deltagande fick då avslutas då prioritet lades på att finna 

deltagare inom ramen för de två övriga kategorierna. Utöver detta var det två företag 

som inte ville delta i den fortsatta processen. Av bolagen vi integrerat i vår 

intervjustudie representerar två stycken kategorin för ingen outsourcing, tre stycken 

outsourcing av mindre delar samt två stycken outsourcing av större delar. Hur 

intervjuföretagen kategoriserats framgår av tabell 3. Observera såhär inledningsvis att 

alla respondenter blivit erbjudna anonymitet. De deltagare som valt att omfattas av detta 

har således censurerats genom benämning av “Företag” och “Respondent” följt av en 

bokstav.  

Tabell 3 - Fördelning av urval 
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Kategori 1 
Norrebo 
Träindustri AB X           
Företag B X           

Kategori 2 

Företag C 
         X  

Gnosjö 
Laserstans AB     X     X  
Företag E 

   X X     X X 

Kategori 3 
AGES Casting 
Kulltorp AB  X   X X X  X X X 

Företag G 
 X   X X   X X   
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Hade möjlighet funnits att intervjua fler befattningshavare hade detta självklart varit 

önskvärt. Dock hade det påverkat det empiriska materialet och analysarbetets kvalité då 

tidsramen inte gav utrymme för fler intervjuer. Då vi värdesätter kvalitet framför 

kvantitet gjorde vi ett aktivt val att lägga fokus på dessa sju intervjuer istället för att 

försöka hitta fler respondenter. Intervjuerna som hållits tog mellan 35–60 minuter att 

genomföra och alla intervjuer har genomförts hos respektive respondentföretag. De 

genomfördes inom loppet av cirka två veckor och inga omfattande förändringar skedde i 

intervjuguidens innehåll under intervjutidens gång. Av tabell 4 syns en sammanställning 

av respondentföretagen som varit en del av intervjustudien samt när respektive 

intervjutillfälle genomfördes.  

 

Tabell 4 - Sammanställning intervjurespondenter 
 

Företagsnamn Bransch Anställda Omsättning Intervjutillfälle 

Norrebo Träindustri AB 
Tillverkande 

industri 
25 st 36 MSEK 

Kl 10:00-10:50 

2018-04-23 

Företag B 
Tillverkande 

industri 
25 st 50 MSEK 

Kl 14:30-15:30 

2018-04-26 

Företag C 
Tillverkande 

industri 
70 st 140 MSEK 

Kl 14:00-15:00 

2018-04-19 

Gnosjö Laserstans AB 
Tillverkande 

industri 
65 st 130 MSEK 

Kl 10:00-10:45 

2018-04-25 

Företag E 
Tillverkande 

industri 
20 st 25 MSEK 

Kl 10:00-10:35 

2018-04-24 

AGES Casting Kulltorp AB 
Tillverkande 

industri 
45 st 80 MSEK 

Kl 09:30-10:35 

2018-04-26 

Företag G 
Tillverkande 

industri 
35 st 80 MSEK 

Kl 11:00-11:40 

2018-05-02 

 

5.3.3 Intervjuguide 

För att nå framgångsrika intervjuer ska dessa vara välplanerade, dock finns det många 

aspekter som inte går att kontrollera när personer med olika identiteter möts. I sådana 

situationer finns det alltid risker för att sociala problem uppstår. Därför är det en god idé 

att i förväg förbereda de frågeområden som ska tas upp i intervjun. Även det inledande 
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mötet samt att till en början ställa frågor som är vänliga och tydliga är viktigt för att få 

respondenten att känna sig bekväm (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011). Detta har vi 

haft i åtanke vid uppbyggnad av den metodik som används i denna studie. Med 

bakgrund av detta har sedan en intervjuguide arbetats fram, se bilaga B, vilken ligger till 

grund för studiens intervjuer.  

 

5.3.3.1 Uppvärmningsfrågor 

När en intervjuguide byggs upp finns det olika typer av frågor som kan användas. 

Vanligen brukar intervjun startas med inledande “uppvärmningsfrågor”, vilka ofta har 

en personlig karaktär kopplade till respondentens bakgrund. Syftet med dessa frågor är 

att skapa kontakt med respondenten och genom det en god stämning (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012). Detta förstärks även av det som Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2011) förklarade om det inledande mötets karaktär. Vi har därför 

valt att påbörja våra intervjuer med att ställa följande frågor:  

 

Berätta lite om dig och din bakgrund samt om den position och roll du har i 

organisationen. 

 

Berätta gärna om ert företag och verksamheten som bedrivs. 

 

Hur är er organisation uppbyggd? 

 

Detta är frågor som respondenten känner sig trygg i och vet svaret på, vilket öppnar upp 

för en mer avslappnad situation. Med dessa frågor kan konversationen också starta brett 

för att sedan aktivt smalna av mot de frågor som är mer riktade till att utreda uppsatsens 

frågeställning, utan att det känns för allvarligt eller utfrågande inledningsvis. Samtidigt 

ger dessa frågor oss god bakgrundsförståelse för såväl respondenten som 

organisationen.  

 

5.3.3.2 Tematiska frågor 

Efterhand kommer intervjusituationen smalna av till frågor som ska stå i centrum för 

den företeelse som studeras, det vill säga outsourcingbeslutet av ekonomifunktionen. 

Dessa frågor beskriver Esaiasson et al. (2012) som “tematiska frågor”. Frågorna ska 

vara väldigt öppna och ge utrymme för respondenten att besvara frågan utifrån sina 
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egna erfarenheter, med så liten påverkan som möjligt från intervjuledaren. Det måste 

även framgå av frågans formulering att det är respondentens egna synpunkter som 

intervjuledaren är intresserad av. Skulle svaren inte bli tillräckliga kan man med fördel 

upprepa frågan igen, dock med en alternativ formulering. Detta gör att respondenten får 

tänka om eller uppfattar frågan på ett annat sätt, vilket öppnar upp för samma fråga en 

gång till utan att det blir allt för uppenbart. Förhoppningen är att respondenten förstår 

frågan mer fördjupat och genom det utvecklar sina resonemang om det som tillfrågades 

tidigare i intervjun (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011). Nedan följer några exempel på 

tematiska frågor ur intervjuguiden: 

 

Beskriv gärna detaljerat hur beslutsprocessen för att betala/inte betala 

för externa ekonomitjänster såg ut. 

 

Vad ville ni uppnå med ert beslut att låta en extern part utföra hela/eller 

vissa delar av den ekonomiska administrationen? 

 

Respondenten ska aktivt få beskriva varför, eller varför de inte valt, att genomföra ett 

beslut att outsourca den ekonomiska administrationen. Dessutom berör frågorna de 

bakomliggande aspekterna som gjordes närvarande vid beslutet. Anledningen grundar 

sig i att generera en bred kunskap kring outsourcingbeslutet, vilket sedan gör att vi kan 

identifiera en viss rationalitet hos beslutsfattarna. Genom att exempelvis, som i frågan 

ovan, be respondenterna beskriva hur beslutsprocessen för att betala/inte betala för 

externa ekonomitjänster såg ut kommer vi få en klarare bild av hur välgrundat beslutet 

är. Det kommer i sin tur ge en fingervisning om hur strategisk respondenten är i 

beslutssituationer. Är beslutet snabbt taget och det bara har varit en person inblandad i 

beslutsprocessen kan det ge en indikation på att beslutsfattaren förhåller mer till 

kostnadslogiken eftersom tidshorisonten för beslutet är mer kortsiktigt och taktiskt 

(Roos, von Krogh & Roos 2011). En respondent som däremot har involverat fler 

personer över en längre tidsperiod kan anses ha ett mer strategiskt förhållningssätt i 

beslutssituationer. Genom att integrera fler personer i beslutsprocessen från olika 

avdelningar i företaget visar respondenten i fråga att hen beaktar och funderar över hur 

det organisatoriska kapitalet, alltså hur rapporteringsstrukturer och 

kommunikationsvägar berörs (Wernerfelt 1984; Barney 1991). Detta är ett exempel på 

hur intervjuguiden är kopplade till vår teoretiska referensram. 
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Även frågan om vad respondenten ville uppnå med sitt outsourcingbeslut går att härleda 

från vår teoretiska referensram och de två uppbyggda logikerna. Ett svar som indikerar 

på att beslutet var en kostnadsfråga visar tydliga tecken mot TCE och ett 

kostnadslogiskt förhållningssätt. Det beror på att respondenten i sådana fall valt att 

organisera sig utifrån det billigare alternativet (Williamson 1979, 1985). Ett alternativt 

svar kan snarare beröra att det handlar om att fylla ett kompetensbehov genom att anlita 

expertis som inte finns i bolaget. Om svaret utvecklas till att kompetensen är billigare 

att köpa in indikerar det åter igen på ett kostnadslogiskt förhållningssätt till beslutet. Ett 

annat svar, som snarare berör att företagets verksamhet som helhet drar nytta av 

kompetensen, kan ge hintar om att företaget utnyttjar beslutet för att generera intäkter 

snarare än att minska sina kostnader. Företaget väljer då alltså att se konsulten som en 

värdefull företagsresurs som bidrar till att skapa fördelar gentemot omvärlden (Barney 

1991). 

 

5.3.3.3 Uppföljningsfrågor 

Något som är nära sammankopplat med tematiska frågor är så kallade 

“uppföljningsfrågor”. Dessa ska användas för att få fram mer innehållsrika svar av 

respondenten. Ofta präglas dessa frågor av en mer exemplifierande karaktär. De kan 

också vara mer konkreta där respondenten blir tillfrågad om att utveckla resonemanget 

ytterligare. I samband med en uppföljningsfråga kan det i viss mån även vara bra om 

den har en mer direkt eller tolkande karaktär. Direkta frågor kan med fördel användas 

om det är så att respondenten, trots flera försök, inte får med ett resonemang som är 

viktigt för studiens kommande analys. Tolkande frågor kan istället användas i den mån 

som det är viktigt för intervjuledaren att få en korrekt bild av det som respondenten 

svarat. Det vill säga, att be om bekräftelse för att svaret uppfattats på rätt sätt (Esaiasson 

et al. 2012). Dock uppmanar Yin (2011) att inte bli alltför styrande och att hela tiden 

försöka hålla sig neutral i frågeställningarna. Det viktigaste är att få respondentens egna 

åsikter att stå i centrum, eftersom det är deltagarnas värld så som de själva beskriver den 

som ska vara framträdande i intervjun. De uppföljningsfrågor som vi valt att integrera i 

vår intervjuguide återfinns under respektive huvudfråga och kan anta den karaktären 

som återfinns i exemplet nedan: 
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Varför har ni valt att organisera er ekonomifunktion som ni gör? 

  

− Varför är denna struktur bäst för er? Utveckla gärna 

och ge konkreta exempel. 

 

− Fanns eller har det funnits alternativa vägar att 

organisera er ekonomifunktion? Beskriv gärna så 

utförligt som möjligt de alternativ som funnits och hur 

ni ställde er till dessa. 

 

− Om ja, varför föll valet på den struktur som ni använder 

idag? 

 

Våra uppföljningsfrågor berör mycket av det som nämnts i ovanstående stycke och 

kommer endast användas i den utsträckning som de behövs. Det vill säga, i de 

situationer som respondenten behöver hjälp på traven för att förstå vilket sammanhang 

som vi är ute efter eller om respondentens svar inte är tillräckligt utvecklat från början. 

De präglas även av exemplifierande karaktärer för att få fram de erfarenheter som 

respondenten besitter. Genom uppföljningsfrågorna kommer vi kunna bekräfta 

tendenser som går att koppla till mer djupgående och specifika delar i teorierna. Är 

svaret på huvudfrågan ovan i stil med att “det är det billigaste alternativet”, vill vi 

genom uppföljningsfrågorna få reda på varför just den valda strukturen är bäst för 

företaget. Är det så att den tidigare strukturen inte fungerade optimalt? Det kan i så fall 

förklaras genom ökade friktioner som medförde högre transaktionskostnader 

(Williamson 1996, 1999).  

 

Alternativt kan svaret på huvudfrågan vara i stil med att strukturen, och eventuella 

outsourcingbeslut, handlar om att effektivisera processer. Om respondenten då får 

exemplifiera och utveckla resonemanget kan vi se om det till exempel handlar om en 

kompetensfråga, alltså att personer inom eller utanför företaget utför arbetsuppgifterna 

bättre och snabbare. Det ger i sådana fall indikationer på att beslutet berör företagets 

humankapital (Wernerfelt 1984; Barney 1991). Genom att be intervjupersonen 

exemplifiera sitt svar kan i detta fallet en mer strategisk logik identifieras. Beroende på 

respondenternas berättelser finns det således en mängd olika möjligheter för oss 
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författare att applicera de teoretiska logikerna och begreppen, vilket med fördel sedan 

kan användas i den kommande analysen.  

 

5.4 Analysmetod 

Jansson (2007) förklarar att idealtyper, eller dess beståndsdelar, är ett användbart 

redskap för att analysera empiriska resultat. En idealtyp byggs upp genom ensidig 

betoning på en eller flera synvinklar. Dessa synvinklar kan vara mer eller mindre diffusa 

alternativt konkreta till ett givet studerat fenomen. En idealtyp sägs även vara svår att 

hitta i verkligheten då den baserar sig på en extrem version av det som ska studeras 

(Weber 1949). Det har även diskuterats tidigare i avsnitt 2.1.1 Idealtyp som 

forskningsstrategi. De idealtyper som byggts upp i denna uppsats grundar sig i de 

logiker som ska undersöka outsourcingbeslutet av ekonomifunktionen. Genom teorin 

har vi identifierat sex aspekter som är igenkännbara synvinklar inom såväl TCE som 

RBV. Dessa kan återfinnas i tabell 2 under avsnittet 4.3 Sammanfattande bild och 

idealtyperna byggs upp enligt följande punkter.  

 

� Förhållningssätt till outsourcingbeslut 

� Bakomliggande motivation till outsourcingbeslut 

� Hinder till outsourcing 

� Tidshorisont 

� Outsourcingtyp 

� Inställning till att outsourca ekonomifunktionen 

 

Ovannämnda punkter är även centrala för analysmetoden som används i uppsatsen. 

Genom användandet av idealtyper blir analysarbetet tydligt för såväl läsare som för oss 

författare. Med hjälp av de punkter som idealtypen är uppbyggd på har det empiriska 

materialet sorterats och kategoriseras på ett enkelt sätt. En annan fördel med detta 

analysarbete är att det är enkelt att jämföra vad som framkommit av de olika 

intervjuerna. Denna typ av analytisk metod tror vi därför är den mest fördelaktiga för 

studiens resultat då det skapar goda förutsättningar att öka förståelsen för det som 

studeras, både när det gäller likheter och skillnader i empirin. Framförallt blir resultaten 

mer lättillgängliga och förhoppningsvis också mer lättförstådda. Genom att koppla 

analysarbetet av empirin direkt tillbaka till teorin bildas en brygga och röd tråd genom 
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uppsatsen, något som vi även hoppas ska höja trovärdigheten för uppsatsens kvalitet och 

resultat. 

 

5.4.1 Transkribering 

Det inledande analysarbetet påbörjades direkt efter intervjutillfället. Då intervjuerna var 

inspelade, med godkännande av respondenten, var startpunkten för att analysera 

intervjun att bearbeta den ordagrant. När transkriberingen färdigställts fanns intervjun 

att tillgå som om du återigen var på plats i intervjusituationen då både intervjuledarnas 

och respondentens ord var nedskrivna i klartext. Detta möjliggjorde att vi som författare 

lärde känna materialet på ett fördjupat sätt och det förenklade arbetet med citering av 

respektive respondent. Att transkribera är ett omfattande arbete som tar tid, men det är 

också ett effektivt sätt att identifiera vilka delar av materialet som är mer eller mindre 

relevant för studiens analys. Detta inledande arbete hjälpte oss därmed att lära känna, 

hantera och analysera det empiriska materialet.  

 

5.4.2 Sammanställning 

Efter transkriberingen har materialet sammanställts i löpande text för att få en överblick 

samt förståelse för vad intervjun kommit fram till. Detta möjliggör för oss som 

författare att få ytterligare kännedom om materialet och det som framöver lyfts fram 

som viktiga delar i förhållande till uppsatsen. Samtidigt är detta en del i att lära känna 

materialet och få en tydligare bild av vilken information som är användbar och relevant 

för att besvara uppsatsens frågeställning. Dessa sammanställningar utgår även från en 

viss struktur där texten inleds med en kortare beskrivning av organisationens bakgrund, 

historia och nuvarande verksamhet. Därefter följer en presentation av respondenten och 

en genomgång av hur organisationen valt att organisera sin ekonomifunktion. Varje 

sammanställning avslutas med information om vad respondenten lyfter fram som viktigt 

i förhållande till ekonomen och ekonomifunktionens roll i företaget samt hur 

respondenten uttrycker sig i frågan. Detta möjliggör att få en överskådlig bild av det 

som studerats och skapa ett översiktligt sammanhang för materialet.  

 

5.4.3 Validering och korrigering 

Efter stegen att transkribera och sammanställa det empiriska materialet skickades även 

dessa delar till respektive respondent för validering och eventuell korrigering. Detta var 
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en viktig del av analysarbetet eftersom det säkerställde att det empiriska materialet var 

korrekt framställt och tillförlitligt att analysera vidare.  

 

5.4.4 Kategorisering och kodning av materialet 

Det slutliga materialet har efter de inledande stegen kodats och kategoriserats inom 

ramen för idealtyperna, men även för empiriskt präglade kategorier. Detta genomfördes 

med hjälp av citeringar från respektive respondent som sedan placeras in i förhållande 

till de idealtypiska punkterna. De delar av materialet som inte placeras in i någon redan 

befintlig kategori öppnar då upp för nya kategoriseringar. Att kategorisera och koda 

materialet är tidskrävande och bygger i detta fall på hur respondenterna valt att uttrycka 

sig. En stor del av analysarbetet ägnas därför åt att hitta sammanhang, exempel, ord och 

meningsbyggnader som sammankopplas med idealtyperna. Till exempel är ordet 

kostnad sammankopplas med kostnadslogiken och ordet strategi med den strategiska 

logiken. Utöver det har även respektive ord satts in i ett sammanhang. Pratar 

respondenten i en långsiktig eller kortsiktig tidshorisont? En mer kortsiktig logik är 

direkt kopplad till kostnadslogiken medan en långsiktig logik pekar mot den strategiska 

logiken. Det gäller därför att hela tiden gå bortom den första analyspunkten och vidga 

hur materialet framställs. Det vill säga, analysstadiet börjar på detaljnivå för att sedan 

successivt bearbetas på en mer översiktlig nivå. Därigenom skapas möjligheten till en 

omfattande analys vilket underlättas av en väl genomförd kategorisering och kodning av 

materialet. 

 

5.4.4.1 Kategorisering 

Det sammanställda och validerade empiriska materialet utgjorde en stor textmassa. För 

att materialet skulle bli mer lätthanterligt och möjligt att orientera sig i gjordes en 

grundlig kategorisering av det. Kategoriseringsarbetet genomfördes på så vis att 

intervjuerna enskilt bearbetades och materialet färglades i varierande färger utifrån vad 

olika resonemang, ord och argument syftade till. De olika punkterna som idealtyperna är 

uppbyggda på fick därmed en egen färg. Det innebär att alla resonemang kring 

exempelvis vilka hinder respondenterna ser till outsourcing samlades under en 

gemensam färg i de olika intervjuerna. Det blev då också enkelt för oss författare att få 

en övergripande bild av vad respondenten valde att fokusera på i sina resonemang. 

Samtidigt underlättades arbetet med det nästkommande steget i analysmetoden, 

nämligen att samla allt material som berörde de enskilda punkterna på samma ställe. 
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Genom att samla in alla ord, resonemang och argument som hade likadan 

kategorisering, det vill säga färg, i samma textdokument fanns ett avgränsat material 

som berörde en specifik punkt hos idealtyperna. Materialet gick därmed från en 

okontrollerbar massa till mindre och mer specifika textavsnitt som var särskilt inriktade 

mot de olika punkterna som analyseras och diskuteras i analyskapitlet.  

 

Denna form av kategorisering har öppnat upp möjligheter att urskilja kategorier som 

inte var teoretiskt motiverade, det vill säga empiriskt grundade kategorier. Det är en 

viktig del av uppsatsens forskningsansats och genomförs som en avslutande analytisk 

process i arbetet med att kategorisera materialet. När huvudkategoriseringen av 

idealtyperna var genomförd existerade material som ännu inte fått en kategori. Genom 

att studera allt “okategoriserat” material tillsammans gick det urskilja gemensamma 

huvudpunkter som alla respondenterna återkom till. I detta fallet var en återkommande 

aspekt i intervjuerna vad en ekonom eller ekonomifunktion tillför organisationen. Även 

kontexten och omständigheterna som företaget befinner sig i lyftes upp av många 

deltagare. Nedan följer tabell 5 som beskriver de kategoriseringar som används för att 

analysera och hantera uppsatsen material.  

 

Tabell 5 – Kategorisering 

Kategorier under idealtyperna Empiriskt grundade kategorier 

Förhållningssätt i beslut Ekonomifunktionen och ekonomens roll 

Motiv till beslut Påverkande omständigheter 

Hinder till outsourcing  

Tidshorisont  

Outsourcingtyp  

Inställning till outsourcing av 

ekonomifunktionen  

 

5.4.4.2 Kodning 

När materialet har kategoriserats och samlats på samma ställe har det bearbetats 

ytterligare för att underlätta analysarbetet ännu mer. Genom att koda materialet och de 

olika citaten som finns i materialet, som antingen strategiska eller kostnadslogiska, blev 

analysarbetet mer systematiserat. Detta genomfördes med en likartad färgkodning som 

tidigare beskrivits, en färg för vardera logiken. Därigenom har vi författare fått en 
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övergripande bild av hur de olika respondenterna uttrycker sig och hur den allmänna 

uppfattningen är. Uppdelningen har även förenklat och förtydligat vilka respondenter 

som har liknande tolkningar och synsätt samt vilka som sticker ut och är mer unika i sitt 

sätt att besvara frågorna.  

 

Den empiriska kodningen har skett på ett lite differentierat sätt där ett stort fokus legat i 

likheter och skillnader mellan respondenterna. Till exempel, i kategorin 

Omständigheterna påverkar får påverkan vara ett centralt begrepp för kodningen. 

Kodningen präglas således av frågeställningen “Hur stor är påverkan av 

omständigheterna?”. Det samma gäller för kategorin Ekonomifunktionen och ekonomens 

roll där fokus ligger på frågan “Vad har ekonomifunktionen eller ekonomen för roll för 

beslutsfattaren?”. Den empiriska kodningen skiljer sig därav från tidigare 

idelatypskodning vilket helt enkelt också beror på att dessa inte är direkt rotade i 

idealtypens identifierade aspekter. Snarare har kodningen av dessa kategorier arbetas 

fram med utgångspunkt i den givna kategorin för att sedan kunna analysera det i 

förhållande till studiens övriga resultat.  

 

5.4.5 Analysmatris 

När de föregående aktiviteterna var avklarade hade en god överblick skapats av 

materialet som fanns att tillgå, fördelat i mindre och specificerade uppdelningar. 

Materialet hade alltså gått från en stor och rörig textmassa till tydliga kategorier med 

hög specificeringsgrad. Utifrån det skapades sedan en matris för att det specifika 

analysmaterialet skulle bli mer strukturerat och samlat på ett gemensamt bräde. I 

matrisen framgår det hur varje enskild respondent förhåller sig till de olika punkterna i 

de idealtypiska logikerna. Matrisen erbjuder därför en helhetssyn av det empiriska 

materialet, men också en detaljeringsgrad på respondentnivå. Med hjälp av denna 

metodik i analysarbetet skapades goda förutsättningar för att se detaljerna i helheten. 

Matrisen återfinns i bilaga C. 

 

5.5 Studiens trovärdighet och tillförlitlighet 

Att det vetenskapliga arbetet upprätthåller en god kvalité är fundamentalt viktigt och det 

gäller att studien präglas av såväl bra validitet som reliabilitet. Det innebär att studien 

använder metoder som ger en rättvisande bild av det som studerats, validitet. Det ska 

även finnas goda chanser att någon annan i framtiden kan replikera studien och då tillgå 
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likvärdiga resultat, reliabilitet (Alvehus 2013). Ett mål att sätta i framförallt en 

kvalitativ studie är att uppnå en hög tillförlitlighet och trovärdighet. För att nå detta är 

transparens och tydlighet centrala aspekter att ta hänsyn till (Yin 2011). Det är alltså 

viktigt för läsaren att kunna förstå vad vi som författare använder för forskningsstrategi, 

metodval och urvalskriterier. Detta har vi försökt att säkerställa på bästa möjliga sätt 

genom att hela tiden ha en öppen dialog med omvärlden och i diskussion med varandra 

försöka öka tydligheten i det vi skriver. Det ska vara självklart för den som läser denna 

uppsats vad vi som författare vill göra, vad vi har gjort samt hur vi har gjort det.  

 

För att säkerställa att vi är tydliga i det vi skriver har även utomstående personer, med 

begränsad kunskap inom ämnet fått läsa utdrag i uppsatsen. Det är en metod som vi valt 

att använda för att öppna upp för de otydligheter som kan finnas i texten så att vi kan 

korrigera och förtydliga innehållet under uppsatsens gång. Allt empiriskt material från 

intervjutillfällena, inklusive transkriberingarna, har också skickats för validering och 

korrigering hos respektive respondent. Det är en viktig aspekt av trovärdigheten för 

uppsatsen. Genom att säkerställa att vi framställer varje deltagare på ett sätt som de 

känner igen sig i kan också materialet användas på, inte bara ett kvalitetssäkrat sätt, utan 

också säkra uppsatsens resultat som etiskt och moraliskt korrekta.  

 

Att sedan uppnå transparens i sin studie är en konst i sig, och vi hoppas att vår uppsats 

öppnar upp för diskussion och debatt i hur vi gått tillväga. En text som inte kan 

diskuteras eller kritiseras är ofta inte tillräckligt transparent, eftersom den inte avslöjar 

tillräckligt mycket om forskningsprocessen (Svensson & Ahrne 2011). Vi har därför 

försökt att ständigt vara tydliga med hur vi resonerar kring våra metodologiska och 

teoretiska val. I en kvalitativ studie kan det samtidigt vara en svårighet att uppnå full 

replikerbarhet, det vill säga att en utomstående använder samma metoder för att få fram 

exakt samma resultat som vi fått. Detta gör att inlevelsemöjligheten blir ännu mer 

central i en studie som denna (Eneroth 1984). Läsaren ska kunna förstå hur vårt 

metodval kunnat insamla en viss typ av information. Tydlighet och öppna resonemang 

är därför ett av de bästa verktygen vi som författare kan använda för att vinna läsarens 

förtroende till studiens trovärdighet. Detta har vi framförallt försökt lyfta fram när det 

kommer till kodningen och analysarbetet med det empiriska materialet för att i så stor 

utsträckning som är möjligt stärka studiens reliabilitet och replikerbarhet. 
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5.6 Etiska överväganden 

I den samhällsvetenskapliga forskningen är det svårundvikligt att inte komma i kontakt 

med människor. Det gäller även denna studie där kontakten med omgivningen är en 

förutsättning för att nå goda empiriska resultat som kan besvara uppsatsens 

frågeställning. Till följd av denna situation kommer alltid etiska frågeställningar bli 

aktualiserade, det vill säga att vetenskapen bemöter människor på ett moraliskt korrekt 

sätt. Även etiska frågor gentemot tidigare forskning bör tas upp för diskussion, då 

moraliska frågor också berör plagiat och förfalskning av tidigare forskningsresultat 

(Svensson & Ahrne 2011). Då denna studie kommer genomföras i direkt interaktion 

med andra människor, främst genom personliga intervjuer, måste etiska överväganden 

tas hänsyn till. Vi kan säkerställa att alla respondenter i denna studie fått delta på 

frivilliga villkor och full anonymitet har erbjudits till alla medverkande och tillfrågade 

individer. Alla deltagare har haft full möjlighet att avbryta sin medverkan närhelst 

denne vill. Samtidigt har alla företags- och personuppgifter behandlas på ett varsamt 

och sekretessbelagt sätt. I de fall som inspelning av intervjuer förekommit har dessa 

endast brukats av oss författare. När de sedan inte tillfört studien någon mer information 

har de raderats efter hand. 

 

I förhållande till etiska överväganden riktat mot plagiat och förfalskning av tidigare 

forskningsresultat är detta något som vi aktivt tar hänsyn till och framförallt avstånd 

ifrån. Vi kan försäkra att studien som genomförts är av en originell karaktär och inte ett 

plagiat av någon tidigare studie. Detta har vi försökt förstärka genom att lyfta upp 

tidigare forskning i inledningen och problematiseringen. Dock finns det alltid en 

övervägande risk med att missa tidigare och relevanta studier inom ämnet. Vi har gjort 

vårt yttersta för att göra en omfattande litteratursökning och lyfta upp tidigare forskning 

som bidragit till kunskap inom ämnet. För att förstärka tillförlitligheten för detta har vi 

använt oss av en god källhänvisning och referenslista. Vi har även i största möjliga mån 

letat reda på primärkällor till den fakta som framgår av uppsatsens innehåll för att visa 

respekt mot det som tidigare forskning burit fram. Vi har också försökt visa största 

hänsyn till området genom att belysa de traditionella och ursprungliga ramverk samt 

forskningsartiklar som ligger till grund för ämnet. Ett aktivt arbete har förts för att 

uppsatsen ska präglas av en god etik och moral samt att alla deltagare ska känna sig 

bemötta på ett professionellt och respektfullt sätt. Alla deltagare i studien kommer också 

ha full möjlighet att ta det av den slutgiltiga produkten. �  
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6 Empirisk sammanställning 

Nedan följer en kortare framställning av uppsatsens empiriska material. Inledningsvis 

beskrivs resultaten av förstudien som genomfördes med hjälp av enkätmetod. Efterhand 

följer en fallbeskrivning av deltagande företag och respondenter i intervjustudien. 

Avslutningsvis ges en sammanfattning av det empiriska materialet som framkommit av 

intervjustudien. 

 

6.1 Resultat av förstudien 

Andelen företag som fick ta del av enkäten var totalt 243 stycken, varav 60 stycken 

valde att delta i studien. Svarsfrekvensen av förstudien hamnar därav på strax under 25 

procent och för den intresserade finns en bortfallsbeskrivning att tillgå under avsnitt 

5.3.1 Förstudie. De deltagande företagen verkade i majoritet inom den tillverkande 

industrin. Dock var även ett flertal andra branscher representerade. Av diagram 1 

presenteras enkätdeltagarnas branschtillhörighet. För kategorin “Övrigt” omfattas 

exempelvis företag som verkar inom branschen för hotell och turism samt 

åkeriverksamhet. 

Diagram 1 - Branschtillhörighet 

 
 

Enkätsvaren visar att omkring 60 procent av de deltagande bolagen i någon mån valt att 

outsourca delar av sin ekonomifunktion. Dessa siffror går att ta del av i diagram 2. Av 

förstudiens resultat framgår det således att det är mer vanligt att outsourca sin 
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ekonomiska administration i någon form, än att inte göra det alls. Endast var fjärde 

företag sköter all sin ekonomiska administration helt internt med egen anställd personal.  

 

Diagram 2 - Internt eller extern administration? 

 
 

De som väljer att organisera sin ekonomifunktion externt har även valt att outsourca 

olika ekonomiska processer. Vilka delar som de valt ska genomföras av en extern part 

varierar och fördelningen framgår av diagram 3. I procentuell bemärkelse framgår det 

av förstudiens resultat att 82,3 procent av de som outsourcar väljer att arbetet med 

årsbokslut ska vara förlagt hos en extern part. Deklarationen är den process som är 

vanligast förekommande att outsourca efter årsbokslutet. Av deltagarna var det 61,7 

procent som uppgav sig outsourca arbetet med deklarationen. Därefter minskar 

procenten och antalet ganska rejält och av de som outsourcar är det omkring 20 procent 

vardera som outsourcar bokföring respektive löner. Det följs tätt av skatter som 

outsourcas till 17,6 procent. Såväl månad- som kvartalsbokslut outsourcas till 11,8 

procent. Leverantörsreskontran är mindre förekommande att outsourca med en 

procentsats på 8,8 procent. Det som är minst vanligt att outsourca enligt förstudiens 

resultat är budgetering och kundreskontra, vilka omfattas av 5,9 procent vardera.  
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Diagram 3 - Outsourcad administration beräknad på antal företag (st) 

 
 

6.2 Fallbeskrivning 

Nedan följer en enkel fallbeskrivning av de deltagande företagen och den intervjuade 

beslutsfattaren för respektive bolag. Fallbeskrivningen är tänkt att ge läsaren en 

överblick av såväl deltagare som bolagets bakgrund.  

 

6.2.1 Norrebo Träindustri AB 

Norrebo Träindustri AB fungerar som underleverantör till bland annat butiksinredare 

samt design- och projektföretag. De tillverkar exempelvis mässmontrar och 

butiksinredning, vilket de gjort sedan 1980-talet. Respondent från Norrebo Träindustri 

AB är VD Carl Ottosson som tillhör företagets tredje generation och är en av bolagets 

ägare sedan år 2011. Dessutom ingår han i företagets styrelse. I VD-rollen arbetar 

Ottosson aktivt med verkstadens olika avdelningsansvariga och utöver det har han, 

tillsammans med en kollega, också ansvar för företagets försäljningsarbete. Han har 

därmed en övergripande roll i bolaget och “håller ihop det” som han själv uttrycker det. 

Bortsett från ett fåtal kortare uppehåll, som exempelvis lumpen och en termins studier 

inom sjöfart på Chalmers, har han varit verksam i bolaget. Kompetensen och 

kännedomen om verksamheten som bedrivs är därmed väldigt stor.  
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6.2.2 Företag B 

Företag B arbetar främst med bearbetning av tunnplåt och ingår idag i en koncern där 

moderbolaget är börsnoterat. Bolaget fungerar dels som en underleverantör till många 

kunder i behov av enskilda plåtdetaljer samtidigt som företaget själv är enskild 

produktägare och erbjuder ett brett sortiment av förvaringslösningar. Respondent B är 

VD på Företag B och har varit det i ungefär två år. Efter att ha avslutat en fyraårig 

teknisk utbildning på gymnasienivå gav respondenten sig till en början in i 

säljbranschen för att sälja affärssystem. Därefter började hen istället arbeta inom 

hörselskyddstillverkning och personlig skyddsutrustning. Under denna delen av sin 

karriär fick Respondent E erfarenhet av att arbeta med produktutveckling, produktion 

och logistik. Genom åren har Respondent B även varit delägare i framgångsrika företag 

i skyddsutrustnings-branschen. Hen tröttnade dock på stora organisationer där arbetet i 

grova drag innebar att administrera siffror till högre uppsatta chefer. Respondent B 

poängterar att det entreprenöriella arbetet försvann vilket medförde att hen sökte sig 

vidare och idag besitter en VD-post på Företag B. 

 

6.2.3 Företag C  

Företag C är ett bolag som grundades under början på 1900-talet och verkar inom 

möbelindustrin. De har en enkel produktion bestående av lackering samt emballering 

och företaget har även ett stort lager på 20 000 kvm för att kunna möta sina kunders 

behov av snabba leveranser. Kunderna är främst internationella och endast fem procent 

av försäljningen sker inrikes, resterande går på export där Frankrike och Tyskland är de 

största marknaderna. Respondent C är bolagets externt anställda VD. Hen blev VD för 

företaget nu i vår men har varit involverad och anställd i bolaget i andra konstellationer 

sedan ett flertal år tillbaka. Bland annat har Respondent C arbetat som både 

ekonomichef i bolaget och som gruppchef för koncernen som Företag C ingår i. 

Respondent C har i grunden en civilekonomutbildning med ett års tilläggsutbildning för 

att kunna arbeta som lärare, vilket hen även utnyttjade i början av sin karriär. Efter sin 

tjänstgöring som lärare har Respondent C skapat sig bred och stor erfarenhet genom 

tjänster kopplade till sin civilekonomutbildning.  

 

6.2.4 Gnosjö Laserstans AB 

Gnosjö Laserstans AB verkar som underleverantör till den svenska verkstadsindustrin 

där kunderna i någon mån efterfrågar plåt. De tillverkar inga egna produkter utan servar 
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endast kunderna med delar som dem behöver till sina produkter. Det kan bland annat 

handla om dataskåp, elskåp, butiksinredning eller hyllor av plåt. Respondent från 

företaget är deras VD, tillika ägare, Jens Petersson. Han är i grunden utbildad 

verktygsmakare men tog över företaget från sin far i början av 1990-talet. Sedan år 2013 

har företaget även expanderat kraftigt vilket bidragit till att bolaget genomfört 

omfattande investeringar i såväl maskinpark, fastighetsförvärv som personalstyrka. 

Framtidsutsikterna ser goda ut och Petersson förklarar att de också funderar på att 

utveckla verksamheten utrikes.  

 

6.2.5 Företag E  

Företag E är ett gammalt, familjeägt bolag som funnits i över 60 år. Idag riktar sig 

bolaget mot olika kunder inom exempelvis medicinteknik, Automotive (bilindustrin) 

och andra kommersiella produkter. Innanför bolagets väggar återfinns en omfattande 

maskinpark vilket också innebär att i princip hela arbetsprocessen från idé till färdig 

produkt utförs under samma tak. Respondent E är VD på Företag E och har varit det i 

snart fyra år. Hen har tidigare arbetat som bland annat försäljningsansvarig i 

organisationer samt med olika typer av VD-uppdrag. I grund och botten är Respondent 

E ingenjör men har under kvällstid också valt att utbilda sig till diplomerad 

marknadsekonom. Respondent E framträder också, likt utbildningsbakgrunden vittnar 

om, som lite av en mångsysslare i Företag E. Hen poängterar tydligt att hen inte är en 

helgjuten VD, utan istället delar administrationsavdelningen på många av 

arbetsuppgifterna. 

 

6.2.6 AGES Casting Kulltorp AB 

AGES Casting Kulltorp AB är ett bolag som arbetar med legotillverkning av 

aluminiumdetaljer. Huvudverksamheten består av att pressgjuta aluminium för att sedan 

bearbeta och montera detaljerna. Det senaste året har även bolaget expanderat hårt då 

stora delar av koncernens produktion i Stockholm avvecklades och förflyttades till 

Kulltorp. Respondent hos företaget, VD Tomas Kärrman, har varit aktiv i bolaget sen år 

1987. Då ägde hans far bolaget och Kärrman fick börja med att arbeta i produktionen. 

Sedan dess har han aktivt arbetat med i princip alla delar av företagets verksamhet för 

att sedan ta över bolaget efter sin far i slutet av 1990-talet. 2014 sålde Kärrman sin 

andel i företaget och arbetar sedan dess som anställd VD och produktionschef.  
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6.2.7 Företag G  

Företag G är ett gammalt industriföretag med en verksamhet som består av 

legotillverkning i plåt till kvalificerade kunder såsom Toyota, BT och Väderstad. 

Företaget jobbar med specialiserade detaljer vilket innebär att tillverkningen inte består 

av någon omfattande massproduktion, utan snarare tvärtom. De flesta av detaljerna som 

kunderna efterfrågar avropas i mindre kvantiteter, vilket bidrar till att kvalitén på 

detaljerna står i fokus. Intervjuad befattningshavare i Företag G är Respondent G som är 

aktiv styrelseordförande och temporär VD i organisationen. Posten som VD är en 

tillfällig lösning till följd av ett stort förändringsarbete i företaget vilket medförde att 

bolagets föregående VD fick lämna sitt uppdrag. Respondent G har en teknisk 

utbildningsbakgrund och erfarenheter av såväl styrelsearbete som VD- och Vice VD-

uppdrag. Där har stort fokus legat i förändringsarbete av bolagsstyrning och 

organisationsstrukturer.  

 

6.3 Sammanfattning av studiens empiriska material 

Som vi nämnde i avsnitt 5.3.2 Urval har företagen kategoriserats i tre olika kategorier 

beroende på hur stora delar av den ekonomiska administrationen som outsourcas. 

Norrebo Träindustri AB och Företag B outsourcar ingenting och klassificeras därför 

inom samma kategori. Företag C, Gnosjö Laserstans AB och Företag E outsourcar en 

eller ett fåtal processer och bildar en kategori. AGES Casting Kulltorp AB och Företag 

G outsourcar stora delar av sin ekonomifunktion och bildar tillsammans den sista 

kategorin företag. Alla företagen är i grunden tillverkande industrier och av olika 

storlek. Utifrån det empiriska materialet blir det också tydligt att de befinner sig i olika 

situationer där några befinner sig i, eller precis har avslutat, en expansiv fas medan 

andra kämpar med det motsatta, att åter skapa lönsamhet i bolaget.  

 

Respondenterna, det vill säga respektive företags nuvarande VD eller tillförordnade VD, 

har olika bakgrunder och karriärer. Somliga är välutbildade och har erfarenheter från 

olika företag och organisationsstrukturer medan andra istället varit på samma bolag i 

stort sett hela livet. I förhållande till outsourcingbeslutet lyfter respondenterna fram 

olika resonemang och förhållningssätt. Flertalet av respondenterna menar på att den 

kompetens som finns tillgänglig skapar stor nytta för organisationen medan andra lyfter 

fram att det är en kostnadseffektiv lösning. Det finns å andra sidan respondenter som 

menar att det är viktigt att den specifika kompetensen istället finns internt i bolaget, 
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vilket öppnar upp för en intressant diskussion. Det är därmed inte bara positiva 

tongångar kring beslutet utan ett flertal hinder presenteras också. Bland annat lyfter ett 

antal respondenter också fram att outsourcing exempelvis skapar minskade 

analysmöjligheter. Av materialet framkommer samtidigt att det finns en differentierad 

syn på vad ekonomifunktionen innebär för företaget som helhet, vilket klargörs 

tydligare i det kommande analysavsnittet. 
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7 Empirisk analys 

Nedan följer en analys av uppsatsens empiriska material som framkommit av de 

genomförda intervjuerna. Denna analys är uppbyggd med utgångspunkt i de steg som 

beskrivs i avsnitt 5.4 Analysmetod. För att kunna följa det empiriska materialet på ett 

bra sätt är kapitlet strukturerat utifrån respektive urvalskategori; Ingen outsourcing, 

Outsourcing av mindre delar, Outsourcing av större delar. Avslutningsvis förs även en 

diskussion och analys kring hur respondenterna förhåller sig till ekonomifunktionens 

arbete och roll i organisationen samt hur yttre och inre omständigheter kan påverka 

beslutsfattaren. Dessa avslutande kategorier är empiriskt identifierbara och påverkar 

beslutsfattarnas logik till outsourcingbeslut.  

 

7.1 Ingen outsourcing 

De bolag som i urvalsprocessen kategoriserats inom ramen för Ingen outsourcing är  

Norrebo Träindustri AB och Företag B. Norrebo Träindustri AB har nyligen tagit ett 

aktivt beslut att ta tillbaka sin ekonomifunktion internt och omfattades inledningsvis av 

kategorin för Outsourcing av större delar. När det framkom att beslutet tagits att inte 

längre outsourca kategoriserades de således om. Företag B har till skillnad från Norrebo 

Träindustri AB inte tidigare betalat någon extern part för att utföra den ekonomiska 

administrationen och har som det ser ut nu inga planer på att göra det i framtiden heller.  

 

Ottosson, VD på Norrebo Träindustri AB, berättar vid sin intervju att förändringsarbetet 

kring deras ekonomifunktion började för ungefär tre år sedan när den dåvarande 

ekonomiansvariga skulle gå i pension. Styrelsen såg då en möjlighet till förändring och 

förbättring eftersom de administrativa rutinerna var av föråldrad karaktär. Detta innebar 

att bolaget behövde ta ett helhetsgrepp om situationen och inledningsvis annonserade 

företaget ut en halvtidstjänst. De lyckades dock inte finna den rätta individen till 

uppdraget som bestod av många arbetssysslor såsom löner, redovisning, kundreskontra 

med mera. Istället tog de kontakt med en redovisningsbyrå för att strukturera om 

enheten och arbeta fram nya förbättrade rutiner. För ungefär ett år sedan förändrades 

dock byråns personalstruktur och den ansvarige konsulten för Norrebo Träindustri AB:s 

ekonomiadministration bytte arbete och flyttade därmed ifrån byrån. En ny person tog 

hennes plats och det blev enligt Ottosson “lite av en omstart”. Samtidigt berättar 

Ottosson att kostnaden för att hyra in konsulter ökade allt mer. Dessutom kom han 
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underfund med att lösningen inte var optimal för företaget och vad han som VD vill 

utnyttja ekonomifunktionen till utan det fanns fler arbetsuppgifter som en 

ekonomiansvarig skulle ansvara för. När personen som tidigare var ansvarig konsult via 

redovisningbyrån inte var nöjd med sitt nya arbete var Norrebo Träindustri AB inte sena 

med att kontakta och erbjuda henne en anställning. Den tackade hon ja till och sedan 

mitten på april sköts återigen all ekonomisk administration internt.  

 

Likt Norrebo Träindustri AB är strukturen av ekonomifunktionen på Företag B en 

konsekvens av förändrade organisatoriska omständigheter. Respondent B förklarar att 

bolaget varit inne i en negativ trend med sjunkande omsättning de senaste åren och 

situationen har bidragit till stora förändringar på tjänstemannasidan där 

ekonomifunktionen också påverkats. Ekonomifunktionen bestod tidigare av två 

personer, en ansvarig och en assistent, men strax innan Respondent B tillträdde som VD 

hade den dåvarande ekonomichefen valt att avsluta sin anställning. Den tidigare 

assistenten lyftes då upp till ekonomiansvarig och idag sköter hon den mesta 

ekonomiadministrationen. Det vill säga bokföring, rapportering, bokslut och de legala 

bitarna. Hon ansvarar också för kundservice då ekonomibehoven för tillfället inte 

uppfyller en heltidstjänst. I den mån hon hinner är hon även behjälplig och involverad i 

en del controlling-arbete, men eftersom det inte alltid hinns med faller den biten till stor 

del på Respondent B och bolagets produktionschef.  

 

Båda dessa organisationerna ställdes inför ett förändringsarbete av den ekonomiska 

administrationen. De valde dock att hantera situationen på olika sätt. Eftersom Norrebo 

Träindustri AB inte hittade någon lämplig framtida kollega på arbetsmarknaden såg de 

möjligheter med att ta in en utomstående konsultfirma för att förändra och förbättra. 

Företag B såg istället potential i att lyfta en redan befintlig anställd högre och låta 

denne ta mer ansvar och utvecklas i bolaget. Outsourcingbeslutet som Norrebo 

Träindustri AB inledningsvis tog var viktigt för att organisationen skulle finna bättre 

och mer effektiva administrativa arbetssätt. Dock förändrades förutsättningarna för 

samarbetet med byrån när den ansvarige ekonomen slutade och uppdraget skickades 

vidare till en annan konsult på byrån. Detta skapade funderingar hos Ottosson och 

styrelsen började se över att ta tillbaka funktionen i huset igen då outsourcingbeslutet 

hade medfört att de tappade vissa delar som en ekonomifunktion kunde bidra med till 

organisationen.  
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Vi missar ganska många funktioner som man får gratis när det sitter en 

person här. Till exempel nu när ni kom så hälsade hon er välkommen 

och ni kan ha någon att fråga, det finns någon som svarar i telefon om 

det ringer och ingen annan svarar, ja mycket såna här smågrejer 

runtomkring som inte tar så mycket tid egentligen men det är bra att det 

finns. Det tappade vi ju. Och sen så likadant så är det svårt med 

uppföljning i ekonomin. Om man behöver göra någon djupare analys till 

exempel på lönerna, om man vill ha en månadsuppföljning på hur 

många timmar vi jobbar denna månaden kontra fakturering. Det blir 

mycket mer tungrott när man har en extern att få ut den infon ifrån. De 

har ju många andra kunder de ska serva också. 

- Carl Ottosson 

 

De båda respondenterna lägger vid sina intervjuer ett stort fokus på de resonemang som 

inom idealtypen kategoriserats som Hinder till outsourcing. I Norrebo Träindustri AB:s 

fall blir det även tydligt att deras hinder till outsourcing resulterat i ett motiv för 

insourcing. Det är en konsekvens som går att studera genom Ottossons resonemang 

ovan där det är möjligt att urskilja någon form av värdeminskande effekt till följd av 

beslutet att outsourca. Ur ett teoretiskt hänseende innebär det att det finns en tanke om 

att företagets interna resurser har påverkats negativt och minskat i sitt värde genom det 

föregående outsourcingbeslutet. Detta kan tydligt kopplas till RBV:s tanke om 

företagsresurser och VRIO-ramverket som förklarades i avsnitt 3.4.1 Företagsresurser, 

konkurrensfördelar och varaktiga konkurrensfördelar. Det vill säga att företagets 

resurser i form av organisatoriskt kapital minskat i värde. Organisatoriskt kapital syftar 

till det kapital som berör organisationens kommunikationsvägar rapporteringsstrukturer 

samt formella och informella planeringsstrukturer (Wernerfelt 1984; Barney 1991). 

Ottosson menar att Norrebo Träindustri AB kan förbättra det organisatoriska kapitalet 

igen genom att ta beslutet att insourca. Dessutom gör sig attributet ej utbytbar från 

VRIO-ramverket närvarande då citatet ovan ger tydliga indikationer på att det inte går 

att substituera en internt anställd med en extern konsult och uppnå samma slutprodukt 

(Barney & Clark 2007). 
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Hinder till outsourcing och motiv till insourcing är i detta givna fall nära 

sammankopplat med varandra. Att företagets organisatoriska kapital förminskat värdet 

hos ekonomifunktionen framhäver Ottosson i hur de “tappar smågrejer” och att 

styrningsramarna blir mer “tungrodda”. Detta ger inledningsvis en indikation på att 

beslutet att insourca drivs av en mer strategisk logik och det RBV-tänk som beskrivits 

tidigare i uppsatsen. Ottosson fortsätter även utveckla dessa resonemang i förhållande 

till kommunikation och styrning. 

 

Ja precis, du vill göra en djupare analys i ekonomi överhuvudtaget, det 

är svårare att få det när du har någon extern. Och svårare för dem att 

veta med, att sätta sig in i det, helt klart. 

- Carl Ottosson 

 

Att bolagets rapporteringsstruktur påverkats av outsourcingbeslutet står klart och 

Ottosson kan således inte längre motivera organisationens val att outsourca. Här går det 

tydligt sammankoppla hans tankelogik till beslutet och motivationen till beslutet. 

Logiken bakom outsourcingbeslutet är mer strategiskt eftersom det kan sammankopplas 

med hur det påverkar företagsresurserna och dess värde (Barney & Clark 2007). 

Konsekvensen av logiken är dock att det skapas motiv för att motverka 

outsourcingbeslutet och förändra ekonomifunktionens struktur. Med andra ord skapas 

det motiv för att insourca igen genom beslutsfattarens logik bakom outsourcingbeslutet. 

Detta är viktigt att särskilja i den kommande diskussionen och förstå hur de olika 

idealtypsdimensioner hänger samman med respektive logik. Att Ottosson förhåller sig 

till en mer strategisk logik växer dock fram tydligt utifrån de ovanstående 

resonemangen om hans tankebanor bakom beslutet. Att det är strategiskt syns främst på 

resonemangen kring hur beslutet att ta tillbaka ekonomifunktionen varit värdefullt för 

organisationen. Den tidigare lösningen har uppenbarligen påverkat de interna resurserna 

negativt, något som Ottosson alltså inte varit tillfredsställd med. I samtalet med 

Ottosson finns det inget större fokus på kostnader eller kostnadspåverkan utan de flesta 

av hans tankebanor handlar om resurser och hur beslutet innebär ett mer värdeskapande 

styrningssätt i organisationen.  

 

Tanken om hur ett outsourcingbeslut påverkar företagets organisatoriska kapital följer 

även i intervjun som genomfördes med Respondent B. Hen instämmer med Ottosson i 
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tankebanorna kring hur bolagets analysfunktion och rapporteringsstruktur i och med 

outsourcing av ekonomisk administration hade påverkats negativt. Enligt Respondent B 

är det svårt för en extern part att ha samma inblick och känsla för de siffror och analyser 

som organisationen är i behov av att förstå. Det skapar också incitament, och därmed 

motiv, för att behålla kontrollen och ägarskapet av den ekonomiska administrationen 

internt. Denna rädsla är också något som tidigare forskare lyft upp när de beskriver ett 

outsourcingbeslut (Lou, Zheng och Jayaraman 2010; Logan 2000). Enligt Respondent B 

beror detta i stort på att ekonomifunktionens arbete skapar förutsättningar för att kunna 

ta välgrundade styrningsbeslut. Det framkommer bland annat i nedanstående citering 

där Respondent B lyfter upp företagets tankesätt kring resurser och skillnaden mellan att 

ha en egen anställd kontra en konsult som utför arbetet.  

 

Ekonomin tycker jag är ett område där du måste ha bra kontroll. 

Ekonomin har så mycket att tillföra när det gäller att styra bolaget och ta 

beslut. Så att där är jag mer tveksam till att lägga ut det, för att jag vill 

ha, jag vill känna att vi har ett ägarskap där och att jag vet att det inte 

bara är jag som kan göra den här analysen och ha den här 

”fingerspitzgefühl” att, ”här är någonting som inte är bra!”. ”Här är 

någonting som vi måste göra!”. Om jag hyr in någon en eller två dagar i 

veckan som sköter min bokföring så kommer den personen aldrig att ha 

den känslan. Den kommer aldrig att lära känna människorna, kommer 

aldrig att vara ute i produktionen och ha den här känslan att ”alltså, den 

här timpengen på den här maskinen kan inte stämma!?”. Det tycker jag 

att man tappar med det här outsourcade tänket. Det gör man i vilket 

område som helst, men just ekonomi är så grundläggande i ett bolag så 

där är lite mer upptagen av att ha lite mer kontroll själv. 

- Respondent B 

 

Det som Respondent B lägger fram ovan kan ge uttryck för att det är VRIO-ramverket 

som ska appliceras för att förstå det rådande resonemanget. Detta går i linje med det 

som framkom tidigare i förhållande till Ottosson. Att VRIO-ramverket är applicerbart 

ger incitament för att förstå att det är den strategiska logiken som tar plats i de angivna 

fallen. Dock är det inte bara det organisatoriska kapitalet som kan lyftas fram och hur 

det påverkas negativt av ett beslut att outsourca. Respondent B för även ett resonemang 
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i värdeskillnaden mellan att ha en egen anställd och hyra in en konsult. I det 

ovanstående citatet går det identifiera ett tankesätt kring hur det humana kapitalet 

påverkas och vilket värde som detta genererar (Wernerfelt  1984; Barney 1991). Det 

Respondent B i grova drag ger en indikation på är att det finns imperfekta 

imiteringsmöjligheter med en anställd. Det är den delen av RBV:s ramverk som lyfter 

upp att resursen inte direkt kan efterliknas av sin omgivning eftersom resursen har 

specifika egenskaper som är svåra att identifiera (Barney & Clark 2007). Det som 

Respondent B säger i ovanstående citering är att konsulten aldrig kommer få den insikt 

och fingertoppskänslan som en internt anställd har. Det går alltså inte byta ut en anställd 

med analytiskt ansvar i ekonomifunktionen mot en konsult eftersom det interna 

humankapitalet bidrar med en förbättrad förståelse för bolagets räkenskaper och 

organisationsstruktur. Respondent B menar att det därmed är strategiskt viktigt att 

behålla kompetensen internt för att kunna värdemaximera företagets organisatoriska 

kapital i form av god rapporteringsstruktur och analysverksamhet (Wernerfelt  1984; 

Barney 1991).   

 

Både Respondent B och Ottosson lyfter fram problematiken som kan uppstå när den 

ekonomiska administrationen är helt bunden till en extern part. Vi diskuterar alltså 

fortfarande Hinder till outsourcing. Respondenterna menar att analysarbetet och 

ekonomistyrningen påverkas negativt då det krävs mer tid och energi för att få fram den 

information som önskas från en extern part. Detta kan dock, till skillnad från den 

tidigare diskussionen, i viss mån lyftas upp och förklaras med hjälp av TCE. Det går 

nämligen urskilja att det finns ett osäkerhetsmoment i att outsourca (Williamson 1975). 

Från Ottosson går en osäkerhet urskilja då han berättar att de med en konsult egentligen 

inte kan utföra de analyserna de vill. I Respondent B:s fall går det urskilja ett 

tankemönster om osäkerhet i hur bolaget kan tappa stora delar av analysfunktionen i och 

med ett outsourcingbeslut. Under sådana förutsättningar menar TCE att det inte är 

aktuellt att outsourca eftersom det medför en stor risk som också genererar ökade 

transaktionskostnader för organisationen (Williamson 1979; Walker & Weber 1984). 

Detta ger en inledande indikation på att respondenterna snarare förhåller sig till mer 

kostnadslogiska resonemang. Det avfärdas dock ganska omgående när tankebanorna om 

osäkerhet lyfts upp ett steg högre i analysen. Ingen av respondenterna är uttryckligen 

oroliga för den ökade kostnaden som ett outsourcingbeslut kan medföra, utan endast för 

resursernas värdepåverkan. De resonerar alltså hellre i termer av intäktsgenerering för 
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företaget som helhet snarare än kostnadspåverkan. Detta stärker att det skulle föreligga 

en strategisk logik hos dessa beslutsfattare. Samtidigt visar den inledande diskussionen 

på att teorierna kan överlappa och komplettera varandra i hur vi ska förstå tankebanorna 

kring ett outsourcingbeslut (Redondo-Cano & Canet-Giner 2009).  

 

Att det handlar om en strategisk tanke kring företagets humankapital växer fram mer 

tydligt när Respondent B utvecklar sina reflektioner om outsourcing av 

ekonomifunktionen. Av samtalet framkommer det att humankapitalet är viktigt för att 

upprätthålla det organisatoriska kapitalet. Det vill säga att den interna kompetensen och 

rapporteringsstrukturen är nära sammankopplade med varandra. Respondent B uttrycker 

vikten av att ha en egen anställd på följande vis: 

 

Jag har under rätt lång tid hyrt in människor men då blir det som en 

anställd på heltid. Då är det helt okej. Det är bara en typ av 

anställningsform. Men jag har nog aldrig övervägt att ta in tjänsten på 

det sättet att den blir permanent, men inte på heltid. Då uppstår det här 

problemet att, ”Nej, hon är inte här på torsdag och då hände allt det där 

viktiga som gör att personen ifråga vet att nu måste vi dyka ner i 

siffrorna och analysera lite.” 

- Respondent B 

 

Genom att analysera detta citat närmare kan attributet ej utbytbar i Barney och Clarks 

(2007) VRIO-ramverk lyftas upp för att manifestera den logik som förekommer hos 

beslutsfattaren. En konsult kan enligt Respondent B substituera en anställd under 

förutsättning att den är placerad hos bolaget på heltid. Konsulten och den anställda har 

då samma förutsättningar att göra ett likvärdigt jobb eftersom de kan ha samma inblick i 

organisationsstrukturen. Under de omständigheterna spelar det ingen roll om det är en 

konsult eller anställd som skapar värde till det organisatoriska kapitalet. Detta förstärks 

av den teoretiska förklaringen om att en resurs som är utbytbar med fördel kan 

outsourcas eftersom den inte blir strategiskt viktig för organisationen (Barney 1991; 

Barney & Clark 2007). Det ger i sin tur uttryck för att det är den strategiska logiken som 

Respondent B förhåller sig till i sina resonemang. 
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Det går se att respondenterna ser övergripande problem och risker som hämmar 

verksamheten i och med ett outsourcingbeslut av ekonomifunktionen. De menar att 

värdet som genereras genom att outsourca aldrig kommer trumfa den insikten som en 

internt anställd har och kan bidra med. Samtidigt väljer båda respondenterna att lyfta 

fram många fördelar med att ha administrationen internt. Stort fokus i uttalandena ligger 

på att det i någon mån är det bästa för företaget som helhet att ekonomifunktionen finns 

internt. Ottosson för ett resonemang kring hur bolaget genom att anställa en egen 

ekonom kommer möjliggöra att delar av hans och andras arbetsuppgifter kan 

omfördelas. Detta frigör tid som gör att Ottosson kan lägga mer fokus på 

intäktsgenererande aktiviteter.  

 

Ja, vi vill ju sälja mer. Vi vill få mer tid till att bearbeta kunden till nya 

projekt och den tiden får vi först nu när vi kan lägga av andra sysslor på 

henne. 

- Carl Ottosson  

 

Även detta antyder att Ottosson förhåller sig mer strategiskt till ekonomifunktionens 

arbete och det beslut som tagits. Citatet är ett väldigt tydligt exempel på hur den tidigare 

“tungrodda” och  tidskrävande outsourcinglösningen hämmat organisationen då de inte 

haft möjlighet att bearbeta kunderna i den mån de vill. Det innebär att Norrebo 

Träindustri AB inte kunnat generera de intäkter som de har möjlighet till att göra, vilket 

nu är åtgärdat i och med insourcingbeslutet. Det blir här tydligt att beslutet att ha 

ekonomifunktionen internt är en manifestation av den strategiska logiken där 

intäktsgenerering står i fokus.  

 

En annan idealtypskategori som identifierades tydligt hos Ottosson och Respondent B är 

Inställning till outsourcing av ekonomifunktionen. Av materialet som finns att tillgå 

identifieras en positivitet i outsourcing som fenomen för bolagen inom Ingen 

outsourcing-kategorin. Ottosson berättar att kvalitén på materialet som den tidigare 

redovisningsbyrån tog fram var av hög kvalité. Respondent B, som under sina tidigare 

arbetsuppdrag har gedigen erfarenhet av outsourcing i många former, menar i sin tur att 

det i framtiden kan bli aktuellt att låta en extern part sköta exempelvis lönekörningarna. 

Respondent B fortsätter i sin strategiska anda och förklarar att “Det är ingen 

kärnverksamhet att köra löner, det är inte det vi tjänar våra pengar på”. Det väcker 
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tankar om vad som är en strategisk resurs för organisationen. Respondent B lyfter fram 

att löner och andra standardiserade uppgifter som är väldigt “reaktiva” inte behöver 

bevaras internt eftersom det inte är att anse som en strategisk resurs. Respondent B 

menar alltså att löneprocessen varken är värdefull, sällsynt, ej utbytbar eller har 

imperfekta imiteringsmöjligheter då det är en standardiserad arbetsuppgift som ser 

likadana ut hos de flesta företagen. Det omöjliggör att löneprocessen kan skapa 

varaktiga konkurrensfördelar gentemot företagets omvärld. Det innebär att företaget ur 

ett strategiskt hänseende lika gärna kan outsourca den specifika processen (Barney 1991; 

Barney & Clark 2007).  

 

Ovanstående stycke ger en ganska uppenbar fingervisning om att det är den strategiska 

logiken som Respondent B förhåller sig till. Det tar sitt uttryck i resonemanget om att 

löneprocessen inte genererar något ökat värde för företaget som helhet. Att outsourca 

löneprocessen menar samtidigt forskare är lämpligt till följd av dess standardiserad 

karaktär (Quinn & Hilmer 1994). Det går i viss linje med den transaktionsteoretiska 

tanken om tillgångsspecificitet som påpekar att de processer som har en låg 

tillgångsspecificitet också kan distribueras till lågkostnadsaktörer på marknaden 

(Williamson 1981). Dock finns det inga fler indikationer i respondentens resonemang 

som uppmanar om en mer konkret kostnadslogisk tankegång. Det stärker däremot den 

tidigare diskussionen om att TCE och RBV är att anse som komplementära till varandra 

och i viss mån överlappar i förståelsen för outsourcingbeslutet (Redondo-Cano & Canet-

Giner 2009).  

 

Samtidigt lyfter Respondent B fram att det aldrig kommer vara aktuellt att outsourca 

mer än de standardiserade arbetsprocesserna. Det beror helt enkelt på att analysarbete 

och controlling är väldigt integrerat i företagets löpande verksamhet. Därav är det 

väsentligt för bolagets utveckling att behålla processen internt eftersom det kan skapa en 

större konkurrenskraft på marknaden. Denna rationalitet får genom detta ett väldigt 

strategiskt uttryck eftersom Respondent B poängterar värdeaspekten med att behålla 

processen i huset. Nedanstående citering lyfter därmed upp den strategiska logiken i 

sammanhanget.  

 

Men någonstans måste man ha kvar den här controlling-biten i 

verksamheten tycker jag, för den är så oerhört viktig. Den gör att vi kan 
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sätta rätt kostnader på en resurs, dela overheadkostnaderna på ett 

relevant sätt. Ett bra exempel är hur det var i det här bolaget, vi hade 

fem olika produktområden och vi använde samma omkostnadspåslag för 

alla områden. Verkligheten visade att något produktområde hade 

betydligt högre fasta kostnader än andra. De omsätter lika mycket och 

då blir det mycket missvisande att använda samma påslag. Men att göra 

analysen och komma fram till, vad ska det vara här och vad ska det vara 

där. Det krävs rätt mycket hårt arbete och det tog oss ett år att komma 

fram till att vi ska fördela vår kostnadsstruktur på det här och det här 

sättet och hitta sätt att mäta och följa upp våra verksamheter så att det 

fungerar. Då är det svårt att jobba med externa människor i för stor 

utsträckning. 

- Respondent B 

 

Utifrån de båda respondenternas uttalanden går det urskilja ett tydligt genomgående 

mönster. För respektive beslutsfattare handlar det i stor utsträckning om att hela tiden se 

till företaget som helhet och dess bästa. De resonerar även kring att finna de aktiviteter 

som genererar värde och intäkter för verksamheten, vilket vi tidigare lyft upp som ett 

bakomliggande motiv till beslutet vilket skulle spegla den strategiska logiken. 

Respondenterna isolerar inte sina resonemang till kostnaden och effekter som beslutet 

får på kostnadsstrukturen utan deras bild av en ekonomifunktion går bortom vad lagen 

stipulerar att bolaget måste genomföra. I många av tankegångarna finns det en bild av att 

ekonomifunktionens roll är betydande i form av värde, vilket Respondent B uttrycker i 

följande tankebanor. “Ekonomin här är väldigt central hela tiden för det är där alla svar 

finns”. Denna kommentar artar sig i en väldigt strategisk rationalitet eftersom det finns 

ett resonemang om att ekonomin har lösningen på problemen som bolagets ställs inför. 

Det indikerar på att det finns ett stort värde i ekonomifunktionens arbete som är av 

strategisk vikt för bolaget som helhet (Moschuris 2008).  

 

Samtidigt lägger Ottosson fram det på ett likvärdigt sätt och menar att 

ekonomifunktionens roll är viktig för att fatta beslut. Dessutom hoppas han att 

insourcingbeslutet ska bidra till utrymme för att vara snabbare mot kund och genom det 

skapa fördelar gentemot sina konkurrenter, vilket Barney (1991) samt Barney och Clark 

(2007) skulle beskriva som målbilden för en beslutsfattare. 
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Ja, och att vi ska få fortare information till beslut som fattas inom 

styrelsen. Det kan ju vara en maskininvestering eller vad som helst 

egentligen. Men vi behöver mer underlag helt enkelt. […] Sen hoppas vi 

kunna lägga över mer arbetsuppgifter på funktionen så att vi frilägger 

tid, så vi kan hitta nya projekt. Det är en stor bit. Idag är det så snabba 

puckar för oss med våra kunder. De kan höra av sig för en offert och 

vilja ha pris samma dag. Då gäller det att kunna vara på hugget. Kan 

man svara snabbt då är man ju ofta först på listan. Det är inte alltid 

priset som avgör utan snabbheten. 

- Carl Ottosson 

 

Ekonomifunktionen är för Ottosson och Respondent B en värdefull och strategisk resurs 

om det ska förklaras med direkt koppling till det som Barney och Clark (2007) 

definierar i VRIO-ramverket. Framförallt är ekonomifunktionen en resurs som präglas 

av attributet värdefull då den bidrar med analysmöjligheter och beslutsunderlag till 

beslutsfattarna. Enligt diskussionen ovan finns det även en koppling till imperfekta 

imiteringsmöjligheter genom en intern organisering. Det visade sig genom diskussionen 

kring Ottossons uttalande om svårigheten att uppnå samma arbetsmängd med en extern 

konsult som med en internt anställd. Respondent B menade samtidigt att det inte går att 

anlita en konsult på deltid för att personen i fråga då inte får tillräckligt med kännedom 

om organisationen (Barney & Clark 2007). Att inte outsourca den ekonomiska 

administrationen kan genom dessa resonemang tillkopplas den strategiska logiken i detta 

studerade sammanhang. Det finns ett långsiktigt tänk i hur ekonomifunktionen stöttar 

upp organisationen som helhet samt att den skapar förutsättningar för bolagen att växa. 

Det organisatoriska kapitalet förbättras därför enligt respondenterna genom att ha 

ekonomifunktionen internt. Det handlar således snarare om intäktsgenererande än 

kostnadsbesparande tankemönster vilket argumenterar för att beslutsfattarna har ett mer 

strategiskt förhållningssätt till outsourcingbeslutet snarare än ett kostnadsdrivet.  

 

Samtidigt finns det en tanke i Ottossons resonemang om att insourcingbeslutet medför 

konkurrensfördelar på marknaden då de kan ägna mer tid åt sina kunder, vilket det 

sistnämnda citatet ovan visar. Enligt beslutsfattarna kommer ett större värde kunna 

skapas för företaget internt än om organisationen väljer att outsourca 
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ekonomifunktionens arbete till en extern part. Dessa resonemang ger således uttryck för 

den strategiska logikens existens. VRIO-ramverket har genomgående kunnat appliceras 

på de två respondenterna, där attributet värdefull får ta stor plats i analysen och främst 

signalerar hur den strategiska logiken manifesterar sig hos dessa beslutsfattare.  

 

7.2 Outsourcing av mindre delar 

De företagen som i urvalsarbetet omfattas av kategorin för Outsourcing av mindre delar 

är Respondentföretag C, Gnosjö Laserstans AB och Respondentföretag E. Företag C 

outsourcar enligt enkäten arbetet med deklarationen. Gnosjö Laserstans AB outsourcar 

arbetet med årsbokslut och deklaration. Företag E besvarade i sin enkät att de outsourcar 

arbetet med leverantörsreskontra, årsbokslut och deklaration. Vid närmare kontakt 

visade det sig att även lönehanteringen outsourcades till en extern part.  

 

Ekonomifunktionen i Företag C består för närvarande av tre personer, en ekonomichef 

och två assistenter vilka båda närmar sig pensionsålder. Assistenterna har arbetat i 

företaget sedan flera decennier tillbaka och är väl införstådda i verksamheten. De kan 

sin sak, men samtidigt poängterar Respondent C att det skapat vissa problem för hur 

processerna i ekonomifunktionen är uppbyggda. En stor del av företagets ekonomiska 

administration har under lång tid bestått av att arkivera papper i olika former. 

Respondent C menar att hen gjorde likadant i början av sin tjänst som ekonomichef i 

bolaget, men när dubbelarkiveringen tillkännagavs började hen se över processerna och 

mycket papper slängdes. Dock förklarar Respondent C att det är svårt att förändra 

processer som är djupt rotade i människor och företagskulturen. Detta är något som 

Respondent C inte är helt nöjd med och hen ser stor potential i förändringsarbete som 

kan ske i bolagets ekonomifunktion där även ökad outsourcing kan vara ett alternativ. I 

dagsläget är endast deklarationen outsourcad till en person inom koncernen, hos 

Systerbolag 1, men Respondent C är inte främmande för att utöka outsourcingen av 

företagets ekonomiska administration. 

 

Ekonomifunktionen på Gnosjö Laserstans AB har till skillnad från Företag C i grova 

drag alltid organiserats som en enmansfunktion. Detta beror på att kompetensen för 

detta arbete funnits inom familjen. År 2011 krävdes dock en förändring av 

ansvarsstrukturen i förhållande till ekonomifunktionens arbete. Det slutade med att 

företaget anställde Lena som idag ansvarar för receptionen och den löpande ekonomiska 
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administrationen. Petersson har själv  aldrig varit involverad i det löpande arbetet men 

han har däremot gärna grottat ner sig i analys av siffror och budgetering för 

verksamheten. I sin VD-roll har han därför, mer och mer, fått vara en del av 

ekonomifunktionens arbete. Lena som idag ansvarar för den ekonomiska 

administrationen har ingen eftergymnasial ekonomisk utbildning men däremot 

mångårig erfarenhet av bokföring och löpande ekonomiskt arbete. När det kommer till 

arbetet med årsbokslut och deklaration har bolaget dock valt att lägga det arbetet på sin 

revisor. Det beror till stora delar på att Petersson är mån om att de bitarna av 

ekonomiarbetet ska utföras på ett korrekt sätt.  

 

Under intervjun med Företag E framkommer det att administrationsavdelningen i 

bolaget var större innan Respondent E tillträdde sin VD-post, speciellt 

ekonomiavdelningen. Den innefattade då bland annat en controller och bestod av totalt 

tre anställda. Företag E var dock tvungna att göra nedskärningar och då menar 

Respondent E att det är enklare att spara in på den administrativa personalen än 

arbetarna i verkstaden. I och med att personer lämnade företaget försvann också den 

kompetens som krävs för att slutföra årsbokslutet och deklarationen. Det arbetet utförs 

idag av en revisionsbyrå. Till följd av nedskärningarna och förändringar i koncernens 

struktur består Företag E:s ekonomifunktion idag av en ekonomiansvarig. På grund av 

förändrade livs- och familjeförhållanden kan denna person dock inte arbeta mer än två 

dagar på plats. För att kunna avlasta delar av funktionens arbete outsourcas tillfälligt 

företagets leverantörsreskontra till en pensionär. Av intervjun framkom även att 

löneprocessen ligger hos en tidigare anställd som efter sin anställning startade en egen 

byrå och då erbjöd sig att utföra detta uppdrag via det nya bolaget istället.  

 

Alla tre bolag inom ramen för urvalskategori Outsourcing av mindre delar har aktivt 

valt att outsourca arbetet med deklarationen och två av dessa har även tagit beslutet att 

outsourca årsbokslutet. Anledningen till detta fram förhåller beslutfattarna som en 

kompetensfråga och dessa resonemang har i idealtypsanalysen kategoriserats inom 

ramen för Bakomliggande motiv till outsourcingbeslut. Att outsourcingbeslutet handlar 

om en kompetensfråga framgår i alla respondenternas svar i förhållande till dessa två 

ovannämnda ekonomiprocesser. Exempelvis förklarar Respondent C och Petersson att 

deklarationen är viktig att få rätt. Den är dessutom en engångsföreteelse under 

räkenskapsåret vilket medför att respondenterna gärna lämnar den till någon som kan 



  
 

84 

det bättre. Respondenternas motiv till outsourcing kan i detta givna fall förklaras med 

hjälp av en teoretisk koppling till TCE. Årsbokslut och deklaration är processer som 

enligt teorin präglas av en låg frekvensgrad eftersom det är arbetsuppgifter som endast 

utförs en gång om året (Williamson 1979). Walker och Weber (1984) förtydligar att 

arbeten som präglas av en låg frekvensgrad med fördel outsourcas till en utomstående 

part eftersom det är svårt att på ett kostnadseffektivt sätt integrera dem i de anställdas 

dagliga rutinarbete. Tanken om frekvensgradens och kostnadens påverkan på 

outsourcingbeslutet stärks ytterligare genom att studera Respondent C:s resonemang.  

 

Nej men ska jag, som det va då, eller XX som är ekonomichef göra den, 

då tar det ett visst antal timmar. Och den inom koncernen gör det på en 

fjärdedel av den tiden. Han behöver inte tänka efter. Han kan göra den 

utan att tänka. Så vi får ut mest av oss tillsammans på det viset. 

- Respondent C 

 

Inledningsvis går det urskilja ett kostnadslogiskt resonemang eftersom Respondent C 

talar i termer av minskade transaktionskostnader. Vi förde under avsnitt 3.3.1 

Transaktionskostnad, tillgångsspecificitet, osäkerhet och frekvens en diskussion kring 

friktioner som ger upphov till transaktionskostnader (Williamson 1996). Respondent C 

har egentligen den kompetens och kunskap som krävs för att genomföra arbetet 

självständigt. Dock framkommer det i resonemanget att personen på Systerbolag 1 utför 

deklarationsarbetet mer effektivt. Enligt TCE skulle det förklaras som att 

outsourcingbeslutet är en konsekvens av att vilja uppnå minskade friktioner för 

arbetsprocessen. Lösningen leder således till minskade kostnader för Företag C. 

Förhållningen som Respondent C har till outsourcingbeslutet förklaras därmed till en 

början med hjälp av TCE vilket stärker förekomsten av kostnadslogiken.  

 

Däremot går det även urskilja en glimt av strategiska drag i hur Respondent C uttrycker 

sig kring värdet på att låta någon annan göra jobbet. “Så vi får ut mest av oss 

tillsammans på det viset” ger indikationer på att Respondent C, likt vi diskuterade 

Ottosson och Respondent B tidigare, kan fokusera på andra aktiviteter i företaget 

istället. Utifrån helheten i citatet ovan är detta dock inte den primära motivationen 

bakom beslutet utan snarare en konsekvens av det. Det innebär att beslutsfattarens 

rationalitet först och främst drivs utifrån kostnadslogiska tankar. Värdet av att “de får ut 
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mer av varandra” blir således endast en konsekvens av beslutet snarare än att det är det 

som faktiskt är den bakomliggande motivationen till det. Genom att lyfta detta finns det 

egentligen inga större tecken på att det är den strategiska logiken som manifesterar sig i 

Respondent C:s beslutsfattande. Detta kommer synas mer tydligt när vi fortsätter följa 

Respondent C:s uttalanden om outsourcingbeslut på ett mer generellt plan senare i 

analysen. 

 

Att det föreligger en viss strategisk tanke bakom Respondent C:s resonemang går dock 

att lyfta upp för en djupare diskussion. Respondent C fram förhåller dels att beslutet är 

ett kostnadseffektivt alternativ som dessutom genererar konkurrensfördelar till 

företaget. Det beror på att hen kan ägna sig åt mer värdeskapande aktiviteter istället 

(Barney & Clark 2007). Det är ett liknande tankesätt som framkom i samtalet med 

Ottosson från Norrebo Träindustri AB då han i och med sitt beslut vill frigöra mer tid 

till försäljningsarbete. Samtidigt skiljer sig beslutsfattarna åt på betydande plan då 

förhållningssättet i beslut spelas ut på olika sätt. Ottosson väljer att ta tillbaka hela 

ekonomifunktionen internt medan Respondent C väljer att outsourca en del av 

ekonomifunktionen till en extern part istället. 

 

Hur det kommer sig att de väljer olika tillvägagångssätt för att uppnå liknande mål är 

svårt att säga. Genom att studera Respondent C går det som sagt att poängtera att det 

givna outsourcingbeslutet i viss mån präglas av ett strategiskt tänk. Det syns av hens 

motiv att frigöra tid till andra arbetsuppgifter. Genom att studera respondenten mer 

ingående i det empiriska materialet påvisas det dock att det finns ett återkommande 

kostnadslogiskt förhållningssätt bakom resonemangen. Att Respondent C är mer 

kostnadsdriven i sina beslut uppenbarades tydligt under det samtal som fördes vid 

intervjun. Hen resonerar flertalet gånger med hjälp av begrepp som “kostnadsfrågor”, 

“vilket som blir billigast” och mest “kostnadseffektivt”. Vid frågan om vad som är 

viktigt i ett framtida outsourcingbeslut visar det sig tydligt att Respondent C använder 

kostnadslogiska resonemang. Här skiljer sig därför Respondent C från Ottosson som vi 

tidigare visat har ett strategiskt förhållningssätt i sina beslut.  

 

Det första är nog att räkna på att det lönar sig. Att det är 

kostnadseffektivt. Det kan ju vara så att när den första gå hem. De 

uppgifterna kan vi stödja och förenkla och digitalisera. Någon kanske 
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får göra lite mer. Men när nummer två går hem här då kan man ju ställa 

en outsourcing kontra att ta in någon. Det är nog det första beslutet som 

kommer tas. Vilket som blir billigast. 

- Respondent C 

 

Att uttala sig i dessa termer öppnar upp för en koppling till TCE. 

Begreppsanvändningen ger indikationer på att Respondent C förhåller sig till ett av 

TCE:s centrala grundantaganden, nämligen att det finns en rörlig marknad med ett stort 

utbud av lågkostnadsaktörer (Williamson 1979). Respondent C tar också ställning till 

detta i sitt outsourcingbeslut genom att förhålla sig till den kontraktsfrihet som finns 

inom det så kallade kontraktsnästet som TCE utgår ifrån (Williamson 1979, 1981; Fama 

1980). Hen säger att “det bestämmer vi ju varje år egentligen, vem som ska göra den”, 

vilket innebär att det kan finnas incitament till att kontraktera någon annan i framtiden. 

Respondent C kommer därför med stor sannolikhet också följa TCE:s ramverk och välja 

det alternativ som blir billigast (Williamson 1979, 1985, 1999).  

 

Genom Respondent C:s resonemang och uttalanden går det dra slutsatsen att denne allt 

som oftast förhåller sig till kostnadslogiken i sitt beslutsfattande. Detta medför att vi 

också kan klargöra den inledande diskussionen kring respondentens outsourcingbeslut 

av deklarationen.   

 

Den första citeringen från Respondent C ovan följer således ett kostnadslogiskt 

förhållningssätt där fokus ska ligga på färre arbetstimmar i form av 

kostnadsbesparingar. Det strategiska uttalandet “Så vi får ut mest av oss tillsammans på 

det viset” blir då snarare en biprodukt av det kostnadslogiska förhållningssättet. I mer 

konkreta former kan vi säga att Respondent C är en kostnadsdriven beslutsfattare som 

kan motivera sina beslut på ett strategiskt sätt. Den bakomliggande logiken till beslutet 

är alltså i grunden kostnadslogisk men det uttrycks i värdeskapande och därmed 

strategiska termer. Dock går det se en antydan till att detta strategiska uttalande kan 

anses vara värdeskapande genom kostnadseffektivisering. Det i sin tur stärker det 

kostnadslogiska resonemangen ytterligare.  

 

Gnosjö Laserstans AB outsourcar arbetet med deklarationen och årsbokslutet. Det är 

beslut som fattats på grund av kompetensbrist i organisationen. Här är det dock svårare 



  
 

87 

att helt koppla in TCE för att förklara beslutsfattarens Bakomliggande motivation till 

outsourcingbeslutet. Petersson går nämligen åt ett helt annat håll än Respondent C och 

under intervjutillfället berördes inte outsourcingbeslutets kostnadspåverkan någon gång. 

Snarare finns det en tydlig strategisk tanke bakom varför beslutet tagits. I ett inledande 

analysstadie går det nämligen lägga märke till att Peterssons beslut på något sätt berör 

och kan förklaras utifrån det som Wernerfelt (1984) och Barney (1991) benämner 

humankapital. Petersson vill nyttja den externa personalens kompetenser och 

erfarenheter, vilket ger en indikation till att beslutet ska förklaras av byggstenar från 

RBV. Detta stärks även längre in i analysstadiet men till att börja med förklarar 

Petersson att det inte bara handlar om att låta en kompetent person utföra arbetet utan 

snarare om att ha möjlighet att utnyttja kompetensen över tid. Tyngden hos honom 

ligger därför i att ha en revisor snarare än att outsourca deklaration och årsbokslut.  

 

Man behöver ju inte ha någon revisor idag, men vi kände väl att vi vill 

fortsätta att ha det, just för att få koll och så att man inte gör fel. 

Skatteverket är ju inte speciellt förlåtande när man gör fel! [Skratt i 

rummet] Oavsett om man kan påvisa att det är helt oavsiktligt så lägger 

de ju inte fingrar emellan på det. Så att det är nog det. [...] Ja jag kan ju 

ringa och fråga, och det är han som får göra… Jag kan ju köpa den 

likviditetsrapporten eller på något vis om man vill ha lite mer tyngd i 

hur man ska fattat ett beslut som är lite större och så. Så att det känns 

bra att ha en revisor oavsett om man behöver det eller inte för lagens 

skull så att säga. 

- Jens Petersson 

  

I Peterssons fall är detta således mer av ett strategiskt än ett taktiskt beslut. Hos 

respondenten finns det en mer långsiktig tidsrymd i beslutet att låta en extern part vara 

behjälplig med vissa delar av den ekonomiska administrationen. Detta innebär att 

Petersson i analysstadiet kategoriseras inom den strategiska logiken under aspekten för 

Tidshorisont. Att hans resonemang utvecklas och manifesterar sig i den strategiska 

logiken klargörs även ytterligare. Petersson förklarar nämligen att outsourcingbeslutet 

och kontakten med revisorn kommer hjälpa bolaget på sikt. Det finns en tanke om att 

det skapas ett ökat värde och att bolaget kan vinna konkurrensfördelar med hjälp av 

kompetensen som finns att tillgå på marknaden. Eftersom bolaget är inne i en expansiv 
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fas och har kompetensbehov bitvis motiverar Petersson detta som ett bra alternativ till 

styrning för organisationen. Petersson lägger stor tyngd i hur organisationen kan ta vara 

på humankapitalet på bästa sätt vilket skapar värde och konkurrensfördelar som behövs 

för att företaget ska fortsätta att utvecklas. 

 

Så att när vi till exempel gjorde hela den här affären med att vi sålde… 

Lasercentrum bildade vi ju till ett fastighetsbolag. Vi sålde sen 

Laserstans fastigheter till Fastigheter och vice versa. Så man gjorde det 

på rätt sida året. Alltså då finns det ju lite tyngd bakom sådana frågor, så 

det gäller att hålla tungan rätt i mun och göra på rätt sätt där. Det är ju 

skönt att den expertisen finns. [...] Det var ju viktigt att göra exakt rätt 

steg för att inte få massa skatter och det har man ju inte riktigt koll på 

själv. Det var ju viktigt att man sålde det ena före det andra, helt ”by the 

book” men gör du fel så… Det kan ju innebära ganska mycket i all fall 

på sista raden som i sin tur möjliggör snabbare expansion. Hade man 

gjort lite fel där hade det säkert kostat lite pengar som man istället för 

att skatta på, då kan man istället återinvestera och fortsätta investera. 

- Jens Petersson 

 

Petersson öppnar samtidigt upp för ett annat intressant resonemang om hur det humana 

kapitalet kan växa på lång sikt i bolaget. Han tror inte att någon högre kompetens 

kommer anställas i bolaget inom den närmsta framtiden. Snarare tror han på att aktivt 

utveckla sin egen ekonomikompetens och lyfta in en duktig ekonom i styrelsen. På så 

sätt tror han att bolaget kan vänta med att tillsätta en CFO och istället fördela företagets 

resurser mer effektivt för att skapa fördelar och värde i organisationen.  

 

Jag hoppas ju kunna vässa min egen ekonomifunktion och kunskap som 

VD. Sen tittar vi på att ha en ekonomiskolad styrelsemedlem som kan 

ställa mig de frågorna och veta vad man bör ha koll på. Det kan ju en 

duktig styrelse göra. Vi har ju täta, även om de kommer bli mindre täta, 

styrelsemöten. Men sen tror jag att vi kan förändra där och kan växa 

mer på den biten utan att anställa en CFO. 

- Jens Petersson 
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I Peterssons resonemang växer det hela tiden fram en långsiktighet och utifrån 

ovanstående citering fortsätter han att bli placerad som strategisk i analysarbetet. I 

kategorin Hinder till outsourcing exemplifieras det att ett mer aktivt styrelsearbete 

hindrar honom från att outsourca fler delar av den ekonomiska administrationen. 

Petersson vidgar sina tankebanor och förklarar att företaget även funderar på att 

etablera sig utomlands. Genom att ta in  en ekonomiskolad styrelsemedlem tror han att 

mycket av företagets strategiska beslutsfattande kan förenklas och förbättras. Han 

lyfter exempelvis fram att det i ett tidigt skede kan klargöras vad exempelvis banken 

kommer kräva i säkerhet för en utomlandsexpansion eftersom personen som han är 

intresserad av att ta in i styrelsen ska ha erfarenheter och kunskap inom sådana 

ekonomifrågor. Denna långsiktighet tyder på att Petersson lägger stor vikt i att ta 

strategiska beslut. Strategiska beslut ska grunda sig i ett företagets strategi där en serie 

beslut fattas för att företaget ska prestera på högsta möjliga nivå (Barney 2014). Detta 

stärker således att Petersson förhåller sig till en strategisk rationalitet i beslutsfattande. 

 

Förutom styrningsfrågor relaterade till expansion framgår det även att 

styrelsemedlemmen kommer vara en central del i rådgivning vid värdeskapande 

situationer. Det rådande exemplet att etablera bolaget utomlands handlar inte om att 

förflytta verksamheten till ett billigare land, utan snarare om att utveckla bolaget och 

skapa fler möjligheter till intäktsgenerering. Med grund i detta är det uppenbart att 

Petersson driver sina beslut på ett strategiskt sätt. Beslutet att arbeta mer aktivt och 

långsiktigt med styrelsen visar och stärker tanken om att även tidigare beslut är 

hänförbara till den strategiska logiken. I Petersson långsiktiga målbild väljer han att 

arbeta med värdeskapande aktiviteter internt för att kunna skapa större konkurrenskraft 

och en ökad tillväxt på marknaden. Det går tydligt i linje med Barneys (1991) tankesätt 

om att arbeta med de aktiviteter och resurser som genererar värde till bolaget. Eftersom 

det finns en koppling till Barneys (1991) ramverk ger detta ytterligare indikationer på 

att det är den strategiska logiken som Petersson präglas av i beslutssituationer.  

 

Respondent E ger däremot uttryck för en mer integrerad logik i sitt beslutsfattande. 

Detta kan konkretiseras genom att säga att hen i grunden förhåller sig till en strategisk 

logik som praktiskt faller ut i kostnadslogiska beslut. Det klargörs efterhand i den 

kommande diskussionen. I analysen av Respondent E är det viktigt att särskilja på de 

outsourcingbeslut som tagits. Ett av besluten berör de lågfrekventa processerna 
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deklaration och årsbokslut. De andra besluten berör outsourcingen av 

leverantörsreskontran och lönerna vilket är administrativa processer som förekommer i 

det löpande ekonomiarbetet för organisationen (Liddle 2002). De olika outsourcade 

processerna präglas av diverse egenskaper och utkontrakteras av olika anledningar. Det 

första beslutet, att outsourca de lågfrekventa processerna, har en tydlig strategisk grund i 

att prioritera rätt när situationen kräver det.  

 

Men då tvingades vi göra lite nedskärningar och det är enklare att spara 

på administration än kompetensen ute i verkstaden, som är svårare att få 

in i huset igen. Man kan alltid köpa de här tjänsterna som är 

standardiserade. Typ ekonomitjänster, löneredovisning, lönekörningar 

och sånt. Det finns en uppsjö av företag att få tag på inom en kort tid. 

Men att lära upp en verktygsmakare kan ta flera år, så dom försöker 

man ju istället att koncentrera sig på. Konstruktörer är likadant. 

- Respondent E 

 

Vi skriver i slutet på avsnitt 4.2 Strategiska logiken att "samtidigt kan en strategisk 

beslutsfattare känna sig motiverad av att outsourca en ekonomifunktion om arbetet 

hindrar organisationen från att lägga resurser på viktigare och mer värdeskapande 

processer". Det är precis det som Företag E har fått göra. Det går med andra ord säga att 

ekonomifunktionen som sådan inte är den primära källan för att skapa 

konkurrensfördelar för Företag E, utan det är viktigare att koncentrera sig på de 

processer i organisationen som genererar intäkter. Det blir därför synligt att Respondent 

E lägger vikt i att behålla den specialiserade kompetensen internt. Teoretiskt är detta 

kopplat till att det humana kapitalet ska organiseras på det sätt som genererar det största 

värdet för företaget som helhet sett till miljön företaget verkar i (Wernerfelt 1984; 

Barney 1991). Respondent E förhåller sig därför, precis som Petersson, till den 

strategiska logikens grundläggande förhållningssätt om att intäktsgenerering är centralt.  

 

Ett intressant fenomen gör sig däremot gällande vid outsourcingbeslutet av 

leverantörsreskontran. På grund av de omständigheter bolaget befinner sig i, med en 

ekonomiansvarig som endast kan närvara två dagar i veckan, var Företaget E tvunget att 

minska arbetsbelastningen på den haltande ekonomifunktionen. Valet föll då på 
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leverantörsreskontran eftersom företaget har många fakturor att hantera och det var den 

uppgift som var minst komplicerad att släppa ifrån sig.  

 

Varför det enbart står leverantörsreskontran där är väl att personen som 

har ekonomifunktionen idag tyckte att det var det enklaste att lägga ut 

på någon annan. Vi kanske skulle lagt ut något mer men det kan vara 

svårt för den som ska jobba att då jobba heltäckande. Att inte vara med 

och jobba på vissa områden gör det svårt att få helhetsbilden. Annars 

fanns det nog planer på att ytterligare uppdrag skulle läggas ut. 

- Respondent E 

 

Att Respondent E och företagets ekonomiansvarige finner det viktigt att ha en 

heltäckande bild av ekonomin går att lyfta fram och förklara på ett liknande sätt som i 

avsnitt 7.1 Ingen outsourcing. För både Ottosson och Respondent B var det självklart att 

ha en övergripande kontroll och kunna styra arbetsprocesserna i ekonomifunktionen, 

vilket också speglar valet att inte outsourca. Respondent E strävar efter detta på ett 

likvärdigt sätt och det framkommer i intervjun att det egentligen är bestämt att företaget 

ska administrera allt ekonomiarbete internt. Det har dock inte kunnat genomföras fullt 

ut på grund av omständigheterna företaget befinner sig i. Företaget har därför fått 

använda sig av de medel som finns tillgängliga vilket exempelvis Nelson-Bülow (2007) 

skulle förklara som ett taktiskt beslut. Att outsourca leverantörsreskontran är alltså 

taktiskt motiverat vilket ger en anvisning om att det är ett mer kostnadslogiskt beslut. 

Respondent E menar att beslutet togs “för att lösa problem som har uppstått på grund av 

att personer i fråga inte kunnat vara på plats och sköta sitt jobb som hon tänkt sig från 

början”. Inom kategorierna Tidsrymd och Outsourcingtyp identifieras Respondent E för 

det rådande beslutet således som mer kostnadslogisk än strategisk.  

 

Respondent E framhåller i samtalet att situationen just nu är långt ifrån optimal och 

berättar att dagens administrationsstruktur skapar interna problem. Bland annat är det 

svårt för bolaget att säkerställa att nyckeltalen och styrmedlen arbetas fram i rätt tid, 

vilket innebär att det inte går att fatta beslut på en sanningsenlig grund. Respondent E 

har därför fått hitta alternativa lösningar och ta fram nyckeltalen själv. Vid vissa givna 

tillfällen har hen till och med fått fatta beslut på känsla, vilket hen själv benämner som 

“inte riktigt okej”. Det finns därmed tydliga tecken på att Respondent E inte alls är 
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tillfredsställd med det nuvarande organisatoriska kapitalet eftersom 

rapporteringsstrukturerna är långt ifrån optimala. Att ekonomifunktionen inte kan 

generera rätt material till beslutsfattarna är således ett problem och Respondent E kan på 

så sätt inte utnyttja det potentiella värdet ekonomifunktionen besitter. Barney och Clark 

(2007) förklarar i VRIO-ramverket att organisatoriska problem hämmar de strategiska 

resursattributen att träda i kraft. Här blir det därmed tydligt att företag som inte 

organiserar sig på ett effektivt sätt inte heller kan uppnå strategiska fördelar gentemot 

omvärlden. Om  Företag E vill vinna fördelarna måste de ta ett helhetsgrepp och 

förbättra sitt organisatoriska kapital och på så sätt nyttja de strategiska egenskaper som 

ekonomifunktionen kan bidra med till organisationen (Barney & Clark 2007).  

 

I takt med att diskussionen kring Respondent E förs blir det tydligt att hen förhåller sig 

till en mer strategisk rationalitet. På grund av de speciella omständigheterna som 

Företag E befinner sig i har hen dock varit tvungen att ta mer taktiska och kortsiktiga 

beslut för att överleva. Det visar sig därmed att en strategisk beslutsfattare vid specifika 

tillfällen kommer vara tvungen att använda sig av verktyg som förhåller sig till en mer 

kostnadslogisk ståndpunkt. Detta fenomenet visade sig även tidigare, fast i motsatt 

riktning när vi diskuterade att Respondent C:s kostnadslogiska outsourcingbeslut faller 

ut i ett strategiskt resonemang. I diskussionen är det viktigt att poängtera att en viss 

logik inte behöver vara rotad och konstant i den givna personen som tar beslutet. 

Hambrick och Mason (1984) förklarar att en individ driver beslut som anses vara en 

reflektion av personens förhållningssätt till omgivningen och livserfarenheter. För 

analysens skull är det viktigt att lyfta upp det i förhållande till Respondent E som i 

grund och botten är driven av en mer strategisk logik. Dock kommer dennes 

erfarenheter i samklang med omgivningen påverka den logik som spelas ut för ett givet 

beslut.  

 

Detta går även i linje med att det är idealtyper vi studerar. En individ behöver inte 

ständigt förhålla sig till en given logik utan snarare kommer tidigare erfarenheter driva 

beslutsfattaren mot en viss logik (Hambrick & Mason 1984). Samtidigt bygger 

respektive beslut som tas på en viss typ av rationalitet. I detta fallet blir det tydligt att 

Respondent E har erfarenheter som driver hen mot en mer strategisk logik, dock är det 

ingenting som begränsar respondenten från att ta kostnadslogiska beslut när 

omständigheterna kräver det. Detta stärks även av Webers (1949) grundtanke om 
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idealtyper. Det vill säga att idealtypen inte är en direkt beskrivning av verkligheten men 

ger oss entydiga uttryck för att förstå den. Att idealtyperna samverkar med varandra på 

en empirisk nivå är alltså inte konstigt utan skapar snarare ytterligare incitament för hur 

vi ska förstå beslutsfattarna i beslutssituationen.  

 

Att Respondent E inte är nöjd med organisationsstrukturen av bolagets ekonomiska 

administration framgår också av intervjutillfället. Enligt respondenten måste bolaget 

någon gång i framtiden ta ett helhetsgrepp om situationen och se över en eventuell 

omorganisation av ekonomifunktionen. Detta kan dock bara genomföras när 

omständigheterna med företagets nuvarande ekonomiansvarige klarnat upp och de med 

säkerhet vet hur mycket hon kan engagera sig i verksamheten. Därmed blir det också 

tydligt att Respondent E förhåller sig mer till den strategiska logiken men i slutändan 

tvingas till beslutsfattande av mer taktisk karaktär. Företagets organisatoriska kapital 

har stora brister då Respondent E alltså inte har tillgång till det analysmaterial hen vill, 

vilket påverkar utfallet av beslutsfattande i organisationen. Utifrån Respondent E:s 

resonemang står det klart att hen anser att det finns ett större värde att hämta hem 

ekonomifunktionen. Bland annat förklarar Respondent E att “Jag vill veta, även om man 

inte kan få det i realtid, så vill jag ha en betydligt kortare tid från månadens slut till att 

jag vet hur det har gått och även en prognos inför nästa månad eller kommande period”. 

Det är genom ett mer värdeskapande organisatoriskt kapital och rapporteringsstrukturer 

som goda beslut kan fattas (Barney 1991). Respondent E strävar således efter att 

organisera ekonomifunktionen internt likt de strategiskt lagda beslutsfattarna Ottosson 

och Respondent B för att få tillgång till det material och de analyser hen vill ha för att 

utveckla företaget vidare. 

 

Den information som i analysmaterialet kategoriserats som Inställning till outsourcing 

av ekonomifunktionen skiljer sig mellan de tre beslutsfattarna. Respondent C är positiv 

till outsourcing och ser stora kostnadsfördelar med att ha en leverantör för den 

ekonomiska administrationen. Hen anser att ekonomens jobb inte ska präglas av 

administrativa arbetsuppgifter utan snarare ska en ekonom arbeta med controlling för att 

förstå rapporterna som administrerats fram. Hen själv uttrycker det på följande vis i sin 

intervju, “det är för mycket administration kring ekonomiarbetet”. En stor del av 

resonemanget bygger på att en ekonom kan göra så mycket mer för organisationen än 
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att lägga sin kunskap, tid och pengar på att skapa rapporter. Detta arbete kan enligt 

Respondent C förenklas genom digitalisering men även outsourcing.  

 

Teoretiskt kan detta förklaras med hjälp av TCE och begreppet tillgångsspecificitet kan 

lyftas upp i diskussionen. De aktiviteter som har en låg specialiseringsgrad kan på ett 

kostnadseffektivt sätt genomföras av lågprisaktörer på marknaden (Williamson 1979). 

Detta stärker de tidigare argumenten om att Respondent C är mer kostnadsdriven i sina 

beslut. Samtidigt behöver inte lösningen finnas i praktisk outsourcing utan 

kostnadseffektivitet kan även uppnås genom allmän digitalisering och automatisering 

internt. Det handlar för Respondent C om att i grova drag minimera de standardiserade 

ekonomiarbetet såsom lönekörningar och bokföring. Det är processer som enligt 

respondenten kan skalas bort från ekonomen så att denne kan fokusera på mer 

verksamhetsstödjande och granskande arbete. Att tillåta ekonomen administrera siffror 

istället för att hjälpa till att utveckla verksamheten anser Respondent C är slöseri med 

tid och resurser. Här möter outsourcingbeslutets kostnadslogik respondentens mer 

strategiska tankebanor om ekonomifunktionens framtida arbete. Denna diskussion 

kommer vi utveckla och bredda längre ner i detta kapitel under avsnitt 7.4 

Ekonomifunktionen och ekonomens roll för beslutsfattarna.  

  

Respondent E går däremot i en annan riktning än Respondent C. Hen är mer fundersam 

till att outsourca det standardiserade arbetet som “vem som helst egentligen kan göra”. 

Resonemanget grundar sig i den skeva prisbild som Respondent E upplever finns på 

marknaden för att köpa in ekonomisk administration. Företag E ser snarare behov i att ta 

in kvalificerad konsulthjälp som kan hjälpa att utveckla verksamheten framåt, vilket 

återigen tyder på en strategisk tankegång hos respondenten. Att kostnaden lyfts upp här 

är återigen en distinktion mellan logik och motiv. Logiken som beslutfattaren i detta 

fallet grundar sina beslut på är strategisk. Finns det kompetens att tillgå som kan 

utveckla bolaget till att bli bättre ska detta även utnyttjas i den mån som det är möjligt. 

Dock finns det i detta fall ett motiv i kostnad som påverkar hur beslutet faller ut. 

Företaget är alltså villigt att ta hjälp av utomstående konsultfirmor så länge det är 

motiverat i prisbild och kompetensnivå. Det är inte rakt av kostnaden som avgör utan 

hur kostnaden förhåller sig till det som köps in. Hade priset av de standardiserade 

uppgifterna varit rättvisande hade Respondent E mer än troligt övervägt det beslutet 

som ett alternativ. Att beslutet hade tagits är däremot mer tveksamt då den typen av 
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outsourcing av ekonomifunktionen ur ett strategiskt perspektiv inte genererar ett 

mervärde till vidareutveckling av organisationen. Respondent E lyfter upp det som ett 

kriterium för outsourcingbeslutet.  

 

Jag är lite kluven för det finns så olika nivåer på vad de olika företagen 

eller leverantörerna erbjuder. En del kanske målar upp en bild om att de 

erbjuder en helhetslösning, som de egentligen inte mäktar med. En del 

har nog en uppfattning att allting förs efter standardmall, att alla företag 

ser likadana ut men så är det inte. Inputen till ekonomisystemet ser ju 

inte likadana ut från det ena bolaget till det andra. Sen kanske det är så 

att man är ju inte villig att betala en så hög timpeng som en del vill ha 

när det inte är en fullständigt kvalificerad arbetskraft som de sätter till. 

Det är det jag tycker är lite snett idag faktiskt, arvodet på att stansa 

leverantörsfakturor kontra att göra mer kvalificerat arbete. Men det är 

väldigt liten skillnad från de olika leverantörerna på en standardtjänst 

och en mer kvalificerad sådan. Jag menar ni har gått en utbildning och 

har med er rätt mycket i bagaget som kan tillföra hur vi kan förändra 

vårt sätt att jobba på, genom att förbättra och förenkla. Det är ju 

självklart att det vill man gärna ta del av och kan betala högre arvode 

för. Men en enklare tjänst som egentligen bara innebär att den personen 

gör som den blir tillsagd, det kan man ju heller inte betala samma 

timpeng som en redovisningskonsult som ett komplext bolag erbjuder. 

Skillnaden är lite för liten tycker jag när det kommer till prissättningen. 

Det har vi ju sett från en del och därför tror jag det går mer åt att ta in 

någon på en deltidstjänst på enklare rutinuppdrag. För där tror jag inte 

att de stora bolagen har fattat grejen med prissättningen. Jämför vi då att 

köpa in de tjänsterna kontra att ha en anställd så är prisskillnaden 

alldeles för stor och risken som man ska väga in med att ha en anställd, 

att ha fasta kostnader hela tiden. Ja, den finns där men den övertrumfar 

ju inte att prisskillnaden är så stor. 

- Respondent E 

 

Respondent E:s resonemang kan inledningsvis upplevas som mer kostnadslogiskt 

eftersom hen resonerar kring prisbilden. Det är dock viktigt att påpeka att resonemanget 



  
 

96 

att behålla standardiserade arbetsprocesser internt i bolaget helt motsäger TCE. I avsnitt 

3.3.1 Transaktionskostnad, tillgångsspecificitet, osäkerhet och frekvens skrev vi att 

“Enligt teorin är det tillgångar som har en låg tillgångsspecificitet som med fördel ska 

outsourcas [...] (Williamson 1979, 1996)”. Respondent E förhåller uppenbarligen tvärt 

emot till detta. I grund och botten går det förklara det genom att Respondent E helt 

enkelt har ett mer strategiskt förhållningssätt till outsourcingbeslutet av 

ekonomifunktionen. Om det ska vara värt att outsourca en process så ska det också 

bidra till att utveckla företaget, vilket i längden innebär att beslutet ska kunna generera 

bolaget större intäkter och konkurrensfördelar gentemot omvärlden (Barney 1991). 

 

Sammanfattningsvis går det inom ramen för urvalskategorin Outsourcing av mindre 

delar urskilja att det lågfrekventa arbetet som exempelvis deklaration och årsbokslut är 

mer vanligt att outsourca. Det framkommer inte bara av intervjuerna utan även av 

förstudiens resultat (se diagram 3 under avsnittet 6.1 Resultat av förstudien). Med 

hänvisning till TCE och Williamson (1979) skulle det vara taktiskt motiverat eftersom 

bolaget får tillgång till kortsiktig kompetens på ett kostnadseffektivt sätt. Av 

intervjuerna framgår det dock att beslutet snarare är taktiska beslut som faller ur en 

strategisk rationalitet. Watjatrakul (2005) menar att det finns mindre empiriska belägg 

för hur frekvensen påverkar outsourcingbeslutet. Samtidigt blir det uppenbart av 

förstudien att dessa lågfrekventa arbetsuppgifter outsourcas i större grad än många 

andra ekonomiska processer. Det lyfts även fram som ett resultat i  Everaert, Sarens och 

Rommels (2010) studie. Kan det vara så att dessa lågfrekventa arbetsuppgifter växer 

fram tydligare i arbetet med ekonomisk administration än i andra organisatoriska 

enheter? Det är viktigt att poängtera att dessa besluten inte heller verkar vara 

kostnadsdrivna som TCE och kostnadslogiken bär fram utan snarare finns det en 

strategisk tanke om att fördela sina resurser på ett mer inkomstgenererande sätt. Kan det 

vara så att den teoretiska tanken om frekvens är felaktigt uppbyggd och att det därför är 

svårare att förstå och hitta empiriska belägg för dem? Eller är det bara så att 

ekonomifunktionens arbete karaktäriseras på ett annat sätt än övriga funktioner och 

därav blir frekvensgraden mer tydlig i förhållande till outsourcingbeslutet?  

 

Samtidigt blir det tydligt att outsourcingbesluten för denna kategorin är av en mer 

taktisk Outsourcingtyp. Det ger en indikation på att ett beslut att outsourca mindre delar 

är mer kostnadsdrivet än strategiskt drivet. Dock blir det svårt att dra den slutsatsen när 
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även dessa taktiska beslut ger en antydan av en strategiskt tänkbar logik. Det är däremot 

viktigt att belysa att vi arbetar med idealtyper i diskussionen, det vill säga att en glasklar 

kostnadslogik i princip kommer vara omöjlig att finna. När det gäller outsourcing av 

mindre delar får samtidigt det mer strategiska förhållningssättet ta plats och de delar 

som aktivt läggs hos en extern part är processer som “någon annan med fördel kan 

göra”. Med andra ord, det är inte viktigt vem som gör det utan snarare att det genomförs 

på ett korrekt sätt. Om det då kan säkerställas på ett värdeskapande sätt hos en extern 

part är det att föredra. Någonstans här blir det även tydligt att outsourcing av mindre 

delar i förhållande till den ekonomiska administrationen blir ett möte mellan 

kostnadslogiken och den strategiska logiken. Det handlar i materialet som finns att tillgå 

om taktiska beslut, vilket kostnadslogiken lyfter upp, men det går inte bortse från att det 

finns en strategisk tanke bakom de taktiska besluten. Detta anser vi visar, precis som  

Redondo-Cano och Canet-Giner (2009) argumenterar för, att RBV och TCE är 

komplementära till varandra när de ska förklara outsourcingfenomenet som helhet.  

 

7.3 Outsourcing av större delar 

De bolag som i urvalsprocessen kategoriseras inom ramen för Outsourcar större delar 

är AGES Casting Kulltorp AB och Företag G. AGES Casting Kulltorp AB besvarade i 

sin enkät att bokföring, allt bokslutsarbete, skatter, deklaration och löner utfördes av en 

extern part. Respondentföretag G gav liknande svar och enligt enkätsvaren utför en 

utomstående part arbetet med bokföring, kvartal- och årsbokslut, deklaration och 

skatter.   

 

AGES Casting Kulltorp AB består av en ganska platt organisation och framförallt 

slimmad administration. Ekonomienheten hyrs sedan år 2011 in från Byrån i Gnosjö. 

Byrån i Gnosjö sköter all ekonomisk administration åt företaget bortsett från 

faktureringen vilket AGES själva utför internt. VD Kärrman förklarar 

outsourcingbeslutet som en effekt av att deras dåvarande ekonomiansvariga sa upp sig. 

Det var dock inte helt givet att outsourca från början utan snarare en ren slump och 

chansning. Den tidigare anställda hade nämligen arbetat heltid och i mångt och mycket 

även övertid vilket ökade oron för hur det egentligen skulle fungera att organisera hos 

en extern part. Vid det givna tillfället hade bolaget också svårt att rekrytera en ny 

anställd men även om det inte var ett självklart beslut att hyra in hjälp har det enligt 

Kärrman gått över förväntan.   
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Företag G har likt AGES Casting Kulltorp AB valt att organisera stora delar av den 

ekonomiska administrationen hos en extern part. Det har inte alltid varit så utan tidigare 

har bolaget haft en egen ekonomichef och en mer traditionell organisationsstruktur. För 

närvarande har Företag G dock en extern ekonomichef inhyrd från en redovisningsbyrå. 

Konsulten ansvarar för såväl månadsbokslut som generering av de rapporter som 

Respondent G i sin roll som VD och styrelseordförande önskar. Ekonomichefen är på 

plats hos företaget ungefär en dag i veckan och den kringliggande redovisningen 

genomförs också med hjälp av redovisningsbyrån. All ekonomisk administration är 

dock inte utlagd hos den externa parten. Internt ansvarar en anställd för hanteringen av 

bland annat konteringar och ankomstregistreringar av fakturor.   

 

Beslutet som Kärrman tog var från början inte tänkt att bli permanent. Snarare var det 

hela en lösning på ett akut kompetensproblem då de hade begränsad tid samt ork för 

rekrytering. Som Kärrman själv beskriver var det “mer en interimslösning från början”. 

Beslutet att outsourca kategoriseras därför i idealtypsanalysen som kostnadslogisk 

eftersom Tidshorisonten är kortsiktig och Outsourcingtypen taktisk. Den temporära 

lösningen har dock blivit permanent och Kärrman skulle, som det ser ut nu, inte vilja 

byta organisationsstruktur för ekonomifunktionens arbete. På så vis går det säga att 

outsourcingbeslutet var av taktisk karaktär men som på sikt fått en mer strategisk output. 

Samtidigt fortsätter de kostnadslogiska resonemangen att få ta plats under Kärrmans 

intervju och outsourcingbeslutet fortsätter att erhålla en taktisk karaktär, trots det mer 

långsiktiga och strategiska utfallet. Kärrman förklarar att företaget kommer utvärdera 

situationen om verksamheten fortsätter att växa, vilket har sin grund i att det inte är 

ekonomiskt försvarbart att hyra in hjälpen om timmarna på ekonomifunktionens arbete 

skulle öka.  

 

Skulle vi expandera ännu mer så kanske man hade anställt någon. Det 

skulle jag kunna tänka mig… Nej, det är nog rent ekonomiskt att det blir 

dyrare att hyra in när du kommer upp i en viss volym och en viss tid. I 

dagsläget är det ju så, att med tanke på vad de gör, är det billigare än att 

ha en anställd. 

- Tomas Kärrman 
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Vad som menas med taktiskt beslutsfattande och outsourcing diskuterade vi i avsnitt 

3.1.1 Taktisk och strategisk outsourcing. Där framgick att taktiskt beslutsfattande berör 

tillvägagångssätten att på en kortsiktig basis nå de förutbestämda prestationsmålen 

organisationen satt upp (Roos, von Krogh & Roos 2011). Vi hänvisade också till 

Nelson-Bülow (2007) som menar att taktik i beslut handlar om att använda de medel 

som finns tillgängliga. Detta stärker även att Kärrmans taktiska resonemang ger uttryck 

för kostnadslogiken. För honom handlar outsourcingbeslutet om att på det mest 

kostnadseffektiva sättet hantera bolaget ekonomiska administration. På så vis går det 

urskilja en tydlig koppling till att det gäller att uppnå vissa givna prestationsmål inom 

organisationen och använda de medel som finns tillgängliga för att nå det givna målet. 

Teoretisk kan detta främst kopplas till Williamsons (1979) tanke om 

kostnadseffektivisering och transaktionskostnader. Framförallt växer denna analys fram 

i förhållande till hur bolaget organiserade sin ekonomifunktion tidigare. 

 

Vi hade en ekonomiansvarig som jobbade fulltid och alltid övertid 

tidigare. Så vi trodde ju aldrig att det här skulle fungera. Men sedan dess 

har hon (Byrån i Gnosjö) kört alltihop, en dag i veckan. Två dagar i 

veckan en gång i månaden när det är månadsbokslut. Så då kör hon 

oftast en dag extra. 

- Tomas Kärrman 

 

Utifrån ovanstående resonemang står det klart att den tidigare organiseringen måste varit 

präglad av en hel del friktioner eftersom det krävdes mycket övertidsarbete för att utföra 

arbetsuppgifterna. Det vill säga, de dåvarande rutinerna och processerna påverkade 

arbetet till att bli ineffektivt vilket medförde friktioner och transaktionskostnader 

(Williamson 1996). Det blir framförallt tydligt när de två olika strukturerna ställs emot 

varandra. Det vill säga att den tidigare strukturen som bestod av en heltidstjänst jämförs 

med den nuvarande strukturen där arbetet utförs inom en mer begränsad tidsrymd. 

Genom att ställa organisationsstrukturerna mot varandra står det klart att någon av 

parterna inte genomför sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. Antingen genomför 

redovisningsbyrån ett otillräckligt arbete, alternativt genomfördes den ekonomiska 

administrationen tidigare utifrån en väldigt ineffektivt struktur. Uppenbarligen står det 

klart att den nya strukturen rent kostnadsmässigt är att föredra. Det beror på att Kärrman 

upplever att redovisningsbyrån gör samma jobb betydligt mer effektivt än tidigare. Detta 
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är ett bra exempel på hur friktioner och transaktionskostnader är kopplade till varandra 

och hur det kan beskrivas mot ekonomifunktionen arbete. Genom att lyfta upp analysen 

mot TCE:s grundläggande ramverk blir det samtidigt tydligt att Kärrmans rationalitet 

dras mot ett kostnadslogiskt förhållningssätt. Det är i slutändan kostnaden det faller på 

samt att hitta det styrningsalternativ som därigenom blir billigast för organisationen. 

Hade insourcingbeslutet varit mer kostnadseffektivt hade det alternativet varit att föredra 

enligt Kärrman. Respondenten öppnar upp för att välja det alternativet med lägst 

transaktionskostnader (Williamson 1979, 1985, 1999). Det stärker förekomsten av ett 

kostnadslogiskt förhållningssätt eftersom det mest kostnadseffektiva alternativet ska 

prioriteras. 

 

Analysen av Respondent G följer i stora delar Kärrmans av den anledningen att deras 

resonemang efterliknar varandra. Exempelvis förklarar Respondent G att ett 

outsourcingbeslut alltid måste vägas mot den brytpunkt där det antingen är mer lönsamt 

att hyra in kompetensen eller behålla den internt. Detta uttalande ger således upphov för 

att applicera TCE på ett sätt som liknar det Kärrman förhåller sig till. Materialet från 

respondenternas intervjuer har i analysarbetet genomgående kunnat kategoriseras som 

kostnadsdrivna inom idealtypskategorin Bakomliggande motivation till 

outsourcingbeslut. Det innebär att de båda beslutsfattarna förhåller sig till det 

styrningsalternativ som är billigast och mest kostnadseffektivt. Det skapar incitament för 

att lyfta upp det kostnadslogiska förhållningssättet i respondenternas beslutsfattande.  

 

Tidigare har Företag G:s organisation haft alltför många centrala arbetsprocesser utanför 

huset. Detta beslut har med tiden visat sig vara avgörande för verksamheten som helhet 

eftersom det påverkat bolagets lönsamhet negativt. Enligt Respondent G är det farligt att 

ta beslut där lönsamheten riskeras som en konsekvens av bristfälliga analyser relaterade 

till bolagets omkostnader. Det gäller därför att analysera varje situation och beslut 

noggrant för att lokalisera vilka delar som bidrar till mer effektiva omkostnader. Det 

antyder på ett kostnadslogiskt tankesätt vilket även tydliggörs i hur Respondent G väljer 

att uttrycka sig.  

 

Att ta bort en kvalitets- och miljöansvarig i en sån här 

enstycksproduktion, det är ju livsfarligt. Det var ju så mycket 

kvalitetsbrister som kostade på andra sidan. Så jag såg det, att den här 
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icke planering och kvalitetsproblem medförde förra året kostnader på en 

halv miljon i onödiga transporter… Inhyrning av personal, fyra 

miljoner. Alltså bemanningsföretag som inte kunde produktionen eller 

var taggade. Man får inte ut speciellt mycket, så man får inte spara för 

mycket. Men det är därför vi plockar in vissa funktioner igen som är 

helt nödvändiga. Men att ha en egen ekonom är inte det. Det är inte där 

man skapar värdet. 

- Respondent G 

 

Respondent G menar alltså att det i stort är en kostnadsfråga för bolaget att inte ha en 

anställd ekonom eftersom det alltid gäller att kunna kontrollera sina omkostnader. Detta 

går i samklang med det transaktionsteoretiska tankesätt som vi lyfte upp i analysen av 

Kärrmans resonemang. Samtidigt finner vi en likvärdig situation som i Respondent C:s 

fall, det vill säga att Respondent G:s resonemang omfattas av en viss strategisk karaktär. 

Skillnaden mellan dessa två är dock att Respondent G inte finner något värde i att ha en 

anställd ekonom. Huvudorsaken till denna tanken är att Företag G kan få viktiga 

rapporter genererade till sig när det behövs. Om rapporterna genereras internt eller 

externt är mindre väsentligt. Respondent C hade i kontrast till detta en omvänd tanke 

om att det inte var värdeskapande eller kostnadseffektivt att ha en ekonom som satt och 

administrerade rapporter. Det beror på att ekonomen har betydligt mer kunskap än så att 

bidra med till organisationen. Genom att ställa dessa mot varandra förstärks Respondent 

G i sitt kostnadslogiska förhållningssätt, både i beslut och mot ekonomens roll i bolaget.  

 

Genom att belysa problematiken på detta sätt går det urskilja att det för Respondent G i 

grunden handlar om hur kostnaden styr beslutet att outsourca eller inte. Hen uttrycker 

sig i form av att styra sina omkostnader och TCE  skulle helt enkelt behandla det i ett 

resonemang om att styra sina transaktionskostnader (Williamson 1979, 1985, 1999). 

Samtidigt fortsätter detta kostnadstänk att genomsyra intervjutillfället med Respondent 

G. Bland annat framkommer det en tydlig kostnadsorienterad logik i följande 

resonemang om den Bakomliggande motivationen till outsourcingbeslutet, där 

kostnaden är mittpunkten för argumentet.  
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Och skulle man matcha den tiden vi köper nu för att åstadkomma det här, 

så är inte det en heltid helt enkelt. Så varför ska vi betala ut 20 timmar 

mer i veckan än vad vi behöver?  

- Respondent G 

 

Att både Respondent G och Kärrman utgår från en kostnadsdriven rationalitet med 

direkt hänvisning till kostnader är tydligt utifrån de resonemang som vi kunnat ta del av 

i den tidigare diskussionen. Analysen indikerar även på att outsourcing av större delar av 

ekonomifunktionen med största sannolikhet är hänförlig till ett mer kostnadslogiskt 

förhållningssätt. Samtidigt poängterar de båda respondenterna att de genom beslutet inte 

bara får ta del av kostnadsfördelar utan även material av hög kvalitet. De är inte heller 

rädda för att hamna efter sina konkurrenter utan tror att denna typ av struktur medför att 

de kan hänga med i utvecklingen och få bra och hållbara rutiner för hur administrationen 

utförs. Enligt teorin kan det beskrivas som att respondenterna har funnit ett sätt för att 

effektivt minska sina friktioner i de administrativa processerna. Detta tyder på att ingen 

utav dem heller ser det potentiella effektivitetsproblemet som Lacity, Willcocks och 

Feeny (1996) menar kan uppstå när företagets affärsstrategi och outsourcingkontrakt inte 

kompletterar varandra. Snarare ser respondenterna fördelar med beslutet och att det 

bidrar till en positiv utveckling.  

 

Och det är klart, tar man en byrå så har de mycket influenser på olika 

håll. Det blir inte så fastrutade i rutinerna som finns. 

- Tomas Kärrman 

 

Även Respondent G är inne på att konsulten kan ge mer trovärdig och tillförlitlig 

kompetens till organisationen än en anställd ekonom. Enligt Wernerfelt (1984) skulle 

det beskrivas som ett verktyg för att förbättra det humana kapitalet. Framförallt är 

Respondent G positiv till förekomsten av att arbeta med en extern konsult eftersom hen 

nyligen upptäckt brister i det arbete som den tidigare ekonomifunktionen genomfört. 

Respondent G lyfter fram ett konkret exempel på detta och vill med det påvisa 

outsourcing som en möjlighet för att slippa hantera interna kompetensbrister och 

konflikter.  
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Ekonomi är ju också en färskvara, det händer ju väldigt mycket 

förändringar. Nya skatteregler och saker hela tiden som förändras. Så att 

sitta och ha den resursen ”inhouse” kan vara en fördel år ett och två, 

men år tre, fyra och fem, om man inte är på och lär och förkovrar sig 

själv så blir man ju tillslut en belastning, man kan inte tillräckligt helt 

enkelt. Jag hittade skatter som var felinbetalda och massa såna här 

saker, historiskt då. 

- Respondent G 

 

Dessa resonemang upplevs som något mer strategiska än kostnadsdrivna. Helt plötsligt 

berör outsourcingen en möjlighet till att vara i framkant gentemot konkurrenterna och 

det förs ett resonemang om att inneha den bästa kompetensen. Genom att studera 

materialet närmare är det dock mer av en biprodukt av beslutet än det bakomliggande 

motivet till beslutet. Båda dessa organisationer lägger sin beslutsvikt och tyngd i hur 

mycket det kostar att outsourca kontra att inte outsourca. De har därmed inte det primära 

syftet att införskaffa förbättrad kompetens till organisationen. Det vill säga, fördelen 

med kompetens i framkant är mest intressant under förutsättning att det är det billigare 

alternativet. Att såväl Respondent G som Kärrman driver outsourcingbeslutet utifrån ett 

kostnadslogiskt förhållningssätt går inte bortse från eftersom deras intervjuer kan 

förklaras med Williamsons (1979) tanke om att det är låga transaktionskostnader som 

ska eftersträvas. Då beslutsfattarna inte har någon större tanke om ekonomifunktionen 

som helhet i form av värde handlar beslutet således om en vågskål kring det alternativ 

som är mest kostnadseffektivt. Att hävda en strategisk logik hos dessa beslutsfattare är 

därav nästintill omöjligt. Sammanfattningsvis står det klart av uppsatsens empiriska 

material att det är TCE som får ta störst plats i att förklara de större outsourcingbesluten 

av den ekonomiska administrationen. Det indikerar i sin tur på att det är den 

kostnadslogiska rationaliteten som ska få ta störst plats i analysen.  

 

7.4 Ekonomifunktionen och ekonomens roll för beslutsfattarna 

Hur olika beslutsfattares resonemang förhåller sig till ett outsourcingbeslut växer fram 

tydligt under diskussionens gång. Uttalandena hos de beslutsfattare som valt att 

outsourca större delar av den ekonomiska administrationen präglas mer eller mindre av 

ett kostnadslogiskt förhållningssätt. Samtidigt har de som inte outsourcar eller 

outsourcar mindre delar ett mer strategiskt förhållningssätt kring ekonomifunktionens 
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arbete. Detta är självklart ett intressant fynd som medför att fler frågor växer fram ur 

massan av information. Vad är det som skiljer tankarna om ekonomifunktionen åt 

mellan de respondenter som har ett strategiskt förhållningssätt till outsourcingbeslutet 

och de som har ett kostnadslogiskt förhållningssätt? Spelar ekonomens position i 

organisationen lika mycket roll för de olika beslutsfattarna och går det att förklara 

fenomenet längre än vad vi tidigare har gjort? En central del av analysen blir därför, inte 

bara att urskilja deltagarnas syn till outsourcing av ekonomisk administration, utan även 

att urskilja vilken uppfattning de har om ekonomifunktionen som helhet. Genom att 

inkludera det tankesättet i analysen blir helhetsbilden också mer djupgående och 

förstående. Föreställningen om ekonomifunktionens roll i organisationen påverkar hur 

de kommer förhålla sig till outsourcingbeslutet av den.  

 

Att logikerna faller ut olika i besluten blir tydligt genom att ställa Kärrmans 

kostnadslogiska rationalitet mot det mer strategiska förhållningssättet hos Respondent B. 

De båda diskuterar och lyfter upp möjligheter och hinder med en frånvarande konsult 

och ekonomens roll i bolaget. Kärrman ser väldigt positivt på att ha en ekonom som inte 

är bunden till bolaget mer än en dag i veckan. Det skapar förutsättningar för att hålla 

produktionspersonalen mer effektiv, vilket han förklarar på följande sätt. 

 

Lönebiten kan jag se som en fördel med att ha utanför huset med 

sekretess och liknande. Det är ju lättare för en utomstående att hantera 

löner, det blir inte så mycket snack internt. Förr kunde ju folk komma in 

och diskutera här, eftersom hon körde lönerna med. Diskussioner som 

var utspritt över hela veckan. Nu vet dem ju att hon inte är här. Hon är 

här på tisdagar och då tar man det snacket på tisdagar när hon är här. Så 

det sparar ju tid på det hållet med. 

- Tomas Kärrman 

 

Detta åsyftar återigen på kostnadslogiken i förhållande till beslutet att outsourca 

företagets ekonomiska processer i större utsträckning. I ett analysstadie ser Kärrman 

detta som en kostnadseffektivisering på flera plan i organisationen. Genom en teoretisk 

koppling går urskilja att Kärrmans tankebanor följer Williamsons (1996) liknelse om 

transaktionskostnader som en maskin. När personalen inte är motiverade att springa 

fram och tillbaka på kontoret för att diskutera löner minskas antalet friktioner i 
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verksamheten. Produktionen blir således mer kostnadseffektiv genom beslutet att 

outsourca den ekonomiska administrationen. Respondent B går helt emot det här 

resonemanget och menar att det finns stora brister i att inte ha ekonomen på plats i 

organisationen varje dag. Det beror helt enkelt på att det medför svårigheter i att 

analysera problemområden vid rätt tillfällen. Att ha en ekonom på plats är således 

någonstans avgörande i ett förbättringsperspektiv som Respondent B förhåller sig till.  

 

Jag har under rätt lång tid hyrt in människor men då blir det som en 

anställd på heltid. Då är det helt okej. Det är bara en typ av 

anställningsform. Men jag har nog aldrig övervägt att ta in tjänsten på 

det sättet att den blir permanent, men inte på heltid. Då uppstår det här 

problemet att, ”Nej, hon är inte här på torsdag och då hände allt det där 

viktiga som gör att personen ifråga vet att nu måste vi dyka ner i 

siffrorna och analysera lite.” 

- Respondent B 

 

Att ekonomens roll i organisationen ser annorlunda ut mellan respondenterna växer 

tydligt fram i ovanstående exempel. Kärrman följer en mer traditionell styrram där 

arbetet begränsas till en tanke om att ekonomen ska administrera och kontrollera 

räkenskaper (Moag, Carleton & Lerner 1967). Respondent B ser i kontrast till detta att 

ekonomen ska vara en daglig resurs som alltid finns tillgänglig för att utföra mer 

värdeskapande analyser. Samtidigt visar det hur de olika logikerna gör sig närvarande 

hos olika företag och beslutsfattare. Det är en konsekvens som även kommer få en direkt 

påverkan på hur resonemangen byggs upp kring outsourcingbeslutet. Distinktionen i 

detta exempel visar sig mot det som skiljer sig i taktiskt och strategiskt beslutsfattande. 

En taktiker löser problemen som uppstår medan strategen hittar vägar för att nå sin 

målbild (Simon 1997; Nelson-Bülow 2007; Roos, von Krogh & Roos 2011). Hos 

Kärrman blir organiseringen positiv då det minskar problemet med personal som 

springer fram och tillbaka på kontoret. För Respondent B är tanken om ekonomens roll 

istället en del av hur de ständigt vid rätt tillfälle ska arbeta för att nå sina långsiktiga 

mål. Att ekonomens roll och beslutsfattarens syn på denne påverkar outsourcingbeslutet 

är således uppenbar.  
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I förhållande till Norrebo Träindustri AB är den stora förbättringspotentialen i 

ekonomifunktionens arbete att kunna arbeta med analyser i större utsträckning än 

tidigare. En grundtanke hos Ottosson är nämligen att redovisningen och företagets 

ekonomi blir allt mer viktig för att kunna ta välgrundade och effektiva beslut i takt med 

att organisationen växer. Ottossons sätt att se på ekonomifunktionen liknar därmed 

Respondent B:s, då det ska vara en tillgänglig funktion som bidrar i analysarbetet. 

Ottosson lägger fram detta med ett praktiskt exempel på hur han tror att företagare 

tänkte förr, ett sätt som kan kännas svårt att ta till sig idag.  

 

Men det är ju siffrorna och det blir nog viktigare och viktigare. Jag 

menar går man tillbaka i tiden så betydde nog inte siffrorna så mycket. 

Det viktigaste var att man hade fullt upp och mycket att göra, leverera. 

Men man tittade nog inte på hur det gick rent ekonomiskt. Jag vet om en 

man i Gnosjö där sonen började arbeta på företaget som insåg att de 

förlorade 50 öre på varje produkt som skickades ut. Då berättade 

mannen att. ”Ja, men vi har gjort många!”. [skratt i rummet] Det var det 

viktigaste för honom att de producerade, även om det gick back för 

varje produkt de skickade ut. Men folk tittar mer på det här och det blir 

en viktigare del. Ju mer bolaget växer desto viktigare blir det med. 

- Carl Ottosson 

 

Med en snabbare redovisning och en väl integrerad ekonomifunktion hoppas Ottosson 

även att både styrelsen och övriga aktörer inom organisationen ska kunna ta mer 

välgrundade beslut inom en snabbare tidsrymd. Samtidigt lägger han fram att han har 

mål där ekonomifunktionen avlastar annan personal och kan hjälpa till att ta fram mer 

djupgående analyser än tidigare. Exempelvis har bolaget ett stort behov av att kunna se 

samband mellan lönekostnaden och antal fakturerade timmar då deras arbetsbelastning 

är väldigt volatil.  

 

Nej, men framförallt det här med lönekostnader är en jättestor bit för 

oss. Att kunna se sambanden med fakturering och antal jobbade timmar. 

Vi vill kunna se hur vi jobbar. Vi kanske lägger för mycket på övertid så 

det är bättre att anställa någon på dagtid istället. Kunna se och få sådana 

analyser tillgängliga. Så det är väl ett stort mål vi har.  
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- Carl Ottosson 

 

Även Respondent B är vid sin intervju mån om att förklara den analysmässiga delen 

som ekonomifunktionen fyller. Det är som hen själv beskriver det “grundläggande” för 

att kunna driva verksamheten framåt och kunna jobba med att ständigt förbättra input 

och output i företagets produktion. Detta följer hur Moschuris (2008) presenterar 

ekonomifunktionens roll då han menar att den är att anse som en styrmekanism vilken 

binder ihop företagets olika kärnprocesser. Ekonomens jobb behöver inte handla om att 

generera rapporter. Arbetet ska dock inte utföras externt på bekostnad av ekonomens 

egen insikt och förståelse för siffrorna. Någonstans handlar ekonomens arbete och 

ekonomifunktionens roll om att förstå och kunna förklara vad som ska mätas och varför. 

Respondent B uttrycker det på följande sätt.  

 

Det skulle det kunna vara, den dagen som jag har behov av två stycken 

tjänster för att klara det som ekonomifunktionen ska göra. Det vill säga 

controllingdelen och löpande bokföring. Då skulle jag kunna tänka mig 

att lägga ut bokföringen. Men aldrig controllingdelen. Det kan man få 

hjälp med från externt håll också men den är så vital, vi pratar alltså om 

det varenda dag här. Varje dag. Hur kan vi förbättra? Stämmer det här 

verkligen? Man vrider och vänder. Ifrågasätter. Vi mäter den löpande 

verksamheten i produktionen. Vi mäter varianser. Det är ju ett sätt att 

mäta när du har en förkalkyl och verklighet. Så tittar du på hur utfallet 

blev. Vi trodde det skulle bli såhär, men det blev såhär istället. Då 

uppstår det en varians. Men varför är det så? Sen måste du begripa var 

variansen ligger? Ligger den i material? Ligger den i några andra slags 

overhead-priser? Ligger det fel prissättning på våra resurser? Tar det för 

lång tid att göra operation och produktion? Har vi för mycket kassation 

och skrot? Det är jättemånga områden. Vi har byggt upp ett sätt att 

jobba här som visar rätt väl att variansen uppstår på totalen, men den 

visar också var den kommer ifrån. Den kan komma från olika 

komponenter och då får man gå dit och jobba. Det är ju hela syftet med 

controllingbiten… Att mäta är ju en sak men vi ska inte spendera en 

enda minut om vi inte använder måttet till att bli bättre. Då är det bara 

”waste of time”. 



  
 

108 

- Respondent B 

 

Företag B är alltså inte helt främmande för att outsourca den typen av arbete som är 

väldigt “reaktiv” och ofta bara kan genomföras på ett sätt. Detta backas även upp av 

tidigare forskningsresultat där Quélin och Duhamel (2003) uppvisade att löne- och 

bokföringsprocessen med fördel kan outsourcas i större utsträckning. Det går även i linje 

med Respondent C:s resonemang om ekonomifunktionens roll i organisationen. Hen 

lyfter fram att genereringen av redovisning är ointressant, därför ska det arbetet 

minimeras i så stor utsträckning som det går. Ekonomen på företaget ska istället 

sysselsätta sig med att bearbeta rapporterna och hitta flaskhalsar i organisationen.  

 

Det inte är redovisningen som är intressant utan vad man kan få ut av 

redovisningen. Efter det har man ju också börjat prata om att det är en 

sak att rapportera men en ekonom skulle ju också kunna börja jobba 

med åtgärder på det man hittar. Alltså börja gå ut i verksamheten och 

försöka hitta lösningar och försöka skilja det här som med redovisning, 

till controlling, till verksamhetsstödjande. Jag vill ju ha en 

ekonomiavdelning som egentligen jobbar så lite som möjligt med 

redovisning. Jobba en hel del med controlling men med fokus på 

verksamhetsstödjande arbete. Och redovisningen, kan vi få ner den till 

att göra så lite som möjligt så att det är nästan noll, då har vi kommit en 

lång bit. Då kan vi använda dem resurserna till att göra oss bättre 

istället. 

- Respondent C 

 

Hos alla dessa tre beslutsfattare, Ottosson, Respondent C och Respondent B, finns det 

en tydlig strategisk tanke om ekonomifunktionens arbete och att den har en betydelse 

för organisationen som helhet. Detta stärks också med direkt koppling tillbaka till 

Axelsson, Laage-Hellman och Nilsson (2002) som med sin studie visade att 

ekonomifunktionen i mer moderna organisationer ska ägna sig åt kontrollaktiviteter och 

processer snarare än att administrera räkenskaper. Det är en tankegång och ett synsätt 

hos beslutsfattarna som kommer forma ett eventuellt outsourcingbeslut och logiken som 

växer fram ur det. Vid en första inblick kan exempelvis Respondent B och Respondent 

C kännas som likvärdiga i sin analys av ekonomifunktionens arbete där ekonomen ska 
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medföra ett ökat värde till organisationsstrukturen. Samtidigt präglas de av två 

differentierade förhållningssätt till outsourcingbeslutet, där Respondent B anses vara 

mer strategisk och Respondent C bedöms som mer kostnadsdriven.  

 

Även om Respondent C motiverar att outsourcing är fördelaktigt så länge det är 

kostnadseffektivt skapas funderingen om tankesättet ligger mer rotat i det strategiska 

tankesättet om ekonomifunktionens arbete. För Respondent C handlar det om att det är 

slöseri med kompetens, tid och pengar att låta en ekonom sitta och administrera 

rapporter. “Jag vill ju ha en ekonomiavdelning som egentligen jobbar så lite som 

möjligt med redovisning [...] och redovisningen, kan vi få ner den till att göra så lite 

som möjligt så att det är nästan noll, då har vi kommit en lång bit”. Enligt Respondent C 

kan mycket av detta effektivitetsproblem lösas med hjälp av digitaliserade aktiviteter 

och outsourcing. Hen menar att Företag C därmed skulle kunna använda de resurserna 

till något annat, vilket enligt RBV kan anses vara ett instrument som skapar 

konkurrensfördelar mot omvärlden (Barney 1991). Någonstans här möts även 

kostnadslogiken och den strategiska logiken hos den givna respondenten vilket återigen 

ger en tydlig indikation på att det är idealtyper vi arbetar med. Samtidigt ger det även en 

förståelse för att ekonomifunktionens roll aktivt måste integreras i analysen av 

outsourcingbeslutet av den. 

 

Det finns beslutsfattare i vårt empiriska material som går tvärtemot det som ovan 

diskuterade respondenter anser. Exempelvis menar Petersson på Gnosjö Laserstans AB 

att han för tillfället inte ser att det finns något utrymme för en högre utbildad ekonom i 

organisationsstrukturen. Snarare vill han vänta med att anställa en CFO och när det blir 

aktuellt att integrera en sådan tjänst med HR och personalfrågor. Han anser inte att en 

ekonom och controller behöver vara enskilt bunden till en ekonomiavdelning. Petersson 

fram förhåller dock, som vi nämnt tidigare i analysen, att det kommer komma tillfällen 

när han eller den ekonomiansvariges kompetens inte räcker till. Då ser han snarare 

möjligheter i att ta in toppkompetens utifrån och stärka upp när det behövs. En konsult 

ska enligt Petersson kunna lägga fram alternativa sätt till styrning och rutiner. Dessutom 

ska den på ett bra sätt förklara input som krävs och output som respektive alternativ 

genererar. Detta spinner även Respondent E vidare på. Det vill säga att olika funktioner 

samorganiserar sig och ser till att saker och ting bli genomförda i tid. Hen är även villig 
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att ta hjälp av utbildade redovisningskonsulter för att förenkla och förbättra sina 

administrativa rutiner, ett arbete som kommer behöva ske i framtiden.  

 

Egentligen tror jag att det optimala för våran del, i ett så pass litet bolag, 

så behöver ju inte ekonomifunktionen klara av att göra 100% av jobbet 

utan man kan köpa in för att klara kompetenstoppar som årsbokslut och 

liknande. Däremot är det viktigt att den personen som har en sådan 

tjänst är flexibel att göra andra uppdrag som har med administrationen i 

företaget att göra. Det kan ju vara att hjälpa till med kvalitetsarbete 

istället. Administrera med myndigheter. Vi har ju många tillstånd och så 

som man måste sköta. Även om det inte är en ekonomifunktion är det 

lite samma tänk. Det finns en noggrannhet och att grejer måste komma 

fram i tid och rapporteras in till olika aktörer. Det är lite samma 

arbetsmönster. Så jag tror att många av de här mindre bolagen har ett 

stort behov av kombinerade ekonomiadministratörstjänster. Så köper 

man in när man behöver toppkompetens. Det kan ju vara att man köper 

in det för ett årsbokslut eller för att bolaget vill ta ett nytt grepp och 

lägga om våra rutiner. Man köper in kompetens ett antal veckor för nu 

vill vi ställa om. Vi vill lägga om vårt affärssystem, hur ska vi göra? 

Man vill ha med sig den biten från ekonomistyrningen och inte bara 

köpa ett affärssystem som är däri. Vill ju veta hur skall vi lägga upp det. 

- Respondent E 

 

Dessa resonemang går emot vad Ottosson, Respondent B och Respondent C tidigare 

sagt. Det blir dock inte ett mindre strategiskt tänk för det, snarare handlar det om en 

strategi som är applicerbar i deras givna kontext. Omständigheterna kommer alltså 

påverka hur strategierna kring ekonomifunktionen utformas. I detta fall särskiljer även 

det empiriska materialet ekonomen från ekonomifunktionen. Det handlar någonstans om 

att kunna integrera ekonomen och de värdeskapande aktiviteterna på ett annat sätt än 

vad exempelvis Norrebo Träindustri AB, Företag B och Företag C gör. I Företag E:s 

kontext berör den värdeskapande ekonomrollen någon som kan vara extern från 

företaget snarare än intern. Respondent E uttrycker det på följande sätt.  
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Det här med att det finns mycket mindre redovisningsbyråer som sköter 

bokföringen för ortens pizzabagare. Inte för att klandra ner någon men 

det är ju inte riktigt det som vi ser som en redovisningskonsult. En 

redovisningskonsult ska öppna upp ögonen och fråga oss om vi funderat 

på hur vi kan göra processen bättre. 

- Respondent E 

 

Samtidigt lyfter detta upp den strategiska logiken ytterligare eftersom förhållningen till 

outsourcing alltid kommer bero på omständigheterna runt omkring och vilket värde som 

beslutet kan generera. I tidigare fall handlar värdeskapandet om en internt stöttande 

ekonom, men i denna givna kontext handlar det snarare om en externt stöttande ekonom. 

Detta skapar samtidigt ett incitament om att någonstans se bortom ekonomifunktionen 

och istället börja prata om ekonomens roll i organisationen. Oberoende om den är intern 

eller extern i förhållande till bolaget finns det en uppenbar tanke om att ekonomen kan 

göra mer än att administrera räkenskaper. Ekonomen ska stötta, förbättra och generera 

värde för att organisationen ska bli bättre på olika plan i organisationsstrukturen (Sathe 

1983). Det gäller oavsett om ekonomen är en internt anställd eller extern betald konsult. 

Detta lyfts fram bland de respondenter som inte outsourcar eller outsourcar mindre 

delar, vilket vi visat tidigare i analysen. Utifrån materialet finns det indikationer på att 

dessa respondenter inte ser hela ekonomifunktionen som frånkopplad från företaget. Det 

handlar istället om att se den bästa strategin och organisera ekonomifunktionen och 

ekonomens roll på bästa sätt för organisationen.  

 

Analysen tar dock en vändning genom att närmare studera de företagen som outsourcar 

större delar av ekonomifunktionens arbete. Inledningsvis framför Kärrman och 

Respondent G att den framtida ekonomen mycket väl kan komma att få en bredare roll i 

deras organisationer. Kärrman lyfter fram att de exempelvis är i större behov av en 

ekonom riktad mot produktionsekonomi medan Respondent G berättar han hen kan 

tänka sig att ekonomen också får en key-account roll eller kundansvar. Utifrån det 

kostnadslogiska resonemang som respondenterna dock förhåller sig till är det viktigt att 

poängtera att ekonomens roll i sig inte lyfts fram som betydande för organisationen. 

Kärrman säger bland annat att produktionsekonomin är någonting som 

produktionspersonal och annan personal på kontoret främst måste dra i. Att anställa en 

ekonom för det är mindre aktuellt om det inte är en tjänst som går att sysselsätta dygnet 
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runt, vilket starkt motsäger det som exempelvis Respondent B tänker om ekonomen i 

organisationen.  

 

Det är dock viktigt att lyfta fram respondenternas förhållningssätt till 

ekonomifunktionens roll som helhet då det analysmässigt också kan sammankopplas 

med det outsourcingbeslut som tagits. Hos Respondent G och Kärrman finns det en syn 

på att ekonomifunktionen ska generera och administrera räkenskaper och rapporter. Det 

visas bland annat i hur Respondent G uttrycker sig när hen pratar om sin inhyrda 

ekonomichef, “Egentligen lämnar han bara ett rapportpaket”. Det viktigaste för 

Respondent G är någonstans att hen får tillgång till sina rapporter i tid så att hen själv 

kan göra bedömningen över besluten som ska tas. Ekonomens input och tankegångar till 

beslut är alltså mindre väsentligt i sammanhanget då ekonomen egentligen bara ska 

generera rapporter som andra högre upp i organisationen ska analysera.  Det lyfts ännu 

tydligare i ett av Respondent G:s tankegångar om ekonomifunktionens roll.  

 

Du får din redovisning, du får all hårdvara in här [Pekar på datorn]. Det 

spelar ingen roll om du sitter på orten eller i New York. [...] Och sen 

behövs det inte mer närvaro, en dag i veckan så är du ute och tittar att 

det stämmer. Då kan du stämma av dina frågor om det är något som är 

konstigt. 

- Respondent G 

 

Respondent G:s syn på ekonomens roll i organisationen skiljer sig därmed också 

markant från exempelvis Respondent B som menar att ekonomen ständigt ska vara 

närvarande och delaktig i diskussionerna och analysarbetet. Sammanfattningsvis går det 

alltså någonstans urskilja att tankarna om ekonomifunktionens roll begränsar sig till 

informationsgenerering och administrativa aktiviteter för de företagen som outsourcar 

större delar. Det följer då ett mer traditionellt tankesätt om vad enheten ska bidra med 

till organisationen (Moag, Carleton & Lerner 1967). Av citeringen ovan blir det också 

tydligt att detta “ostrategiska” sätt att förhålla sig till ekonomens arbete också får en 

påverkan på outsourcingbeslutet av företagets ekonomiska administration. Tidigare gick 

det urskilja att en mer långsiktig och strategisk tanke om ekonomifunktionen och 

ekonomen bidrog till att i viss mån hämma outsourcing av större delar. Detta förstärks 

ytterligare med dessa empiriska fynd och återkopplar till det kostnadslogiska 
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förhållningssättet. I besluten för outsourcing av större delar finns det inte 

omständigheter som begränsar tanken om outsourcing eftersom det inte heller finns en 

tanke om värde utan i princip bara kostnad. Det är nästan så att den ekonomiska 

administrationen hos dessa beslutsfattare blir mer av ett “ont måste” och om det 

genereras internt eller externt är mindre viktigt. Huvudsaken är att det genereras material 

och siffror så att andra enheter i företaget kan använda det som beslutsunderlag. 

 

7.5 Omständigheternas påverkan 

Utifrån uppsatsens innehållsrika empiriska material i samklang med teoretisk koppling 

och analys står det klart att diverse inre och yttre omständigheter påverkar utfallet av 

outsourcingbeslutet av ekonomifunktionen. I vissa fall får omständigheterna runt 

omkring ta större plats för beslutet som fattas medan andra omständigheter snarare 

“knuffar” beslutsfattarnas rationalitet åt ett givet håll. Att lyfta upp dessa fynd i analysen 

är viktigt för att skapa den helhetsbild som vi vill få för fenomenet outsourcing av 

ekonomifunktionen. Det kompletterar även de fynd som sammanfattats tidigare och ger 

oss en ökad förståelse för varför besluten som studerats i slutändan tagit en viss given 

form.  

 

Av empirin framgår det hur olika händelser påverkar outsourcingbeslutet. Exempelvis 

får omständigheter som är omöjliga eller svåra för beslutsfattarna att påverka en stor 

effekt på beslutsfattandet. Till exempel går det lyfta upp Företag E för att förtydliga 

detta. I Företag E skedde stora och snabba interna förändringar när ägaren hastigt blev 

sjuk. Den ekonomiansvariga som tillhörde den nära familjen har därmed inte kunnat 

vara fullt aktiv i bolaget då det privata fick gå före åtaganden gentemot bolaget. Det står 

nu också klart att den ekonomiansvariga ska bosätta sig på en annan ort och den 

framtida närvaron kommer därmed vara begränsad. Detta var ingen omständighet som 

kunde förutses i förhand vilket medförde att företaget hastigt och lustigt ställdes inför en 

hel del styrningsproblem som behövde åtgärdas inom en kort tidsram. Genom att titta 

tillbaka på Respondent E:s tankebanor kring outsourcing av ekonomifunktionen står det 

även klart att beslutet i sig är en “quick-fix” för att lösa en akut situation och inte det 

primära beslutet som egentligen hade tagits om omständigheterna sett annorlunda ut. 

Bolagets primära målbild är nämligen att sköta all ekonomisk administration internt och 

Respondent E kommer omvärdera sin ekonomifunktions struktur när de oklara 

omständigheterna klarnar upp.  
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Samtidigt visar det empiriska materialet att vissa omständigheter snarare öppnar upp 

möjligheter som ger beslutsfattarna indikationer att gå åt ett visst håll i sitt 

beslutsfattande. Norrebo Träindustri AB är ett tydligt exempel på där en given 

omständighet motiverade det rådande beslutet att insourca ekonomifunktionens arbete. 

Av intervjun framkom det att Ottosson och styrelsen en längre tid funderat kring 

situationen med ekonomifunktionens roll i organisationen. Som framgått av tidigare 

material var han inte riktigt nöjd med det organisatoriska kapitlets struktur och värde. 

Det vill säga, rapporteringsstrukturen och kommunikationen med byrån var inte optimal 

(Wernerfelt 1984; Barney 1991). Samtidigt fanns det strategiska tänket om att kunna 

avlasta annan personal i organisationen och lägga över några av deras ansvarsområden 

och arbetsuppgifter på en ny anställd. Beslutet togs dock med kort betänketid. Ottosson 

fick information om att deras tidigare konsult var på jakt efter ett nytt arbete. Denna 

information, i form av en mindre yttre omständighet, fick Ottosson att snabbt besluta sig 

för att erbjuda henne en anställning. Hade inte denna information framkommit är det inte 

säkert att strukturen vid intervjutillfället med Ottosson hade förändrats. Detta är ett bra 

exempel på hur mindre omständigheter “knuffar” beslutsfattaren i en viss riktning.  

 

I kontrast till ovanstående exempel finns det även omständigheter som påverkar 

beslutsfattandet på ett mer hämmande sätt. Genom att studera Företag C kan detta på ett 

enkelt sätt exemplifieras. Respondent C är väldigt positiv till att integrera mer 

standardisering och effektivare rutiner i organisationen. Hen finner dock detta svårt till 

följd av företagskulturen som finns i organisationen, vilken också präglar bolagets 

ekonomiassistenter. Respondent C upplever att assistenterna, som tillhör den äldre 

generationen och närmar sig pensionsålder, har svårt att ta till sig förändrade och 

förbättrade rutiner. Denna problematik har medfört att bolaget inte kunnat implementera 

exempelvis outsourcing och aktiviteter kopplade till digitalisering i bolagets 

organisationsstruktur. Istället kommer hen vänta in respektive pensionsavgång för att 

kunna genomföra de förändringar som behövs för att förbättra ekonomifunktionens 

rutiner och effektivisering.  

 

Nej, det är så på att ett sånt här företag där folk stannar i över 20 år, [...] 

mycket av det här man vill göra kommer man få möjlighet till när folk 

slutar. Framförallt när de går i pension. Det är ofta de som är nära 
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pension som tyvärr inte vill ändra på saker som har varit på ett visst sätt 

de senaste 50 åren. Och alternativet är att vara hård och driva igenom 

det här ändå. Då blir det ett överflöd och då kanske man måste säga upp 

dem, och det vill man inte i den här typen av företag. 

- Respondent C 

 

Att det finns diverse omständigheter som kan påverka hur ett outsourcingbeslut faller ut 

växer fram på ett konkret sätt utifrån det empiriska materialet och våra exempel ovan. 

Det är därför viktigt att koppla det till hur olika logiker samspelar med besluten som tas. 

Respondent C och Respondent E blir väldigt tydliga och intressanta att länka till då de 

på grund av omständigheterna tvingats ta besluts som de egentligen inte vill. Respondent 

E har tvingats till att outsourca leverantörsreskontran medan Respondent C inte kunnat 

digitalisera och automatisera i den utsträckningen hen vill. Dock motiverar och tvingar 

omständigheterna in dem i en viss beslutssituation. Att detta är en aspekt som rimligtvis 

ska få ta större del i hur vi förstår outsourcingbeslutet råder det ingen tvekan om. 

Dessutom kompletterar det även logikerna på ett bra sätt då det finns ett tydligt samspel 

i hur logiken förhåller sig till beslutet och hur motiven till beslutet sedan spelas ut. Även 

Norrebo Träindustri AB blir intressant i hur omständigheterna påverkar beslutsfattarna i 

en viss situation där en liten bit information skapar incitament för en omstrukturering av 

ekonomifunktionens arbete. Att detta hänger samman med ekonomifunktionens roll i 

bolaget ger en djupare förståelse för outsourcingfenomenet som helhet. Det är empiriska 

fynd som visar att den teoretiska modellen kring outsourcing av ekonomisk 

administration är långt ifrån fullt utarbetad.  
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8 Slutsats 

I detta kapitel återfinns studiens huvudsakliga slutsats. Därefter följer studiens 

teoretiska och praktiska implikationer. Avslutningsvis förs även ett resonemang om 

uppsatsens främsta begränsning följt av ett resonemang kring förslag för framtida 

forskning. 

 
Syftet med studien var att utreda och skapa en större förståelse för vilken logik som 

ligger till grund för att beslutsfattare väljer att outsourca ekonomifunktionens arbete. 

Med logik menas en viss typ av rationalitet som ligger till grund för ett givet beslut. I 

litteraturen för outsourcing har vi identifierat två logiker för att förstå denna typen av 

beslut - kostnadslogiken och den strategiska logiken. Dessa logiker bygger på två olika 

perspektiv som tidigare lyfts upp och diskuterats i litteraturen. Bland annat berör 

Redondo-Cano och Canet-Giner (2009) perspektiven på en integrerad nivå och 

benämner dem som dels som ett ekonomiskt förhållningssätt (kostnadslogiken) och dels 

som ett strategiskt förhållningssätt (den strategiska logiken). Det framkommer av vår 

studie att de beslutsfattare som driver sina beslut utifrån kostnadseffektiviserande 

åtgärder förhåller sig till en tydligare kostnadslogik. De beslutsfattare som däremot 

resonerar i form av ett långsiktigt värdeskapande manifesterar sig i en strategisk logik. 

De två logikerna har sina grundstenar i teorierna Transaction Cost Economics 

(kostnadslogiken) och Resource-Based View (den strategiska logiken). Logikerna har i 

denna uppsats utvecklats med hjälp av idealtyper som metodverktyg och 

outsourcingfenomenet i förhållande till de rådande logikerna har studerats genom att 

intervjua sju beslutfattare.  

 

De empiriska fynden har i samklang med den teoretiska referensramen har kunnat 

besvara uppsatsens frågeställning. Utifrån det empiriska resultatet går det se en 

indikation på att beslutfattare som outsourcar mer omfattande delar av den ekonomiska 

administrationen präglas av en mer betydande kostnadslogik. När outsourcingfenomenet 

växer får den transaktionsteoretiska tanken med andra ord ta större plats för att förklara 

beslutfattarnas typ av rationalitet i outsourcingbeslutet. Den strategiska logiken är 

istället nära sammankopplad med den rationalitet som föreligger hos en beslutsfattare 

som väljer att inte outsourca sin ekonomiska administration. Däremellan sker även ett 

möte mellan logikerna. De beslutsfattare som outsourcar mindre delar av den 

ekonomiska administrationen tar nämligen taktiska beslut vilket visar på ett yttrande 
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gentemot kostnadslogiken. Dock blir det tydligt att det samtidigt finns ett 

bakomliggande strategiskt tankemönster i hur beslutsfattarna resonerar kring 

outsourcingbeslutet. Logikernas möte med varandra visar att de centrala teorierna inte 

ska ses som motsatser till varandra utan snarare som komplementära, vilket även andra 

studier inom outsourcingforskningen påvisat (Madhok 2002; Redondo-Cano & Canet-

Giner 2009). Genom att integrera de teoretiska synsätten kan vi i större utsträckning 

förstå helheten med outsourcing av ekonomisk administration. 

 

Slutligen måste det även poängteras att omständigheterna och tankebanorna runt den 

givna kontexten samverkar med utfallet av de logiska tankebanorna till ett 

outsourcingbeslut. Av materialet blir det tydligt att såväl inre som yttre omständigheter 

påverkar beslutsfattarna till vilken logik som får ta plats i beslutet att outsourca den 

ekonomiska administrationen i företaget. Det är ytterligare ett fynd som visar att dessa 

teorier och logiker tillsammans hjälper oss att förstå outsourcingbeslutet av 

ekonomifunktionens arbete och att de inte kan studeras isolerat från varandra. 

 

8.1 Teoretiska implikationer 

Tidigare litteratur som berört fenomenet med outsourcing av ekonomisk administration 

är exempelvis Everaert, Sarens och Rommel (2010), Höglund och Sundvik (2016) samt 

Aman et al. (2012). Gemensamt för dessa studier är att det aktivt valt att förklara 

fenomenet utifrån ett mer kostnadslogiskt ramverk. Genom vårt arbete går det urskilja 

att en större förståelse för outsourcing av ekonomisk administration kan uppnås med 

hjälp av en mer aktiv nyansering av litteraturen. Det framgår tydligt av våra resultat att 

TCE:s ramverk med fördel kan utvecklas till ett mer fullständigt ramverk med 

byggstenarna från RBV. På så vis kompletterar dessa teoretiska synsätt varandra på ett 

bra sätt. Det medför att vi inte kan förhålla oss till teorierna som alternativa eller 

motsägande koncept. Snarare visar denna uppsats hur olika teoretiska ståndpunkter ger 

upphov till kompletterande logiker och sätt att förstå beslutsfattande kring outsourcing. 

Det blir alltså felaktigt att beröra dessa teorier som konkurrerande synsätt för det givna 

outsourcingfenomenet (Madhok 2002; Redondo-Cano & Canet-Giner 2009; Hafeez & 

Andersen  2014). Detta bidrar även vår studie till att förklara och den öppnar aktivt upp 

för en nyansering i hur TCE och RBV hjälps åt att förklara outsourcingfenomenet.  
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Fynden i denna uppsats är självfallet intressanta och öppnar upp för att stärka förståelsen 

för fenomenet med outsourcing av den ekonomiska administrationen i ett företag. Det 

hela kan dock inte grovt isoleras till en diskussion om värdeskapande processer och 

kostnadsminskande aktiviteter utan det måste också finnas en förståelse för vad 

ekonomifunktionen betyder för respektive beslutsfattare. Detta är även en av de 

teoretiska implikationer som vi vill lyfta upp med resultaten som framkommit under 

studiens gång. De forskare som tidigare utrett outsourcingfenomenet har studerat 

huruvida diverse faktorer enskilt samverkar med outsourcingbeslutet (Everaert, Sarens 

& Rommel 2010; Hafeez & Andersen  2014;  Bakhtiari 2015). Att begränsa sig till de 

enskilda faktorerna kan vi uppvisa påverkar kvalitén av studiens resultat. Våra fynd 

indikerar på att beslutsfattarens förhållning till den givna processen också kommer 

påverka utfallet av outsourcingbeslutet. Det vill säga att när två olika logiker 

förekommer i olika stark grad kan en given påverkan falla ut i helt olika 

outsourcingbeslut. Genom att addera beslutfattarnas förhållningssätt till processen som 

ska outsourcas kan också en ökad förklaringsnivå i de kommande resultaten uppnås. Det 

är därför bristfälligt att inte ta hänsyn till detta i den framtida litteraturen. Vi bidrar 

således med empiriska fynd som på ett konkret sätt uppmanar hur forskare i framtiden 

kan arbeta med en aktiv nyansering av litteraturen.  

 

8.2 Praktiska implikationer 

Studiens praktiska implikationer omfattas av de fynd som beslutsfattare och 

ledningspersoner i organisationer ska beakta när det kommer till att motivera ett 

outsourcingbeslut av företagets ekonomiska administration. En viktig del att bära fram 

är att ett outsourcingbeslut alltid medför någonting men samtidigt på bekostnad av något 

annat. Att outsourca större delar av ekonomifunktionen kan motiveras med direkt 

hänförelse till kostnadsbesparingar. Det går inte ha några invändningar emot utifrån 

varken vår studie eller andra forskares resultat (Everaert, Sarens & Rommel 2010; Aman 

et al. 2012). Samtidigt kommer det kostnadsbesparande motivet inte gå förbisedd från 

bekostnad på andra värdeskapande aktiviteter. En beslutsprocess som är starkt driven av 

kostnadsbesparande resonemang kommer således även begränsa den strategiska 

analysen i beslutet. Det innebär att beslutsfattaren i ett outsourcingbeslut av 

ekonomifunktionen kan missa de strategiska och värdeskapande aktiviteter som en 

ekonom eller ekonomifunktion kan bidra med till organisationen som helhet.  
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En annan praktisk implikation att bära med sig utifrån studiens resultat är den 

differentierade förståelse som finns för ekonomifunktionens arbete bland beslutsfattare. 

Vi hoppas att dessa fynd ska lyfta upp för en diskussion kring vad ekonomifunktionen 

faktiskt betyder för organisationen eftersom det uppenbart påverkar hur beslutsfattare 

väljer att organisera ekonomifunktionen och vilken roll ekonomen får i företaget. Finns 

det en strategisk och värdeskapande tanke hos beslutsfattaren om ekonomifunktionen är 

benägenheten att behålla den internt större än om den ses som ett administrativt måste. 

Det går dock inte komma undan att diskussionen måste upp på en högre nivå för att fullt 

förstå vad som kommer hända i framtiden och hur ekonomens yrkesroll kommer 

förändras. 

 

8.3 Studiens begränsningar 

Det är samtidigt viktigt att lyfta upp studiens begränsningar i förhållande till den valda 

forskningsstrategin. Eftersom förekomsten av de identifierade logikerna bygger på 

idealtyper får detta således även konsekvenser för studiens resultat. Genom att använda 

idealtyper väljer vi som författare att aktivt begränsa hur de rådande logikerna ska 

förklaras utifrån litteraturen som finns tillgänglig. Som vi nämnt tidigare i uppsatsen kan 

dessa inte heller spegla verkligheten fullt ut. Detta kan självklart ifrågasätta 

trovärdigheten för studiens resultat. Vi anser dock att denna forskningsstrategi har 

kunnat appliceras med goda förutsättningar på det empiriska materialet. Vi sänder dock 

en uppmaning till läsaren att vara medveten om denna begränsning och alltid tolka 

resultaten med sitt kritiska öga. 

 

8.4 Förslag till framtida forskning 

Uppsatsens teoretiska bidrag bereder god väg för att fortsätta utveckla såväl 

kostnadslogiken som den strategiska logiken. Det är två idealistiska sätt att förstå sig på 

världen men som även får tydliga empiriska belägg i och med studiens resultat. Med 

utgångspunkt i det vill vi sända en uppmaning till framtida forskare att studera under 

vilka givna omständigheter som dessa logiker kommer ta sin form. Det vill säga, vad det 

är som driver en beslutsfattare till att bli mer eller mindre strategisk eller kostnadslogisk. 

Är det kontexten som företaget befinner sig i eller är det beslutfattarens egen person och 

erfarenheter som påverkar utfallet av en viss logik? En sådan studie skulle kunna bidra 

till kompletterad kunskap inom området och hjälpa till att öka förståelsen för de 

bakomliggande resonemangen som en beslutsfattare har. En studie med ett sådant syfte 
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skulle även stärka både TCE:s och RBV:s framväxt och utveckling inom 

forskningsområdet för outsourcing. Det skulle även komplettera resultaten från denna 

studie och förhoppningsvis stärka trovärdigheten i det som vi kommer fram till. 

 

Ytterligare ett förslag till framtida forskning är att implementera tanken kring hur 

beslutfattarens syn på kontexten påverkar utfallet av outsourcingbeslutet. Det hade varit 

väldigt intressant att ta en mer kvantitativ riktning och integrera en modererande 

variabel som omfattas av beslutsfattarnas förhållningssätt till processen som ska 

outsourcas. Vi tror att en sådan riktning hade kunnat öka förklaringsgraden för hur olika 

variabler påverkar beslutet att outsourca. De resultat som genereras kan sedan jämföras 

med tidigare studier för att lyfta upp kontextens verkliga påverkan på beslutet. Genom 

en sådan studie kan det vi kommit fram till i denna uppsats utvecklas vidare och även 

stötta litteraturen i den nyanseringen som hjälper oss att förstå ett outsourcingbeslut till 

fullo. 
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Bilagor 
Bilaga A Förstudiens enkät 

Ekonomifunktionens roll för beslutsfattarna 
Vi är två studenter vid Linnéuniversitetet i Växjö som för tillfället arbetar med en 
magisteruppsats. Denna uppsats undersöker hur beslutsfattare resonerar kring 
fenomenet att betala en extern part för att utföra ekonomitjänster åt bolaget, istället för 
att ha anställd personal för ändamålet. 
  
Som ett led i uppsatsen genomför vi nu en mindre enkätstudie för att kartlägga 
fenomenet och ert företag har blivit utvalt till att delta i denna enkätundersökning. Vi 
hoppas att ni kan ta er tiden att besvara denna enkät, vilket inte borde ta mer än några få 
minuter. Enkätstudien kommer i efterhand följas upp med fördjupade intervjuer av 
specifikt utvalda respondenter. 
 
Självklart hanteras alla uppgifter med sekretess och full anonymitet utlovas till alla 
respondenter. För alla deltagande företag kommer även resultaten av studien finnas 
tillgängliga.�
�

Med vänliga hälsningar, 
Jeanette Elbe och Ludvig Eriksson 
 
Vad heter det företag du representerar? 
 
__________________________________ 
 
 
Hur många anställda har företaget? 
 
__________________________________ 
 
 
Hur stor nettoomsättning (ca) hade företaget föregående år? (2017) 
 
__________________________________ 
 
Vilken bransch tillhör företaget? 
 
� Tillverkande industri 
� Byggverksamhet 
� Handel 
� Transport 
� Hotell/restaurangverksamhet 
� Finans/försäkringsverksamhet 
� Fastighetsverksamhet 
� Vård och Omsorg 
� Annat:   ___________________ 
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Vilken del/vilka delar av den ekonomiska administrationen betalar företaget en 
extern part för att utföra? 
 
� Vi genomför hela den ekonomiska administrationen internt, med egen anställd 

personal. 
� Bokföring 
� Kundreskontra (Kundfakturor, inbetalningar och fakturering) 
� Leverantörsreskontra (Leverantörsfakturor och utbetalningar) 
� Månadsbokslut 
� Kvartalsbokslut 
� Årsbokslut 
� Budgetering 
� Skatter 
� Deklaration 
� Löner 
� Annat:   ___________________ 

 
 
Vi kommer kontakta utvalda företag för att genomföra fördjupade intervjuer med 
lämpliga beslutsfattare. Är det något speciellt ni vill meddela oss (exempelvis 
alternativa kontaktuppgifter), gör gärna det nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga B Intervjuguide 
I den vänstra kolumnen finner ni de frågor som kommer ställas till respondenten. Huvudfrågan är den första frågan som finns i respektive rad och 
är dessutom understruken. De frågor som är kursiverat, med indrag under huvudfrågorna, är alternativa frågor som kan komma att ställas om vi vill 
att personen ska utveckla sitt svar. 
  

Inledande frågor (Kartläggning av respondenten och uppvärmande frågor)  

Berätta lite om dig och din bakgrund samt om den position 
och roll du har i organisationen. 

   

Berätta gärna om ert företag och verksamheten som 
bedrivs. 

  

Kartläggning av organisationsstrukturen och ekonomifunktionens arbete  

Hur är er organisation uppbyggd? 
 
  
  

   

Hur har ni valt att organisera er ekonomifunktion? 
  

- Finns det några delar av den ekonomiska 
administrationen som en extern part utför? 

- Om ja, Förklara gärna hur det kommer sig. 
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Bakomliggande resonemang till beslutet  

Varför har ni valt att organisera er ekonomifunktion som 
ni gör? 
  

-     Varför är denna struktur bäst för er? Utveckla 
gärna och ge konkreta exempel. 

  
-     Har det funnits alternativa vägar att 

organisera er ekonomifunktion? Beskriv gärna 
så utförligt som möjligt de alternativ som 
funnits och hur ni ställde er till dessa. 

  
-     Om ja, varför föll valet på den struktur som ni 

använder idag? 
  

   

Beskriv gärna detaljerat hur beslutsprocessen för att 
betala/inte betala för externa ekonomitjänster såg ut. 
  

-       Till exempel, vilka diskussioner fördes 
inledningsvis? 

  
-       Vilka var inblandade i diskussionen kring 

beslutet? 
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Vilka kriterier till beslutet lades fram i samband med att 
låta en extern part utföra ekonomiarbetet? 
 

Om ingen outsourcing 
Vilka kriterier hade behövt vara uppfyllda för att ni skulle 
kunna tänka er att betala en extern part för att utföra den 
/utföra mer av den ekonomiska administrationen? 
 
 
 

 

   

 

 

Målsättningen med outsourcing  

  
Vad ville ni uppnå med ert beslut att låta en extern part 
utföra hela/eller vissa delar av den ekonomiska 
administrationen? 
  
  
-       Varför ville eller behövde ni uppnå detta? Ge gärna 

ett konkret exempel 
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Hade det varit ett alternativ att organisera er 
ekonomifunktion/ eller mer ekonomiska administration 
hos en extern part/med en konsult? 
  

-      Om nej, hur kommer det sig? Utveckla gärna. 
  

-      Om ja, varför är det ett alternativ? Beskriv 
gärna i vilken omfattning ni hade ansett det 
som möjligt. 

   

Konsekvens av beslutet  

Har ni uppnått de målsättningar som ni inledningsvis 
hade till beslutet? 
  

-       Har ni andra målsättningar nu? 
  

-       Har beslutet fått det utfall ni förväntade er? 
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Beskriv gärna hur processerna för den ekonomiska 
administrationen ser ut idag. 
  
-       Skapar processen hinder för er övriga verksamhet 

som det ser ut idag? 
  
  
-     Om någon gång outsourcing: Hur såg första året med 

outsourcad ekonomifunktion ut? Vilka 
överraskningar/hinder stötte ni på i samband med ert 
beslut? 

   

Är er uppfattning om externa ekonomiska tjänster 
desamma som när ni tog beslutet? 
  
  

-       Om ja, utveckla gärna de tankesätten. Är ni 
nöjda med ert beslut? 

  
-       Om nej, hur skiljer sig den uppfattningen 

från tidigare? 
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Bilaga C Analysmatris 
 
 Norrebo Företag B Företag C Gnosjö Laserstans Företag E AGES Casting Företag G 

Outsourcingkategori 1 1 2 2 2 3 3 

Förhållningssätt till beslut Mer strategiskt Strategiskt Kostnadsdrivet Strategiskt Strategiskt Kostnadsdriven Kostnadsdriven 

Motiv till beslut Kostnad+Fördela 
interna resurser mer 

optimalt 

Generera värde Lägre kostnad, 
kostnadseffektiv 

Resurs, kompetens Intäktsgenerering, 
förändrade 

familjeförhållanden 

Kortsiktigt behov av 
kompetens, orkade 

inte rekrytera 

Lägre kostnad, 
bättre kompetens 

Hinder till outsourcing Tappar småsysslor, 
tungrott, ökad 

kostnad 

Nyckelkompetens, 
minskad kontroll, 

grundläggande 
funktion 

Företagskultur, Ökade 
kostnader 

Intern kompetens/ 
Utb. internt 

Kontroll, Prisbild, 
Förlorad helhet 

Ökade kostnader Ökade kostnader 

Tidshorisont Lång Lång Kort Lång Kort Kort som blev lång Lång 

Outsourcingtyp Tidigare strategiskt, 
helhetsgrepp. 

X Taktisk Taktiskt/Strategiskt Taktisk Taktiskt, blev 
strategisk output 

Taktisk 

Inställning till outsourcing 
av ekonomifunktionen 

Positiv och negativ Positiv på generellt 
plan, negativ till 

ekonomi 

Positiv Positiv och negativ Kluven Positiv Positiv 

Ekonomifunktionen och 
ekonomens roll 

Analys Controller Verksamhetsstödjande 
ekonom 

Styrelse och intern 
kompetens 

Analys Produktionsekonom Integrerade 
funktioner. Alla 

stöttar alla. 

Påverkande 
omständigheter 

Tidigare konsult 
trivdes inte på jobbet 
 

Svår ekonomisk 
situation. 

Nedskärningar, 
Ekonomiansvarig 

slutade.  

Djupt rotade 
anställda. Svåra att 
förändra. Vänta ut 

pensioneringar. 

Expansionsfas Ej närvarande 
ekonomiansvarig 

Ekonomiansvarig sa 
upp sig.  

Organisatorisk 
förändring. Måste 

vända lönsamheten. 

 


