
 

 

 

 

 

 

 

 

Outsourcing 

 av ekonomifunktionen 

 

 

  

Författare: Emelie Andersson 

Music and Event Management 

 

Johanna Carlsson  

Ekonomiprogrammet 

Handledare: Thomas Karlsson 

Examinator: Krister Bredmar 

Ämne: Företagsekonomi 

Nivå och termin: Kandidatuppsats HT 2011 



1 

 

Förord 

Vi vill med detta förord inleda genom att tacka intervjupersonerna Gunilla Ejeblad på Kee 

Plastics AB, Ulf Stigberg på Aptilo Networks AB, Eva Trygg på AT Ekonomiservice HB, 

Marie Pettersson på AB Wiktors Av-line samt Leif Knutsson på Naturbolaget i Sydost AB, 

för att de har ställt upp och bidragit till uppsatsens genomförande. 

Vi vill även rikta ett stort tack till Ulf Larsson på Office-Online som hjälpt oss med att få 

kontakt med företag som använder sig av outsourcing. 

Slutligen vill vi tacka vår handledare Thomas Karlsson som med råd och synpunkter handlett 

oss genom denna uppsatsprocess.  

 

Kalmar den 2012-01-09 

___________________________________________________________________________

Emelie Andersson                                                                                     Johanna Carlsson 

  



2 

 

Sammanfattning 

 

Titel: Outsourcing av ekonomifunktionen 

Ämne: Företagsekonomi 

Författare: Emelie Andersson och Johanna Carlsson 

Handledare: Thomas Karlsson 

 

Bakgrund: Begreppet outsourcing föddes utifrån erfarenheterna som uppkom under IT-eran. 

Bakgrunden till outsourcing är att företag insåg fördelen med att använda sig av externa 

specialister inom de områden som företagen inte själva hade kompetenser och resurser inom. 

Ekonomifunktionen ses inte som en kärnfunktion som behöver skötas i företaget, utan den 

kan läggas ut på ett annat företag.  

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka varför företag väljer att outsourca hela eller 

delar av ekonomifunktionen samt hur det är möjligt att fortfarande ha kontroll över företagets 

ekonomifunktion och verksamhet. 

Metod: Vi har analyserat vilka orsaker som ligger bakom varför företag väljer att outsourca 

eller insourca hela eller delar av ekonomifunktionen genom att genomföra en kvalitativ studie. 

I studien har vi intervjuat fem representanter från fem olika företag inom olika branscher. 

Slutsatser: Företag outsourcar eller insourcar främst för att få tillgång till specifik kompetens 

som saknas i företaget. En annan orsak som framkommit i undersökningen är att företag väljer 

att lägga ut hela eller delar av ekonomifunktionen för att få loss tid till annat. Anledningen till 

att vissa företag väljer att outsourca medan andra väljer att insourca beror oftast på företagens 

storlek och situation men även teknik och mjukvara har betydelse. Huruvida företag förlorar 

kontroll över ekonomifunktionen och verksamheten eller inte har att göra med hur avtalen är 

utformade och företagens intresse för ekonomin.   
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Begreppsdefinitioner 

Aktivitet – En funktion i ett företag till exempel löpande bokföring eller lönehantering.  

Business Process Outsourcing – Linderoth (2005) förklarar att begreppet innebär 

outsourcing av hela affärsprocesser. Det handlar om att lägga ut hela funktioner till exempel 

lönehantering, ekonomiavdelning eller fakturering på ett annat företag. 

Ekonomifunktionen – Innefattar löpande bokföring, fakturering samt lönehantering. 

Insourcing - Begreppet innebär att företag tillfälligt hyr in eller anställer personal från ett 

annat företag. Det innebär att de gör ett aktivt val att behålla kompetensen och/eller 

produktionen inom företaget istället för att lägga ut detta på underleverantörer, det vill säga 

motsatsen till outsourcing. (ekonomifakta.se) 

Kunder – Företag som outsourcar hela eller delar av en funktion.  

Leverantörer – Företag som sköter de funktioner som är outsourcade, till exempel 

redovisningsbyråer. 

Nearshoring – Ekholm (2006) beskriver begreppet som offshoring fast endast till länder som 

ligger geografiskt nära. 

Offshoring – Ekholm (2006) förklarar att begreppet är en form av outsourcing som innebär 

att en aktivitet som tidigare utfördes inom verksamheten i landet förläggs till ett annat företag 

i utlandet.   

Outsourcing – Begreppet innebär att olika slags verksamheter läggs ut på en eller flera 

utomstående parter. Ett företag kan outsourca en viss del av produktionen på 

underleverantörer istället för att producera alla komponenter till en slutprodukt själva. 

(ekonomifakta.se)  

Små företag - antal anställda 10-49, omsättning mindre än 10 miljoner Euro eller en 

balansomslutning mindre än 10 miljoner Euro. (svenskt näringsliv) 

Medelstora företag – antal anställda mindre än 250, omsättning under 50 miljoner Euro eller 

en balansomslutning under 43 miljoner Euro. (svenskt näringsliv)  
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden till problemområdet. Bakgrunden följs av en 

problemdiskussion som sedan leder fram till de frågeställningar uppsatsen ämnar besvara. 

Vidare förklaras uppsatsens syfte och avgränsningar. Kapitlet avslutas med en disposition av 

uppsatsen.  

1.1 Bakgrund 

Heywood (2001) förklarar att när personer hör ordet outsourcing tänker de vanligtvis på IT-

outsourcing. Outsourcingbubblan föddes under IT-eran och detta berodde på erfarenheterna 

av IT-utvecklingens framfart under 1900-talets senare decennier. I tidigt skede av outsourcing 

insåg kunderna att en specialist inom ett specifikt område skulle kunna erbjuda förbättrad 

service än när kunderna skötte funktionerna själva. Samtidigt som leverantören gjorde en 

vinst möjliggjordes kostnadsbesparingar för kunden. Outsourcing blev ett dominerande 

särdrag för företag på 1990-talet, där andra funktioner utöver IT började outsourcas. Företag 

började outsourca olika tillverkningsmoment när världen globaliserades genom webben.  

Linderoth (2005) skriver att bakom framväxten av Business Process Outsourcing (BPO), som 

innebär outsourcing av hela affärsprocesser såsom ekonomiavdelningen, fakturering och 

lönehantering ligger bland annat globaliseringen av ekonomin och den allt tuffare 

konkurrensen från lågkostnadsländer.  

Enligt Olve & Samuelsson (2008) är det vanligt att många företag outsourcar olika 

företagsfunktioner, såsom ekonomifunktionen, tillverkning, forskning samt utveckling. Detta 

för att kunna fokusera mer på sin kärnverksamhet. Andone & Pavaloaia (2010) menar att det 

kan hjälpa företag att skaffa sig konkurrensfördelar. McIvor (2005) hävdar att den ökade 

förekomsten av outsourcing har blivit en viktig del av företagens strategiska utveckling. 

Outsourcing används i högre grad för att förbättra verksamheten och företagets 

prestationsförmåga. 

Ekholm (2006) förklarar att outsourcing är en företagsekonomisk term som innebär att ett 

företag lägger ut en del av sin verksamhet på en extern leverantör. Olve & Samuelsson (2008) 

menar att outsourcing ofta ses som ett sätt att reducera kostnader och öka flexibiliteten genom 

att företaget inte behöver ha en viss kompetens eller kapacitet. Ett argument för outsourcing är 
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att företagen ska koncentrera sig på det de kan bäst och dra nytta av att andra företag besitter 

mer kompetens inom andra områden. 

Enligt Heywood (2001) är ekonomifunktionen ingen kärnfunktion och det är vanligt att denna 

funktion outsourcas lika ofta som IT-funktionen. Linderoth (2005) förklarar att outsourcing av 

ekonomifunktionen är en av de vanligaste trenderna idag inom outsourcing. Outsourcing har 

växt fram på grund av den högre konkurrensen och för att det har blivit hårdare press på 

företagen att sänka sina kostnader. Andone & Pavaloaia (2010) menar att genom outsourcing 

kan kostnader för viss teknik och mjukvara, som dels behövs för att kunna hantera 

ekonomifunktionen, överföras till leverantören och på så sätt minimeras företagets kostnader. 

1.2 Problemdiskussion 

Idag är outsourcing ett utvidgat område och det finns många olika former av begreppet där 

grundsyftet i princip är detsamma. Några av dessa former är insourcing, BPO, offshoring, och 

nearshoring. Det kan vara svårt för företag att besluta om hur de ska förlägga sina funktioner. 

Ska de sköta alla funktionerna i egen regi eller ska de outsourca någon eller några funktioner?  

Enligt Axelsson (1998) finns det olika skäl till att företag väljer att lägga ut hela eller delar av 

funktioner på externa leverantörer. Den snabba teknologiska utvecklingen är ett skäl. 

Företagen måste hela tiden följa med i utvecklingen för att överleva på marknaden. Genom att 

köpa in tjänster som inte tillhör dess kärnverksamhet har de möjlighet att koncentrera sig på 

det de är duktiga på.  Komplexa produkter och ökad global konkurrens är andra skäl till att 

förlita sig på externa leverantörer. Det är möjligt att köpa tjänster i en annan utsträckning idag 

än vad det har varit tidigare. Hela tiden utvecklas nya företag som är specialiserade och 

flexibla och som på ett effektivt sätt kan ta hand om de funktioner som företag vill lägga ut på 

externa leverantörer.  

Enligt Olve & Samuelsson (2008) är fokusering på kärnverksamheten en populär trend i 

dagens näringsliv. Begreppet outsourcing är återkommande och finns ofta på 

affärstidningarnas debattsidor. Företag väljer i ökad utsträckning att lägga ut delar av sin 

verksamhet på underleverantörer, trots att de tidigare setts som viktiga att sköta själva. En 

annan tydlig antydan på outsourcingens ökade popularitet är att inköpskostnadens andel av de 

totala kostnaderna i västerländska företag ständigt har ökat under flera årtionden. Detta 

innebär att en stor del av ett företags produktkostnad uppstår hos underleverantörerna. 
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Enligt Kristofersson (2010) är det vanligt att outsourca ekonomifunktionen och det är 

framförallt små och medelstora företag som väljer att lägga ut hela eller delar av denna 

funktion hos en leverantör. Detta för att det i början är tidskrävande att bygga upp sin 

kärnverksamhet och för att de inte vet hur stor ekonomifunktionen kommer att behöva vara på 

lång sikt. I takt med företagets utveckling har de en strävan efter att bygga en egen 

ekonomiavdelning. Enligt Linderoth (2005) är svenska företag konservativa när det gäller 

outsourcing av hela affärsprocesser såsom ekonomi och redovisning, lönehantering eller 

personaladministration. Rädslan för att mista kontrollen är en orsak till detta. I Sverige 

handlar än så länge outsourcing mycket om kundtjänst, lönehantering och liknande 

funktioner. 

Linderoth (2005) menar att outsourcing som företeelse inte är något nytt utan att det är en av 

de mest ihållande trenderna de senaste åren. I dagens stressade samhälle där vi ser att tid 

oftast är en bristvara, har effektivitet och produktivitet fått större fokus. Enligt McIvor (2005) 

finns det både för- och nackdelar med outsourcing av ekonomifunktionen. Foretagande.se 

nämner två fördelar med outsourcing; den ena fördelen är att företag ska kunna fokusera på 

sin kärnverksamhet och den andra är att hålla kostnaderna nere. Enligt dagensps.se har 

produktiviteten inom ekonomifunktionen visat sig öka och företagen utnyttjar i allt högre grad 

outsourcing för att vinna strategiska fördelar. Därför tycker vi att det är intressant att studera 

outsourcing av ekonomifunktionen för att se hur företagen påverkas av denna arbetsform. 

1.3 Frågeställningar 

Med utgångspunkt i ovanstående resonemang ämnar denna uppsats att utreda följande 

frågeställningar: 

Huvudfråga: 

 Varför outsourcar företag hela eller delar av sin ekonomifunktion? 

Forskningsfrågor: 

 Vilka faktorer är det som avgör om ett företag väljer att outsourca alternativt insourca 

hela eller delar av ekonomifunktionen? 

 Hur kan företag bibehålla kontrollen över sin ekonomi när de outsourcar eller 

insourcar hela eller delar av ekonomifunktionen? 
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1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka varför företag väljer att outsourca hela eller delar 

av ekonomifunktionen samt hur det är möjligt att fortfarande ha kontroll över företagets 

ekonomifunktion och verksamhet. 

1.5 Avgränsningar 

I denna uppsats har följande avgränsningar gjorts för att begränsa det undersökta området. 

Begreppet outsourcing är brett, därför har vi har valt att avgränsa oss genom att endast studera 

begreppen outsourcing, insourcing och BPO. Vi ämnar också att endast undersöka företag 

som använder sig av outsourcing av hela eller delar av ekonomifunktionen.  
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1.6 Uppsatsens fortsatta disposition 

  

2 

Metod 

• I metodkapitlet beskrivs det hur uppsatsen är genomförd. Vi ämnar beskriva hur 
vi gått tillväga och grunden för våra val.  

3 

Referensram 

• I referenskapitlet har vi sökt allmän information om outsourcing för att förankra 
uppsatsens problem i teorin. Med detta kapitel önskas läsaren få en djupare 
förståelse för problemområdet. 

4 

Empiri 

• I empirikapitlet redogörs för de svar vi har fått från de olika intervjupersonerna. 

5 

Analys 

•  I analyskapitlet ställer vi de olika teorierna som vi har utgått ifrån i vår 
referensram mot den empiri som vi samlat in på området. Detta kommer ligga till 
grund för den diskussion vi kommer föra i kapitlet. 

6 

Slutsatser 

• I slutsatskapitlet ämnar vi besvara huvudfrågan och forskningsfrågorna, vidare 
förs ett resonemang kring dessa. 

7  

Rekommendationer 

• Slutligen läggs det fram rekommendationer och förslag till framtida forskning. 
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2 Metod 

I detta kapitel presenteras de metoder som kommer att ligga till grund för empirin, vi 

diskuterar även tillvägagångssätt och arbetets trovärdighet. 

2.1 Forskningsansats 

Enligt Patel & Davidson (2003) finns det tre vanliga ansatser att arbeta med för att relatera 

teori och empiri, dessa är induktiv, deduktiv och abduktiv ansats.  

Jacobsen (2002) menar att kvalitativ metod är förenad med induktiv ansats då den är mer 

öppen för ny information. Enligt Bryman & Bell (2005) utgår forskaren vid induktiv ansats 

från sina observationer och förankrar sedan dessa i teori. Jacobsen (2002) förklarar den 

induktiva ansatsen som att forskaren samlar in empiri utan att denne redan har gjort vissa 

antaganden, han har ett öppet sinne till det han studerar. Kritik vänds till denna ansats då det 

vore naivt att tro att någon kan använda sig av denna ansats med ett helt öppet sinne. 

Enligt Jacobsen (2002) är den deduktiva ansatsen motsatsen till den induktiva ansatsen. 

Bryman & Bell (2003) förklarar att forskaren vid denna ansats utgår från teorin för att sedan 

härleda hypoteser. Patel & Davidson (2003) förklarar att någon som arbetar deduktivt följer 

bevisandets väg och att en fara ligger i att den befintliga teorin kommer rikta och påverka 

forskningen så att nya intressanta observationer inte upptäcks. 

Patel & Davidson (2003) menar att den abduktiva ansatsen kan ses som en kombination av 

den induktiva och deduktiva ansatsen. Vid denna ansats utgår forskaren från ett enskilt fall där 

ett hypotetiskt mönster formuleras som kan förklara fallet, sedan prövas denna hypotes eller 

teori på nya fall.  

Vi har valt att tillämpa den induktiva ansatsen i vår uppsats då vi valt att samla in empiri 

genom att göra intervjuer, sedan har vi utgått från intervjuerna och våra observationer för att 

söka stöd i olika teorier. Vi har gjort tre personliga intervjuer och två telefonintervjuer i vår 

undersökning. Telefonintervjuerna har används då intervjupersonerna har befunnit sig på 

längre avstånd och det har varit svårt att få till ett personligt möte. Vi har undersökt varför 

företag väljer att outsourca eller insourca hela eller delar av ekonomifunktionen och vilka 

faktorer som styr detta beslut. Vi har främst tittat på företag som idag använder sig av 

outsourcing eller insourcing av denna funktion och hur de upplever detta arbetssätt. Vi har 
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även tittat på ett företag som valt att ta hem ekonomifunktionen och en outsourcingleverantör. 

Vi har varit väl medvetna om kritiken som nämnts ovan mot den induktiva ansatsen. Under 

hela uppsatsens gång har vi försökt hålla våra sinnen öppna för att få ett bättre resultat. 

2.2 Forskningsdesign 

Enligt Bryman & Bell (2005) utgör forskningsdesign en ram för insamling av empirisk data 

och passar både för en viss uppsättning kriterier och för forskningsfrågeställningarna. Valet av 

undersökningsdesign speglar beslutet som forskningsgruppen gjort angående vilken prioritet 

aspekter av forskningsprocessen fått. Forskningsdesign består av experimentella 

undersökningar, surveyundersökningar, longitudinella undersökningar, fallstudier och 

komparativa undersökningar som även kallas för jämförande undersökningar. 

Bell (2006) menar att fallstudier framförallt är lämpliga för forskare som arbetar på egen 

hand, eftersom de ger möjlighet till att studera en avgränsad aspekt av ett problem på djupet 

under en begränsad tidsperiod. Enligt Bryman & Bell (2005) är målet med en fallstudie att 

genomföra ett ingående stadium av ett enda fall och utifrån detta göra en teoretisk analys. 

Enligt Patel & Davidsson (2003) utgår man vid fallstudier från ett helhetsperspektiv och 

försöker få så täckande information som möjligt, det är vanligt att samla in en kombination av 

information av olika karaktär såsom intervjuer, observationer och enkäter för att ge en så 

utförlig bild som möjligt av det aktuella fallet.  

Uppsatsens forskningsdesign liknar en fallstudie då vi har studerat ett fenomen under en 

begränsad tidsperiod. Genom detta har vi försökt klarlägga hur företagen arbetar med 

outsourcing. Vi kommer dock inte gå in på samma djup som krävs för att uppsatsen ska kunna 

benämnas som en ren fallstudieundersökning. Vi har använt oss av fallstudien på mindre 

företag som outsourcar eller insourcar ekonomifunktionen samt en outsourcingleverantör för 

att få båda aspekterna på våra frågeställningar. Vi vill främst undersöka varför företag väljer 

att göra detta. Denna undersökning är uppsatsens fall. Uppsatsen inriktar sig på de olika 

situationerna ute i företagen och deras erfarenheter gällande outsourcing eller insourcing för 

att få flera perspektiv på området. 
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2.3 Forskningsstrategi 

Enligt Kaijser & Öhlander (1999) finns det kvalitativ och kvantitativ metod, vilka är olika 

tillvägagångssätt som tillämpas för att utföra en analys eller erhålla empiri. Dessa två olika 

typer av metoder kompletterar varandra. Metoderna svarar på olika sorters frågor och ger 

olika slags kunskap. Beroende på vilken metod som väljs, görs också ett val mellan bredd och 

djup.  

Enligt Kaijser & Öhlander (1999) kan en intervjuundersökning med öppna intervjuer 

användas vid kvalitativ metod, då erhåller forskaren mycket information om få individer och 

prioriterar därför djup framför bredd. Widerberg (2002) menar att den kvalitativa forskningen 

primärt söker efter fenomenets innebörd eller mening och syftar till att klargöra ett fenomens 

karaktär eller egenskaper. Enligt Bryman & Bell (2005) är kvalitativ forskning en strategi där 

tonvikten av insamling och analys av data oftare ligger på ord än på siffror. De menar att en 

kvalitativ forskningsstrategi är induktiv och tolkande till sin art.  

Widerberg (2002) förklarar att om forskaren vill få fram människors förståelse av fenomenet, 

väljer forskaren intervjuformen. Syftet vid kvalitativa intervjuer är att använda sig av det 

direkta mötet mellan forskare och intervjuperson och det unika samtal som uppstår i just detta 

sammanhang, eftersom intervjupersonerna skiftar och därmed också relationen och samtalet. 

Kvalitativ forskning är en chans att lära sig något om sig själv och om andra då kvalitativ 

forskning handlar om analyser och därmed om personliga tolkningar. 

Vi har valt att använda oss av den kvalitativa forskningsstrategin vid denna undersökning för 

att få djupare förståelse för varför företag använder sig av outsourcing av ekonomifunktionen. 

Vi vill veta innebörden och meningen med outsourcing av ekonomifunktionen. I och med att 

vi valt den kvalitativa forskningsstrategin fann vi intervjuformen som den mest passande 

undersökningsformen, då vi ville få fram olika personers förståelse av fenomenet. Vi har valt 

att besöka intervjupersoner som fann tid till besök av oss. Vi besökte dessa intervjupersoner 

ute på sina arbetsplatser, detta för att de på så sätt skulle känna en viss trygghet. Vi gjorde 

även några telefonintervjuer, då dessa personer inte hade tid till besök av oss. 
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2.4 Insamlingsmetod 

2.4.1 Primärdata 

Jacobsen (2002) förklarar att upplysningar och information från personer eller grupper av 

personer kallas primärdata. Det innebär att forskaren samlar in dessa upplysningar för första 

gången och går därför direkt till den primära informationskällan. En speciell problemställning 

får då en skräddarsydd datainsamling.  Det finns tre metoder som forskaren kan använda sig 

av för att samla in primärdata. Dessa metoder är intervju, observation eller frågeformulär och 

av dessa är observation och öppna individuella intervjuer de viktigaste formerna av 

datainsamling när det gäller kvalitativ metod. 

Enligt Patel & Davidsson (2003) har kvalitativa intervjuer en låg grad av standardisering, det 

vill säga frågorna som intervjuaren ställer ger utrymme för intervjupersonen att svara med 

egna ord. Enligt Jacobsen (2002) kan intervjun vara mer eller mindre öppen. Intervjun kan 

pågå som ett vanligt samtal där intervjuaren inte begränsar eller styr intervjun. Den öppna 

intervjun är vanligtvis strukturerad till en viss grad med exempelvis en lista med ämnen eller 

frågor som ska behandlas.  

Då vi är ute efter ny kunskap som är skräddarsydd för just våra frågeställningar har vi byggt 

stora delar av vår uppsats på primärdata. Dessa data har sedan använts till att grunda våra 

slutsatser på. Vi har valt att använda oss av öppna individuella intervjuer då de enligt 

Jacobsen (2002) tillämpar sig bäst när relativt få enheter undersöks, när vi är intresserade av 

vad den enskilda individen säger och när vi är intresserade av hur individen tolkar och lägger 

mening i ett speciellt fenomen. Öppna individuella intervjuer kan göras per telefon eller 

ansikte mot ansikte. Av alla de individuella intervjuer som gjorts har vi valt att göra tre 

personliga intervjuer och två telefonintervjuer. Anledningen till att vi inte enbart gjort 

personliga intervjuer beror dels på att de är kostnadskrävande då intervjupersonerna befunnit 

sig geografiskt långt bort och att vi då hade behövt ta oss till dessa orter. En annan anledning 

är att dessa personer inte funnit tid till att träffa oss för en personlig intervju. I och med dessa 

förutsättningar såg vi att formen telefonintervju var ett bra alternativ.  

Vi har valt att ställa frågor med låg grad av standardisering för att de intervjuade personerna 

ska kunna svara med egna ord. Vi har också valt att ha viss strukturering på frågorna för att, 

som Jacobsen (2002) nämner, inte få för komplex data och för att den inte ska vara så 

resurskrävande att analysera. Vi har då valt att ha relativt fast ordningsföljd på frågorna där 
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enbart öppna svar mottagits. Frågorna har ibland anpassats efter situationen och tagits upp i 

den ordning som fallit sig naturligt. Detta tillvägagångssätt passade oss bäst när det gäller det 

ämnet vi skrivit om för att få ut så mycket som möjligt av våra intervjupersoner.  

2.4.2 Sekundärdata  

Jacobsen (2002) förklarar att sekundärdata kan kallas för källgranskning. Sekundärdata 

innebär att det inte är forskaren själv som samlar in informationen direkt från källan. Denne 

utgår istället ifrån upplysningar som är insamlade av andra. Denna information har ofta 

samlats in för ett annat ändamål, en annan problemställning än den forskaren vill illustrera. 

Det finns både kvalitativa och kvantitativa sekundärdata och gemensamt för utnyttjandet av 

dessa är att vi måste vara kritiska vid urvalet av källor till dessa data. Det är viktigt att beakta 

trovärdigheten i källorna, vilka fel de är förenade med, för att besluta om de är väsentliga att 

ta med i uppsatsen eller inte. 

Jacobsen (2002) menar att det är idealiskt att använda olika typer av data, då det kan uppstå 

problem om forskaren inte gör det. Att utnyttja flera typer av data är bra då de kan kontrollera 

varandra. Därför har vi valt att inte enbart basera uppsatsen på primärdata, utan även på en del 

sekundärdata.  Jacobsen (2002) förklarar att sekundärdata ska kunna ge stöd till och styrka 

den information vi fått fram från våra primära källor, men sekundärdata kan också användas 

för att ställa olika upplysningar mot varandra. Vi har använt oss av vetenskapliga artiklar samt 

litteratur inom det ämne vi valt att skriva om. Vi har haft ett kritiskt förhållningsätt till all 

insamlad sekundärdata genom att bedöma trovärdigheten hos författarna. Vår sekundärdata 

består även av information som vi funnit på olika internetsidor.  

2.4.3 Urval 

Jacobsen (2002) påpekar att vi vid kvalitativa metoder inte kan undersöka särskilt många 

personer. Anledningen är att dessa datainsamlingsmetoder kräver mycket tid och att de data 

som vi får in är så rika på detaljer och upplysningar att vi inte klarar av att analysera allför 

stora mängder på ett rimligt sätt. Kvalitativa metoder har inte som mål att framföra något om 

det generella och typiska, utan snarare om det unika och speciella. 

Jacobsen (2002) förklarar tre olika steg i urvalsprocessen. Första steget är att skapa sig en 

överblick av alla de företag som vi skulle vilja undersöka om vi hade obegränsat med tid, 

pengar och analysmöjligheter. Antalet företag måste bestämmas utifrån frågeställningarna. 
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Dessa företag kallas för den teoretiska populationen som vi är intresserade av. I andra steget 

delas urvalspopulationen in i väsentliga undergrupper vilket ska leda forskningsgruppen mot 

relevanta intervjupersoner. Tredje steget styrs av vilken information forskningsgruppen vill 

frambringa genom intervjuerna, detta val är medvetet för att kunna intervjua rätt person med 

rätt kunskap. Kriterier väljs då för urval av respondenter. 

Vi har ringt runt till ett antal företag och vi har fått uppfattningen av att outsourcing eller 

insourcing av ekonomifunktionen är ett väldigt känsligt område. Detta tror vi kan vara en av 

anledningarna till att vi har haft svårt att få tag i företag som outsourcar hela eller delar av sin 

ekonomifunktion. En annan anledning är att företag inte skyltar med att de outsourcar sin 

ekonomifunktion. Det går alltså inte att söka denna information på företagens hemsidor, då 

detta är något som de gärna håller för sig själva. Vi har också kontaktat redovisningsbyråer 

för att ta reda på vilka företag som de sköter ekonomin åt och om de möjligtvis skulle kunna 

tänka sig att ställa upp på en intervju. Då redovisningsbyråer har tystnadsplikt har de fått stå 

för kontakten med företagen och det har inte varit särskilt många företag som nappat på detta. 

Eftersom det har varit svårt att få tag i företag har vi tagit hjälp av våra personliga kontakter 

som gett oss tips på företag som vi skulle kunna kontakta. Vi har även själva försökt ringa 

runt till olika företag som kunde tänkas outsourca eller insourca hela eller delar av sin 

ekonomifunktion. 

Vi har valt att endast studera små företag i Sverige som outsourcar hela eller delar av 

ekonomifunktionen. Med andra ord har vi inte använt oss av utländska företag i vår 

undersökning. Vi har främst valt att studera outsourcing ur ett kundperspektiv, men vi har 

även intervjuat en redovisningsbyrå för att få en leverantörs syn på begreppet.  

Vi har valt att intervjua de personer som vi tror har rätt och störst kunskap om 

ekonomifunktionen i företaget, vilket har resulterat i att vi har intervjuat bland annat 

controllers och finanschefer. 

2.5 Forskningskvalitet 

Bell (2006) menar att vilken metod man än väljer för att samla in information, krävs det att 

man alltid kritiskt granskar den insamlade informationen för att avgöra hur tillförlitlig och 

gilltig den är. Bryman & Bell (2005) tar upp två kriterier för bedömning av forskning inom 

företagsekonomi; reliabilitet och validitet.   
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Enligt Bell (2006) är validitet ett mått på om en speciell fråga mäter eller beskriver det man 

vill att den ska mäta eller beskriva. Bryman & Bell (2005) menar att validitet är det viktigaste 

forskningskriteriet och används för att granska de slutsatser som genererats av 

undersökningen för att se om dem sammanfaller med varandra eller inte.  

Vår strävan är att hålla en hög forskningskvalité i uppsatsen. Innan intervjuerna genomfördes 

gjorde vi efterforskningar inom ämnet outsourcing för att få en inblick i begreppet och för att 

kunna följa med intervjupersonerna i deras resonemang under intervjuerna. 

Efterforskningarna genomfördes genom att läsa tidigare skrivna uppsatser i ämnet samt 

genom att läsa artiklar inom området. För att erhålla en hög forskningskvalité använde vi oss 

av semistrukturerade frågor vid våra intervjuer, där personerna vi har intervjuat har fått svara 

fritt på frågorna. Vi har till alla intervjuer använt oss av samma grundfrågor som ställts till 

alla som intervjuats. Frågorna som ställts under intervjuerna är formade utifrån de 

frågeställningar vi har. Innan vi började med intervjuerna testade vi frågorna på en bekant till 

oss som är insatt i begreppet outsourcing. Detta för att undersöka om frågorna var svåra att 

förstå eller inte och för att undvika missförstånd. Vi valde att spela in intervjuerna för att 

kunna återge intervjupersonernas svar på bästa möjliga sätt och på så sätt minska risken för 

misstolkningar och mista information av relevans för uppsatsens kvalité. Genom att spela in 

intervjuerna kunde vi lyssna och ställa följdfrågor istället för att koncentrera oss på att 

samtidigt anteckna intervjupersonernas svar. För att kunna besvara våra frågeställningar och 

ge läsaren en förståelse kring ämnet är vår referensram baserad på vad som ur vårt perspektiv 

är intressant teori. 

2.6 Metod och källkritik 

Patel & Davidson (2003) menar att för att kunna genomföra en bra granskning och avgöra 

riktigheten av det material som samlas in i form av fakta och intervjuer, måste forskaren ha en 

kritisk ställning till den data som används. När det gäller dokument måste forskaren ta reda på 

var och när de tillkommit och varför de gjort det. 

Vad gäller vårt tillvägagångssätt avsåg vi från början att genomföra fler intervjuer i fler 

företag. Trots att vi lagt ner mycket tid och energi på att försöka få tag i fler företag som ville 

ställa upp på en intervju, har vi inte lyckats. Intervjuerna som vi gjort har gett oss en 

tillräcklig bild och information som vi behövt för att upprätta denna uppsats. Då antalet 

intervjuer är få, är vi medvetna om att resultatet inte kan generaliseras i större utsträckning, men 
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vi bedömer att genom att studera området utifrån våra fem intervjuer kan en bra beskrivning om 

verkligheten göras. 

Vi har i uppsatsen använt oss av vetenskapliga artiklar, vilka vi funnit i databasen LibHub. Vi 

anser att tillförlitligheten till artiklarna i denna databas är hög. De vetenskapliga artiklarna vi 

valt är främst publicerade under de senaste sex åren, detta för att få tillgång till så aktuell data 

som möjligt. Artiklarna har framförallt varit internationellt inriktade vilket kan innebära att 

informationen inte är helt relevant på de svenska företag vi valt. Dock anser vi att eftersom 

det är den senaste forskningen inom området är den användbar i vår uppsats. 

Litteraturen vi valt att använda oss av har vi funnit på universitetsbiblioteket. Vi har till 

största delen valt att använda oss av litteratur publicerad under de senaste tio åren, detta för att 

teorierna i referensramen ska vara så relevanta som möjligt. En stor del av litteraturen vi 

använt oss av är riktad till företag i USA och är engelskspråkig, vilket kan innebära att 

informationen i dessa böcker inte passar helt och hållet för de företag vi valt att intervjua då 

dessa är svenska företag. Då vi inte hittade några större mängder svensk litterattur inom 

outsourcing valde vi att använda oss av ovanstående litteratur.  

Vi har använt information om företagen som vi har intervjuat och denna information har vi funnit 

på företagens hemsidor. Vi är medvetna om den risk som finns att företag kan vinkla 

informationen till sin fördel. Vi har huvudsakligen använt information om företagets verksamhet, 

antal anställda och omsättning. Denna information anser vi är tillförlitlig för att kunna använda i 

vår uppsats.  
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3 Referensram 

I detta kapitel beskrivs teorier som är centrala för begreppet outsourcing. Vi tar upp olika 

former av outsourcing. Vidare tar vi upp för- och nackdelar med outsourcing, även 

kärnkompetens och relationen mellan parterna beskrivs. 

3.1 Former av Outsourcing 

Outsourcing är ett utbrett begrepp och kan därför ha olika benämningar beroende på hur 

företag väljer att outsourca. Avgörande för vilken benämning man använder sig av beror på 

vart outsourcingleverantören befinner sig geografiskt samt om man outsourcar hela eller delar 

av olika funktioner. Eftersom vi valt att endast undersöka företag i Sverige har vi därför valt 

att fördjupa oss i begreppen outsourcing, insourcing och BPO då resterande begrepp innefattar 

outsourcing utanför Sverige.  

3.1.1 Outsourcing 

Outsourcing är ett begrepp som har växt fram under de senaste decennierna och innebär att ett 

företag lägger ut hela eller delar av funktioner på en extern leverantör, istället för att sköta en 

funktion i egen regi (Axelsson, 1998). Outsourcing kan definieras enligt följande: 

”Den process som innebär att aktiviteter som bildar en funktion och som tidigare 

utförts internt inom företaget i och med denna förändring (outsourcingen) istället köps 

från en extern leverantör.” (Axelsson, 1998, s.188) 

”The transferring of an internal business function or functions, plus any associated 

assets, to an external supplier or service provider who offers a defined service for a 

specified period of time, at an agreed but probably qualified price.” (Heywood, 2001, s. 

27) 

Outsourcing kan delas upp i två olika varianter, integrerad och splittrad outsourcing. 

Integrerad outsourcing, vilket även benämns sammansatt outsourcing, innebär att ett företag 

lägger ut en hel funktion på en leverantör. Splittrad outsourcing, som också kallas för styckad 

eller partiell outsourcing, innebär att endast en del av funktionen läggs ut på en extern 

leverantör samtidigt som samordningen fortfarande sköts av företaget. (Axelsson, 1998)  
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3.1.2 Insourcing 

Enligt Heywood (2001) finns det en mängd olika handlingskrafter som kan kallas för 

insourcing. McIvor (2005) förklarar att insourcing handlar om att etablera hela verksamheten 

internt. Vilket innebär att insourcingleverantören utför aktiviteten internt. Det kan handla om 

att investera och utveckla verksamheten i syfte att upprätthålla och förbättra dess prestationer 

genom insourcingleverantören. Brown & Wilson (2005) menar istället att insourcing innebär 

att ett företag tar tillbaka en funktion som varit outsourcad för att sköta den i egen regi. 

Bergstra & van Vlijmen (2010) förklarar att definitioner för insourcing kan överensstämma 

med vissa definitioner av outsourcing. 

PwC definierar insourcing enligt följande: insourcing kan ses som motsatsen till outsourcing 

och det innebär att företag hyr in personal. Detta är vanligt i samband med omorganisation, 

rekrytering och arbetstoppar. När ett företag hyr in personal behöver det inte oroa sig för 

arbetsgivaransvar, utan istället betalar de bara för den period som de hyr in personal.  

3.1.3 Business Process Outsourcing 

Inom området outsourcing har det vuxit fram en ny typ av outsourcing, nämligen Business 

Process Outsourcing. BPO är en affärsstrategi och den går ut på att förflytta affärsprocesser, 

från att ha haft dem internt i företaget till att lägga ut dem på externa leverantörer (Click & 

Duening, 2005). BPO kan definieras enligt följande: 

”BPO occurs when an organization turns over the management of a particular business 

process to a third party that specializes in that process.” (Brown & Wilson, 2005, s 20) 

Enligt Brown & Wilson (2005) får man ett kraftfullt verktyg genom att sätta ihop Business 

Process Management och outsourcing vilket tillsammans blir BPO. Business Process 

Management använder teknik för att bryta ner hinder mellan traditionella funktionella system, 

exempelvis de som finns inom ekonomi, orderhantering och kundtjänst. Målet är att göra om 

processen, minska onödiga steg och eliminera uppsägningar. Outsourcing använder kunskaper 

och resurser från specialiserade externa tjänsteleverantörer för att utföra många av dessa 

funktioner som inte tillhör kärnverksamheten. BPO består av båda vilket skyndar på 

genomförandet och säkerställer att de förväntade fördelarna verkligen inträffar.  

Heywood (2001) och Linderoth (2005) förklarar att BPO är outsourcing av hela 

affärsprocesser. Denna form av outsourcing innebär outsourcing av ekonomifunktioner såsom 
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lönehantering, redovisning eller fakturering på ett annat företag. Ghodeswar & Vaidyanathan 

(2008) menar att BPO därför skiljer sig från traditionell outsourcing som innebär outsourcing 

av en del av en affärsprocess. 

3.2 Kärnkompetens  

Kärnkompetensen är den del som måste finnas kvar i företag för deras fortsatta existens, då 

denna kompetens skiljer företagen åt på marknaden. Vi har därför valt att titta närmare på 

detta begrepp för att reda ut vad det innebär och vilken betydelse kärnkompetensen har vid 

outsourcing. Vi har utgått från Long & Vickers- Koch modell för att ta reda på vilken 

aktivitetskategori ekonomifunktionen tillhör.  

Axelsson (1998) skriver att kärnkompetensen är den kompetens som är unik och särskiljande 

för det specifika företaget och definierar den enligt följande: 

”Kärnkompetensen är den mest kritiska och mest utslagsgivande resursen ett företag 

förfogar över, och som är svårast för andra att kopiera när den i ett antal processer 

kopplas ihop med de relevanta strategiska mål som företaget strävar mot.” (Axelsson, 

1998, s. 194) 

Enligt McIvor (2005) har kärnkompetensen stor betydelse för vilka aktiviteter som bör finnas  

kvar inom företaget och vilka som kan läggas ut på externa partners. Axelsson (1998) menar 

att genom att veta kärnkompetensen, underlättas omfördelningen av företagets begränsade 

kunskaper till de aktiviteter som är av störst vikt. Detta innebär att företaget kan koncentrera 

sig på de aktiviteter och resurser som kan skapa ett unikt värde. Vilket kan innebära långsiktig 

konkurrenskraft. Även Brown & Wilson (2005) påpekar att kärnkompetensen ger en tydlig 

konkurrensfördel vid en differentiering på marknaden och gör företaget unikt.  

Axelsson (1998) menar att det är en kombination av kunskaper och processer som skapar 

företagets förmåga och att det är viktigt att urskilja de kunskaper som gör det möjligt för 

företaget att utföra de aktiviteter som har ett unikt värde, företagets kärnkompetens. Long & 

Vickers har tagit fram följande modell för att urskilja detta: 
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Figur 1. Long & Vickers- Koch modell: Skilda kompetenser i dimensionen periferi-kärna 

(Axelsson 1998 s. 204) 

 ”Cutting edge”- aktiviteter är aktiviteter som har betydelse för verksamhetens 

konkurrensförmåga och framtida strategiska perspektiv. Det är kompetens som måste 

utvecklas idag för att vara kärnkompetens framöver. 

 Kärnkompetens är grunden för organisationen och möjliggör konkurrensfördelar för 

företaget. Företaget formar sin övriga verksamhet kring denna kompetens.  

 Stödaktiviteter är direkt kopplade till företagets kärnkompetens och måste finnas i 

verksamheten som stöd för att kärnkompetensen ska fungera.  

 Avskiljbara aktiviteter ingår i huvudprocessen, men är inte en aktiv del i 

kärnkompetensen utan dessa är enkla att avskilja. Aktiviteten är en komponent som är 

en del av en större helhet.  

 Periferiaktiviteter har inte någon inverkan på huvudprocessen.  

Denna sortering av aktiviteter, kompetenser och kunskaper kan ge företaget en förbättrad 

möjlighet att bedöma vilka aktiviteter som är viktiga respektive mindre viktiga. De aktiviteter 

som är lämpligast att utföra och kontrollera internt är de aktiviteter närmast centrum i figuren. 

Medan de aktiviteter som befinner sig i periferin är mer lämpliga att hanteras av en extern 

partner. (Axelsson, 1998) 
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3.3 Relationer mellan parter 

Det är alltid viktigt för företag att ha bra relationer med sina leverantörer. När företag väljer 

att outsourca en funktion till en annan part är det extra viktigt med goda relationer, då denna 

samarbetspartner sköter en del av företaget. Därför har vi valt att titta närmare på relationer 

mellan parter. 

Det finns två nyckelbegrepp enligt Donaldson och O´Toole (2002) som ligger till grund för att 

en relation mellan inköpsföretag och leverantör ska fungera, dessa är tillförlitlighet och 

åtagande. Begreppen visar vilken relation företagen har till varandra. När ett inköpsföretag 

ska fatta beslut om att inleda en relation med en leverantör är ofta de styrande faktorerna 

leverantörens storlek, rykte, karaktär, tillförlitlighet och vem som är försäljningsansvarig. 

Tillförlitlighet kan signalera hur villigt företaget är på att investera och anpassa sig efter den 

andra parten. 

Axelsson (1998) förklarar att det är svårt att i förväg bedöma vilka kunder och leverantörer 

som ”passar ihop” och vilka som kommer bli ”bästa partners”. En grundläggande 

förutsättning är att parterna kompletterar varandra. Det innebär att kunden och leverantören 

har komplementära resurser, leverantörens förmåga ska matcha kundens behov. En annan 

förutsättning är att det ska finnas passform emellan parterna, det finns bland annat strategisk 

och organisatorisk passform. Dessa innebär att företagens strategier och långsiktiga 

ambitioner bör dra åt samma håll respektive att företagens organisationskulturer och arbetssätt 

passar ihop. Samarbete kräver resurser och viljemässiga satsningar. Företag som dras åt 

samma håll möjliggör fortsatta givande relationer. 

3.4 Storleken på företag har betydelse 

Det kan vara svårt för företag att veta vilken leverantör de ska välja. Vi vill undersöka om 

storleken på leverantören har betydelse när företaget väljer outsourcingleverantör. 

Heywood (2001) menar att frågan gällande outsourcingleverantörens storlek har stor 

betydelse. Ett stort företag skulle aldrig lägga ut en nyckelfunktion på ett litet företag. Det 

finns ett antal uppenbara skäl till detta, men det finns inga bevis på att företaget och 

outsourcingleverantören bör vara av samma storlek. Det bästa ett företag kan göra när de 

ingår ett outsourcingavtal är att försäkra sig om att deras arrangemang fortsättningsvis alltid 

kommer att vara av störst betydelse för leverantören. För att detta ska uppnås är det av stor 
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vikt om företaget är en betydelsefull aktör för leverantören eller om det är en i mängden av ett 

stort antal kunder hos leverantören. 

3.5 Fördelar med outsourcing 

Det finns många olika fördelar med att outsourca eller insourca hela eller delar av olika 

funktioner i företag. Vi har därför valt att titta närmare på några av dem som är återkommande 

i utvald litteratur och som vi misstänker har störst betydelse vid outsourcing. Ordet 

outsourcing kommer i detta delkapitel även att inkludera begreppet insourcing. 

3.5.1 Kostnadsreducering 

McIvor (2005) förklarar att för många organisationer är kostnadsreduceringar ett motiv vid 

införande av outsourcing. Olve & Samuelsson (2008) nämner också att outsourcing ofta ses 

som ett sätt att reducera kostnader eftersom företagen då inte behöver besitta en viss 

kompetens eller kapacitet. Argumenten för outsourcing mellan företag handlar om att skapa 

lägre kostnader samt högre intäkter. Lägre kostnader kan åstadkommas genom att fasta 

kostnader och risker i samband med kompetens- och produktutveckling kan fördelas på olika 

samarbetspartners. Högre intäkter kan genereras genom att ett företag via outsourcing får 

tillgång till nya kompetensområden, vilket kan leda till snabbare och mer innovativa 

produktlanseringar samt enklare och bättre kontaktmöjligheter till nya kunder. Den största 

fördelen med outsourcing är minskade kostnader.  

Brown & Wilson (2005) förklarar att det är flexibelt för ett företag att outsourca de delarna av 

de överbelastade funktionerna som den anställda personalen inte hinner med. Ett företag kan 

också välja att outsourca hela denna funktion istället när arbetsmängden varierar kraftigt. 

Genom att eliminera de fasta kostnaderna för den interna personalen och istället lägga ut 

arbetet på en leverantör, övergår dessa fasta kostnader till rörliga kostnader. Detta eftersom 

leverantören endast får betalt för det arbete som utförs. 

McIvor (2005) förklarar att outsourcing möjliggör för företaget att dra nytta av 

outsourcingleverantörens kostnadsfördelar såsom stordriftsfördelar och erfarenhet. 

Leverantörer kan ta på sig investerings- och utvecklingskostnader samtidigt som de delar 

dessa risker på många olika kunder, vilket reducerar leverantörskostnaderna för alla kunderna. 

Även Brown & Wilson (2005) menar att en leverantör kan sänka sina kostnader om den kan 

centralisera arbete från många olika företag till en plats, eller om den kan använda sig av 
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volymupphandlingar för att köpa material. McIvor (2005) påpekar att ett företag kan reducera 

riskerna genom att omvandla dess fasta kostnader till rörliga kostnader genom att outsourca 

olika funktioner. Leverantörerna anses klara av kraven på svängningar när det gäller 

stordriftsfördelar samt att de har tillgång till specialiserad personal vid skiftande 

personalåtgång. 

Heywood (2001) upplyser att varje investering ett företag gör blir mer och mer riskabel i och 

med den föränderliga omvärlden. Även Brown & Wilson (2005) nämner att omvärlden är 

föränderlig idag och för att hänga med i denna förändringstakt krävs det stora investeringar av 

företaget. Genom att outsourca en funktion som inte är effektiv slipper företaget investera i 

denna. En investering kan innebära stora kostnader och risker. Outsourcingleverantörer gör 

investeringar till fördel för många olika kunder vilket gör att risken sprids.  

3.5.2 Ökat fokus på kärnverksamheten 

Heywood (2001) förklarar att outsourcing frigör tid som istället kan användas för att hantera 

mer kreativt arbete. Outsourcing innebär frigörelse av knappa resurser till andra delar av 

verksamheten. Brown & Wilson (2005) förklarar också att företag ibland behöver befria 

resurser till andra ändamål. Varje organisation har begränsade resurser och outsourcing 

möjliggör för en organisation att dirigera om sina resurser. Ett företag kan fokusera på sin 

kärnverksamhet och att möta sina kunders behov genom att låta externa experter ta hand om 

andra funktioner. Även Heywood (2001) menar att outsourcing tillåter organisationen att 

fokusera på de resurser som används i kärnverksamheten då de överför andra funktioner till 

en extern specialist. Olve & Samuelsson (2008) menar att ett argument för outsourcing är att 

företagen ska koncentrera sig på det de kan bäst och dra nytta av att andra företag är mer 

specialiserade inom andra områden.  

3.5.3 Tillgång till unik kompetens 

Enligt Olve & Samuelsson (2008) kan företag få tillgång till leverantörers kunskaper och 

därigenom förbättra deras kvalitet och funktionalitet genom att samarbeta med dem. McIvor 

(2005) beskriver att olika specialister hos outsourcingleverantörer kan åstadkomma högre 

prestationsnivå på en viss funktion än vad företag kan uppnå internt. En huvudorsak till att 

företag väljer att outsourca är att förbättra prestationen på en viss funktion. 
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Enligt McIvor (2005) kan outsourcing bidra till att en organisation kan koncentrera sig på 

områden som leder till konkurrensfördelar. Brown & Wilson (2005) förklarar att ett företag 

kan känna att deras personal inte har tillräcklig kompetens för en specifik funktion. Ett företag 

kan lösa detta problem genom att lägga över denna funktion på en outsourcingleverantör som 

är specialiserad på just den funktionen och som har hög kompetens inom området. Tillgång 

till unik kompetens är ett vanligt argument för att fatta beslut om outsourcing när det gäller 

funktioner som kräver höga kompetensnivåer. Leverantörerna använder välutbildad och 

erfaren personal. De använder även de mest aktuella tillvägagångssätten och den senaste 

utvecklingen inom tekniken. McIvor (2005) menar att på så sätt kan outsourcingleverantören 

erbjuda högre löner och dra till sig mer välutbildad personal. Dessa fördelar kan generera 

tillräckligt stort värde för att leverera bättre service till en lägre kostnad för kunden. Enligt 

Kristofersson (2010) är det vanligt att outsourca ekonomifunktionen och det är framförallt 

små och medelstora företag som väljer att lägga ut hela eller delar av denna funktion hos en 

leverantör. Detta för att det i början är tidskrävande att bygga upp sin kärnverksamhet och 

ekonomifunktionen blir då åsidosatt om resurserna inte finns i företaget. 

Enligt Olve & Samuelsson (2008) har de stora förändringarna i omvärlden gett en ökad 

betydelse för samarbete mellan företag. Den tilltagande globaliseringen, en snabbare teknisk 

utveckling och produkternas ökade tekniska komplexitet är några viktiga drivkrafter till varför 

företag ska använda sig av outsourcing. Hårdare konkurrens mellan företag som verkar i 

många olika länder och på flera kontinenter uppkommer genom globaliseringen. Genom 

intensivt samarbete med andra företag kan företag möta den ökande konkurrensen och de 

ökade kraven från kunderna. Den snabba tekniska utvecklingen försvårar för företag att ligga i 

teknikens framkant. Det innebär att det blir dyrare men också mer riskfyllt att utveckla den 

kompetensen som behövs för att hela tiden hänga med i utvecklingen. Därför kan en lösning 

vara att använda duktiga leverantörer som är experter inom det specifika området istället för 

att förlita sig på egen kompetens. 

Enligt Olve & Samuelsson (2008) förändras företagen kontinuerligt. Dessa organisatoriska 

förändringar kräver anpassning av verksamhetsstyrningen. Det ställs högre krav på flexibilitet 

hos individer och system. Outsourcing ses ofta som ett sätt att öka flexibiliteten genom att 

företaget inte behöver ha en viss kompetens och kapacitet. Om en leverantör inte klarar av att 

leva upp till förväntningarna kan företaget byta leverantör.  
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McIvor (2005) förklarar att outsourcing kan förse en organisation med större flexibilitet, 

speciellt i den snabba utvecklingen av nya tekniker och produkter. Leverantörer kan lättare 

tillhandahålla ny teknik än vad stora vertikala integrerade organisationer kan göra. Genom ett 

nätverk av leverantörer kan organisationen snabbt öka eller reducera produktionen i takt med 

förändrade marknadsförhållanden till en lägre kostnad. 

3.6 Nackdelar med outsourcing 

Det finns även en hel del nackdelar med att outsourca hela eller delar av funktioner i företag. 

Vi har därför valt att titta närmare på några av dem som ständigt återkommer i utvald litteratur 

och som vi misstänker har störst betydelse vid outsourcing. Ordet outsourcing kommer i detta 

delkapitel även att inkludera begreppet insourcing. 

3.6.1 Beroende av outsourcingleverantören 

McIvor (2005) hävdar att organisationer kan räkna med stor risk när de använder sig av 

leverantörsmarknader för funktioner som tidigare skötts inom företaget. Beroendet av en 

specifik leverantör kan leda till stora risker när det gäller kostnad, kvalitet och 

leverantörsmisslyckande. En leverantör kan misslyckas med att nå den nödvändiga 

standardkvaliteten som organisationen kräver. Det är därför viktigt för företaget att övervaka 

förändringar på leverantörsmarknaden. Det är också viktigt att vara uppmärksam så att 

leverantörerna på outsourcingmarknaden inte utnyttjar relationen och avtalsförhandlingen. 

3.6.2 Förlorad kontroll 

Enligt Andone & Pavaloaia (2010) kan företaget genom outsourcing förlora kontrollen över 

väsentliga funktioner. Enligt Linderoth (2005) är svenska företag inte särskilt företagsamma 

när det gäller outsourcing av hela funktioner såsom redovisning, lönehantering eller 

personaladministration. En orsak är att de är rädda för att mista kontrollen. McIvor (2005) 

förklarar att om ekonomifunktionen sköts internt behålls kontrollen i företaget. Axelsson 

(1998)  menar att för att undvika att hamna i en beroendeställning vid outsourcing kan det 

vara fördelaktigare att behålla de olika funktionerna i den egna verksamheten. McIvor (2005) 

menar att det kan bli problem för företaget om de vill återuppta en funktion som tidigare varit 

outsourcad eftersom varken tidigare rutiner eller kompetens inom funktionen finns kvar inom 

företaget.  
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3.6.3 Kostnadsökning 

Enligt McIvor (2005) kan företag ibland misslyckas med att uppnå den kostnadsreducering 

som förväntats genom outsourcingen och istället kan kostnaderna öka. När organisationer 

outsourcar för att uppnå kostnadsreduceringar, finns det normalt en tidig förväntan på att 

företaget ska inkassera en vinst och långsiktiga kostnadsbesparingar. Många organisationer 

misslyckas med att beräkna framtida kostnader och speciellt hanteringen av införandet av 

outsourcing. Det finns en tendens till att underskatta hanteringen av resurser och tid som 

måste investeras i outsourcing. Organisationer kan misslyckas med att inse att de måste 

investera resurser för att klara av relationen med leverantören, vilket är viktigt. I vissa fall 

väljer företag att outsourca för att åstadkomma förbättringar i vissa delar av verksamheten 

som har orsakat problem. Det är felaktigt att tro att problemet ska försvinna bara för att 

företaget outsourcar funktionen. Det är därför viktigt att reda ut varför funktionen blev 

outsourcad från första början.  

3.6.4 Förlorad kompetens  

Outsourcing kan enligt McIvor (2005) leda till att viktig kompetens och möjligheten till 

förändring i framtiden går förlorad. På lång sikt måste ett företag upprätthålla ett visst 

utrymme för nyskapande i vissa kärnfunktioner, för att utnyttja nya möjligheter på respektive 

marknader. Om ett företag har outsourcat ett visst antal kritiska funktioner kommer 

möjligheten för företagets nyskapande att bli försvagad. 
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4 Empiri 

I detta kapitel presenterar vi det empiriska materialet som ligger till grund för den 

efterföljande analysen. Med detta avsnitt vill vi ge läsarna en förståelse för de intervjuade 

personernas syn på outsourcing respektive insourcing. Vidare finns företagsbeskrivning i 

bilagorna. 

4.1 Kärnkompetens 

Kärnverksamheten hos Kee Plastics AB består av tillverkning och försäljning av spritspåsar i 

plast för engångsbruk. För att företaget ska kunna fokusera på sin kärnkompetens och lägga 

mindre tid på ekonomifunktionen berättar Gunilla Ejeblad
1
 att de har valt att insourca samt 

outsourca delar av denna funktion. Insourcingleverantören hanterar den löpande bokföringen 

på plats i företagets lokaler och outsourcingleverantören tar hand om företagets lönehantering. 

Kee Plastics sköter själva utbetalningar, växling och fakturering. Hon förklarar att hon skötte 

all administration som VD samtidigt som hon var med och utvecklade nya produkter. 

Anledningen till att de började med insourcing var tidsbesparing för hennes del. Orsaken till 

att de började med outsourcing var för att de insåg fördelen med att använda professionella 

firmor som kan läsa avtal och har kunskap inom området, istället för att lägga ner egen tid på 

det. De har på så sätt kunnat fokusera på det som de är bra på.  

Kärnverksamheten i Naturbolaget i Sydost AB är försäljning av produkter inom outdoor och 

travel, både i butik och på webben. Leif Knutsson
2
 berättar att företaget outsourcar allt inom 

ekonomifunktionen och bakgrunden till det är att företaget från början var en butik. I företaget 

sköts attestering och godkännande av leverantörsfakturor som sedan skickas till deras 

bokföringsbyrå, som tar hand om och arkiverar allt material.  

AB Wiktors AV-Line är en heltäckande distributör av produkter och tjänster inom konferens- 

och presentationsutrustning och detta är dess kärnverksamhet. Marie Pettersson
3
 berättar att 

företaget outsourcar allt dagligt arbete såsom kund- och leverantörsreskontra, 

månadsavstämningar, momsrapporter och löner. Kvar inom företaget sköts 

controllerfunktionen. 

                                                 
1
 Intervju, Gunilla Ejeblad, Ägare och grundare Kee Plastics 2011-11-17 

2
 Intervju, Leif Knutsson, Ekonomichef Naturbolaget i Sydost AB 2011-12-08 

3
Telefonintervju, Marie Pettersson, Controller AB Wiktors Av-Line 2011-11-23 
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Kärnverksamheten hos Aptilo Networks AB är serverlösningar för mobilt internet. Ulf 

Stigberg
4
  berättar att anledningen till att företaget började med outsourcing var för att bolaget 

var litet och inte hade resurser eller kompetens inom företaget. Till att börja med insourcade 

de den löpande bokföringen eftersom det var mest praktiskt då alla fakturor kom till företaget. 

När företaget växte var det smidigare att bokföringsbyrån hade alla dokument hos sig, men 

den viktigaste anledningen var att bokföringen lades över på ett ekonomisystem som företaget 

har tillgång till via webben. Det fanns ingen anledning till att någon befann sig hos dem på 

plats då de ändå kom åt allt material de behövde. De valde därför att byta från insourcing till 

outsourcing och lade därmed ut lönehantering och bokföring. De sköter fortfarande all 

fakturering själva. 

4.2 Relationer mellan parter  

För att en relation ska fungera bra menar Stigberg att man bör ha ett väl definierat ansvar och 

en processkrivning, vilket är något man lätt glömmer bort vid ett sådant här samarbete. Ibland 

tar man förgivet att den ena parten ska göra någonting. Han anser att man bör ha specificerade 

arbetsuppgifter vilket kan vara allt från att stämma av rapporter till momsdeklarationer. 

Arbetsfördelningen mellan parterna är en av de absolut viktigaste sakerna att vara tydlig med. 

Fungerar inte samarbetet måste företaget se till att outsourcingleverantören byter ut sin 

personal eller om detta inte skulle fungera så kan de tvingas byta leverantör. Knutsson berättar 

att den viktigaste egenskapen i en relation mellan leverantör och köpare är lyhördhet, så man 

förstår varandra och det gäller i båda riktningarna. Leverantören behöver ha en förståelse för 

kundens krav när de vill ha rapporter, analyser och svar på frågor och så vidare. Kunden 

måste också förstå leverantörens verksamhet.  

Knutsson förklarar att han tror att vilka vägar man väljer att gå vid outsourcing och vilket sätt 

som är bäst beror på hur man själv är som person och hur företaget vill driva det. 

Ejeblad berättar att anledningen till att de valde sin leverantör var för att de var de enda som 

hade använt samma datasystem som Kee Plastics använder för sin material- och 

produktionsstyrning. Därför var valet väldigt enkelt. Hon berättar att de tänker fortsätta med 

insourcing då de endast har goda erfarenheter av det. De insourcar inte bara delar av 

ekonomifunktionen utan även delar av produktionen. Hon förklarar att de valde att ha olika 

leverantörer för insourcingen samt outsourcingen på grund av att insourcingleverantören 

                                                 
4
 Telefonintervju, Ulf Stigberg, Finanschef Aptilo Networks AB 2011-11-21 
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endast hade kunskap inom avtal för en annan bransch. Kee Plastics har ett helt annat avtal och 

därför valde de istället ett stort bolag som har bred kunskap inom olika avtal. Stigberg berättar 

att vid övergången från insourcing till outsourcing tog de in en offert från deras befintliga 

insourcingleverantör gällande outsourcing med centralt system. De tog samtidigt in offerter 

från två andra leverantörer. De fann en leverantör i lagom storlek som de beslutade sig för att 

inleda ett samarbete med. Även han berättar att de inte har några planer på att sluta med 

outsourcing. 

4.3 Storleken på företag har betydelse 

Stigberg anser att en outsourcingpartner bör vara av samma storlek som det egna företaget 

och de måste vara ”passionerade för att lösa de uppgifterna som man efterfrågar.” Han tror 

att det är viktigt att hitta en samarbetspartner på samma nivå. Han förklarar att när de hade en 

större leverantör var de inte nöjda eftersom leverantörsföretaget bytte ut personalen flera 

gånger under en kortare tid. Företaget kände då att de behövde en lite mindre leverantör för att 

få en närmare kontakt. De kände att de var en i mängden hos den stora leverantören. Till slut 

hittade de en leverantör som var lagom i storleken och som de blev viktiga för.  

Eva Trygg
5
 förklarar att anledningen till att företag väljer att insourca istället för att outsourca 

beror på företagets storlek. Det är betydligt vanligare att större företag använder sig av 

insourcing då de har kontorslokaler i en annan utsträckning än vad mindre företag har. Med 

större företag menar hon företag med runt 15 anställda eller fler. Om företagen blir större 

märker de kanske att det lönar sig att anställa personal eftersom det då finns så pass mycket 

att göra. 

Knutsson berättar att de nu tänkt plocka hem delar av ekonomifunktionen från 

bokföringsbyrån. Företaget är inte missnöjda med bokföringsbyråns arbete utan de gör ett bra 

jobb, det är inga problem i relationen. ”Det är inte därför vi tar hem det utan nu växer vi så 

snabbt och börjar bli så stora.” För att få kontroll över den växande verksamheten känner 

företaget att de behöver ha delar av ekonomifunktionen i huset. Vissa valda delar kommer 

kanske vara kvar hos bokföringsbyrån så företaget får se om de kommer klippa banden helt i 

framtiden.  

  

                                                 
5
 Intervju, Eva Trygg, Redovisningskonsult AT Ekonomiservice HB 2011-11-17 
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4.4 Outsourcing 

4.4.1 Fördelar med outsourcing 

Stigberg förklarar att en fördel med outsourcing är att företaget kan finna kompetenta resurser 

inom ett område som inte företaget själva besitter. De kan då fokusera mer på verksamheten 

istället för på bokföringen. Knutsson hävdar att företaget kan få en bredare kunskapsbas då 

outsourcingleverantörer jobbar med många olika företag och att de har lättare att ta till sig 

förändringar, bland annat i lagstiftning. Outsourcingleverantörer är mer specialiserade inom 

olika områden. Ett litet företag med få anställda använder sig av dessa bolag, då det är svårare 

för dem att ha kunskapsbredd inom företaget. Även Stigberg påpekar att de genom 

outsourcing inte behöver bygga upp kompetens inom redovisningsfrågor och specifika 

skattefrågor. Han anser att en bokföringsbyrå har mer effektivitet när det gäller sådana flöden 

än vad företaget har.  

En annan fördel för ett litet företag är att outsourca med tanke på företagets känslighet berättar 

Knutsson. Han menar att vid outsourcing är det någon annan som har ansvar för att det finns 

backup om någon blir sjuk på ekonomiavdelningen till exempel. Även Pettersson menar att 

det alltid finns bemanning då leverantören måste ha personal tillgänglig, detta för att företaget 

köper en funktion av dem. Leverantören har en skyldighet att upprätthålla rutinerna och utföra 

det som avtalats om. 

Ytterligare en fördel enligt Stigberg är att företaget inte behöver betala kostnader för 

anskaffning, underhåll samt resurser i form av personal för att sköta ekonomisystemet. De 

betalar istället en hyra för att få använda ett system som leverantören innehar. Företaget kan 

via detta system ta ut rapporter på olika sätt via portalen. Det förbättrar deras förutsättningar 

för att göra en bra styrning av ekonomin, såsom att göra verksamhetsanalyser och 

konsulteringsrapporter. Pettersson påpekar även att leverantören har tillgång till den senaste 

tekniken i en annan utsträckning än vad företaget själv har. 

4.4.2 Nackdelar med outsourcing  

En nackdel med outsourcing är enligt Stigberg att företaget inte har full kontroll över vilken 

person outsourcingleverantören väljer ut för att sköta företagets bokföring. ”För att lyckas 

med allting gäller det att ha rätt person på rätt plats”.  
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Petterson förklarar att en nackdel är att företaget tappar lite av den jordnära kontakten med 

vissa göromål då personalen på företaget inte ser eller vet om att arbetet utförs. Personalen får 

ingen förståelse för vad hela ekonomiavdelningen gör då de inte ser vad som uträttas där. 

Ejeblad påpekar att det var en ganska jobbig process när de införde outsourcing av lönerna då 

de skulle överföra allt material till outsourcingleverantören. Outsourcingen av lönerna har 

inneburit att personen som tar hand om tidsrapporteringen har fått mer arbete då alla 

tidsrapporter måste kontrolleras. Hon påpekar dock att den extra kontrollen är bra för 

företaget. Vid fel lön är det personalens ansvar att ringa till leverantören, men det går inte 

riktigt hem alla gånger utan de frågar fortfarande ibland personen som skötte lönerna innan 

införandet av outsourcingen.  

Knutsson förklarar att genom deras form av outsourcing, då allt material finns hos 

bokföringsbyrån, blir företaget begränsat och det är svårt för dem att få en känsla för hur det 

går för företaget. Tillgången till det egna bokföringsmaterialet blir begränsat och det blir 

omständigt och bökigt att göra analyser och uppföljning. Företagets kontroll påverkas då man 

inte har tillgång till allt bokföringsmaterial på plats i företaget. Mycket dubbelarbete och 

manuellt arbete uppstår. Exempelvis om det är ett fel i en faktura så kan företaget inte kolla 

upp den i en pärm utan de måste ringa bokföringsbyrån och be dem skanna in den och maila 

den till företaget. Ejeblad menar att om de haft outsourcing av sin löpande bokföring där 

leverantören också hanterat all post hade företaget mist en del av kontrollen. Hon berättar att 

det exempelvis är svårt för outsorcingleverantören att veta om ett belopp på en råvarufaktura 

är rimligt eller inte då det endast är siffror för dem. Hon menar att det är en helt annan 

verklighet för henne då hon sitter i verksamheten. Hon påpekar även att det blir mer 

opersonligt att outsourca då de endast har mailkontakt. 

4.5 Insourcing 

4.5.1 Fördelar med insourcing 

Ejeblad berättar att hon inte är särskilt utbildad inom ekonomi utan hon har begränsad 

kunskap inom området. Fördelen med insourcing är att en person som verkligen är kunnig 

inom området sköter den löpande bokföringen. Om hon hade skött den själv hade många 

saker tagit mycket längre tid, då hon varit tvungen att söka information för att kunna utföra 

arbetet själv. Leverantören är hela tiden uppdaterad och insatt i de nya skatterelaterade 
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frågorna. Organisationen har styrts upp och det har blivit mer ordning sen införandet. Det 

ställs idag större krav på att företagets alla affärshändelser bokförs rätt och företaget har blivit 

mer effektivt. 

Ejeblad anser att det är smart att insourca om företagen är småföretag då det blir ekonomiska 

fördelar istället för att anställa personal. Detta på grund av att det inte går åt en heltidstjänst 

för att sköta den löpande bokföringen. Trygg påpekar att hon arbetar de timmar som behövs 

vilket gör att det är lite mer flexibelt. ”Jag gör de timmarna som jag är här för att göra. Då 

det är mindre så jobbar jag mindre och är det mer så jobbar jag mer, så det är lite flexiblare 

på så vis. Det är inte så uppstyltat utan jag jobbar de timmarna som behövs.” Ejeblad menar 

att vissa företag tycker att det blir en extra kostnad med insourcing, men hon anser snarare att 

det är en besparing om man inte har kunskapen i företaget. Även Trygg förklarar att det blir 

en besparing att insourca. Detta för att det kan vara svårt att hitta personal som både kan jobba 

med ekonomin samt inom en annan funktion i företaget, eftersom det inte behövs en 

heltidstjänst för att hantera ekonomin i små företag. Det kan vara svårt att hitta den lösningen. 

Trygg menar att en fördel med insourcing är att företaget inte behöver ha några förpliktelser 

gentemot anställda eftersom de inte har något anställningsförhållande. Då företaget avtalar 

med leverantören är det leverantörens ansvar att lösa problem som uppstår, till exempel om 

leverantörens personal blir sjuk måste de sätta in en ersättare som utför arbetet för den sjuka 

personen. Därför uppstår inget problem för företaget som insourcar. 

Ejeblad påpekar att vid införandet av insourcing behövde ingenting föras över till 

leverantören då de istället kunde visa leverantören på plats hur de hade bokföringen upplagd. 

Trygg menar att det är en fördel med insourcing när det hanteras många fakturor. Det är svårt 

att flytta dessa mellan olika platser, därför är det bra att ha kvar dessa på företaget på ett och 

samma ställe. Det är enklare för en anställd från leverantörsföretaget att flytta på sig. 

Knutsson menar att vid insourcing har företaget mer tillgång till bokföringsmaterial och 

möjligheter till att göra analyser. 

Enligt Stigberg är fördelen med insourcing att man har direktkontakt med personen som 

kommer från bokföringsbyrån istället för att kanske endast ha telefonkontakt. Det blir mer 

personligt eller på en personlig nivå istället, det är alltid människor som arbetar med varandra. 

Detta håller Trygg med om, det är skillnad på att jobba på sitt kontor jämfört med att arbeta på 

plats hos en företagskund, eftersom hon träffar personalen på företaget när hon är på plats. 

När hon arbetar på sitt kontor sitter hon och jobbar för sig själv, självklart har hon kontakt 
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med kunderna men när man arbetar ute hos företagskunderna är man i verksamheten på ett 

helt annat sätt. Hon menar att hon kommer närmare företaget på så vis.  

4.5.2 Nackdelar med insourcing  

Ejeblad berättar att eventuella nackdelar skulle kunna vara att företag tappar en viss del av 

kontrollen om de lägger ut för många delar. Gör företagen allt själva har de kontroll på de 

fakturor som kommer in och de som ska ut. Det är viktigt att företag lägger upp insourcingen 

så att de fortfarande känner att de har kontroll över det hela. Hon berättar att de känner att de 

inte förlorat kontrollen genom insourcingen och detta för att de själva öppnar all post och 

sorterar alla fakturor. Hon berättar att de på så vis har ett hum om hur mycket 

leverantörsfakturor företaget har och därmed vilka kostnader som uppkommer i företaget.  

En nackdel som Trygg tar upp är att det kan bli en kostnad för datorer och mjukvara då 

företaget väljer att insourca, men det har att göra med hur avtalen skrivs och hur situationen 

för företaget ser ut. 

Stigberg menar att en nackdel ur insourcingleverantörens perspektiv är att när konsulterna 

sitter själva ute på företagen har de inte möjlighet att samråda med arbetskollegor på samma 

sätt som när de sköter bokföring som är utlagd på outsourcing.  
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5 Analys 

I detta kapitel ställs vår teoretiska referensram mot vår empiri och vi diskuterar det empiriska 

materialet i förhållande till teorin, med utgångspunkt i våra forskningsfrågor. 

5.1 Kärnkompetens 

Enligt McIvor (2005) har kärnkompetensen stor betydelse för vilka aktiviteter som bör finnas 

inom företaget och vilka som kan läggas ut på externa partners. De aktiviteter som är 

lämpligast att utföra och kontrollera internt är enligt Axelsson (1998) de aktiviteter närmast 

kärnkompetensen och som har koppling till denna. De aktiviteter som befinner sig i periferin 

och avskiljbara aktiviteter är mer lämpliga att hanteras av en extern partner. Företaget kan då 

koncentrera sig på de aktiviteter och resurser som kan skapa ett unikt värde. De företag vi har 

undersökt har valt att lägga ut hela eller delar av ekonomifunktionen på en extern leverantör 

genom någon form av outsourcing. Ekonomifunktionen i dessa företag kan ses som en 

avskiljbar aktivitet om man jämför med aktiviteterna i Long & Vickers- Koch modell. Enligt 

Axelsson (1998) innebär det att aktiviteten är en komponent som är en del av en större helhet. 

Denna del är inte en aktiv del av kärnkompetensen och den är lätt att avskilja. Vi tror att det 

vaga intresset för ekonomin är en orsak till varför företag väljer att lägga ut denna funktion. 

Finns det inget intresse för det så blir det inte heller roligt att hantera funktionen. Detta 

betyder att företagen ser ekonomifunktionen som ett nödvändigt ont som måste skötas även 

om intresset för funktionen inte finns. Enligt Ejeblad har de valt att insourca samt outsourca 

delar av ekonomifunktionen för att företaget ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet och 

lägga mindre tid på ekonomifunktionen. Anledningen till detta var för att få loss tid till andra 

för henne viktigare områden. Detta är något Heywood (2001) förklarar att outsourcing 

möjliggör, frigörelse av tid som istället kan användas för att hantera mer kreativt arbete. 

Brown & Wilson (2005) påpekar att företag ibland behöver befria resurser till andra ändamål. 

Varje organisation har begränsade resurser och outsourcing möjliggör för en organisation att 

dirigera om sina resurser. Ett företag kan fokusera på sin kärnverksamhet genom att låta 

externa experter ta hand om andra funktioner. Alla intervjuade personer har tagit upp att de 

saknar tillräcklig kompetens inom ekonomifunktionen. I och med detta skulle det vara 

tidskrävande eftersom de måste söka all information om de skulle sköta hela denna funktion 

själva. Personer som redan besitter kunskapen utför arbetet mer effektivt och det innebär att 

företaget inte behöver slösa sin dyrbara tid. Precis som i vardagen väljer människor att 
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fokusera på det de är bra på för att de ska kunna bibehålla sin självkänsla. Genom att göra det 

man kan och är bra på tillfredställs bekräftelsebehoven. Det är därför inte särskilt konstigt att 

företag väljer att göra detsamma, att ägna sig åt det de är bra på och låta andra sköta det som 

dessa är bra på.   

Företeelsen outsourcing kan delas in i två delar enligt Axelsson (1998), integrerad och 

splittrad outsourcing. Integrerad outsourcing betyder att företaget förlägger en hel funktion till 

en extern leverantör och splittrad outsourcing innebär att endast en del av en funktion förläggs 

hos en extern leverantör. Heywood (2001) och Linderoth (2005) förklarar att BPO är 

outsourcing av hela affärsprocesser. Det handlar om att lägga hela ekonomifunktioner som 

lönehantering, bokföring eller fakturering på ett annat företag. Beroende på hur BPO 

definieras kan begreppet tolkas både som integrerad respektive splittrad outsourcing.  

Ejeblad förklarar att de har valt insourcing av den löpande bokföringen och outsourcing av 

lönehanteringen medan de själva sköter faktureringen. Knutsson berättar att deras företag 

outsourcar allt inom ekonomifunktionen, detta berättar även Pettersson att de gör på deras 

företag. Båda företagen har kvar controllerfunktionen inom företaget. Stigberg förklarar att de 

outsourcar lönehanteringen och bokföringen, dock sköter de all fakturering själva. Vi kan se 

att alla företagen använder sig av BPO, om man utgår från definitionen att BPO innefattar 

outsourcing av olika ekonomifunktioner såsom lönehantering, bokföring eller fakturering. Om 

vi istället tittar på integrerad outsourcing och dess definition att hela ekonomifunktionen läggs 

ut på en extern partner så kan vi se att Knutssons och Petterssons företag använder sig av detta 

då hela deras ekonomiavdelning är outsourcad. De konsekvenser som uppstår genom att 

outsourca hela ekonomiavdelningen tror vi kan vara att företagen själva mister en del av sin 

kontroll, processen för att få tillgång till material försvåras och möjligheten till att kunna fatta 

snabba beslut minskar. Personalen kan tappa en viss uppfattning och förståelse för vad som 

sker inom ekonomifunktionen och hur mycket arbete som egentligen ligger bakom. 

5.2 Outsourcing, insourcing eller egen regi 

Det är många beslut att fatta i ett företag och det kan vara svårt att veta vad man ska göra själv 

och vad som ska förläggas på andra partners. Mindre företag har oftast inte tillgång till 

kompetens inom alla funktioner i organisationen och därför är outsourcing ett alternativ för 

dem för att få tillgång till den saknade kompetensen. Enligt Kristofersson (2010) är det vanligt 

att framförallt små och medelstora företag väljer att lägga ut hela eller delar av 
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ekonomifunktionen hos en leverantör. Detta för att det i början är tidskrävande att bygga upp 

sin kärnverksamhet och ekonomifunktionen blir då åsidosatt om resurserna inte finns i 

företaget. Eva Trygg förklarar att om företaget blir större märker det kanske att det lönar sig 

att anställa personal istället för att använda sig av outsourcing eller insourcing, eftersom det 

då finns så pass mycket att göra. Knutsson berättar att de tänkt ta hem delar av 

ekonomifunktionen då företaget har växt och att de därför behöver ha dessa delar i huset. I 

och med detta känner han att de kommer få mer kontroll och det behövs nu när företaget 

växer snabbt. Han förklarar att vissa valda delar kanske blir kvar hos bokföringsbyrån, 

företaget får se om de slutligen tar hem allt. Linderoth (2005) förklarar att svenska företag är 

rädda för att förlora kontrollen och enligt ovan kan vi se att Knutsson bekräftar detta. Vid 

denna undersökning har vi märkt att företagen inte tycker att de har förlorat så mycket 

kontroll och detta tror vi kan bero på att intresset för de delar som är outsourcade eller 

insourcade är vagt. Företagen påstår att styrningen av verksamheten inte påverkas av att de 

lagt ut delar av ekonomifunktionen på externa leverantörer. Detta var något som vi från början 

trodde skulle ha en effekt på verksamheten då vi anser att stora delar av ekonomifunktionen 

har stor betydelse för styrningen av företaget. Eftersom vi är ekonomistudenter ser vi 

betydelsen av att ha kontroll över ekonomin för att företag ska uppnå framgång. Knutsson har 

anställts för att hans företag ska kunna återfå kontrollen och fortsätta växa. Sköter företaget 

bokföringen själva har de en bättre bild över hur det går för företaget och kan därför åtgärda 

problem och fatta snabba beslut. 

Anledningarna till att företag börjar använda sig av outsourcing eller insourcing är många och 

varierande. Anledningarna skiljer sig mellan branscherna och mellan företagen då de befinner 

sig i olika situationer. Vi har märkt att det inte finns några konkreta anledningar till varför 

företag väljer att outsourca eller insourca någon eller några funktioner utan det är väldigt 

individuellt och situationsanpassat. Varför det är så tror vi beror på att olika företag har olika 

behov och något som fungerar bra för ett företag kanske inte alls passar ett annat. Därför kan 

vi inte generalisera en specifik orsak till att företag lägger ut olika funktioner, men vi kan se 

vissa samband mellan företagen. Ejeblad förklarar att hon skötte all administration som VD 

samtidigt som hon var med och utvecklade nya produkter. Anledningen till att de började med 

insourcing var för att få loss tid för hennes del. Grunden till att de började med outsourcing 

var för att de insåg fördelen med att använda professionella firmor som kan läsa avtal och har 

kunskap inom området, istället för att lägga ner egen tid på det. De har nu kunnat fokusera på 

det som de är bra på. Eva Trygg förklarar att anledningen till att företag väljer att insourca 
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istället för att outsourca beror på företagets storlek. Det är betydligt vanligare att större företag 

använder sig av insourcing. Stigberg menar istället att deras anledning till att de övergick från 

insourcing till outsourcing berodde på att det var mest praktiskt att outsourcingleverantören 

hade hand om alla dokument. Stigberg berättar att anledningen till att företaget från första 

början började med insourcing var för att bolaget var litet och inte hade resurser eller 

kompetens inom företaget. Detta är något även Knutsson nämner som en orsak till att 

företaget började med outsourcing. I teorin finner vi att McIvor (2005) tar upp att olika 

specialister från outsourcingleverantörer kan åstadkomma högre prestationsnivå på en viss 

funktion, än vad företaget kan uppnå internt. En huvudorsak till att företag väljer att outsourca 

är att förbättra prestationen på en viss funktion. Vi kan se att en orsak till att företag börjar 

med outsourcing är att få tillgång till resurser och kompetens som företagen själva inte 

besitter. Detta har varit en erkänd anledning sedan tidigare. Ejeblad påpekade att få loss tid 

var en orsak till att de började med insourcing och detta är något som inte är särskilt utvecklat 

i teorin som en anledning. Vi anser att tid går att koppla ihop med kompetens och kostnader, 

med rätt kompetens effektiviseras arbetet och företagen sparar på så sätt tid och därmed 

minskar kostnaderna, tid är pengar. 

Vi har även märkt att outsourcing överlag är ett känsligt område. Vad som ligger bakom detta 

tror vi är risken att förlora kontrollen vid outsourcing. Genom att lägga ut ekonomifunktioner 

på andra partners blottar företaget viktiga delar av sin verksamhet. Både personerna på 

företagen som vi har intervjuat och andra företag vi har varit i kontakt med har visat en viss 

orolighet gentemot ämnet. Outsourcing har visat sig vara något man inte pratar öppet om. 

5.3 Relationer mellan parter 

Enligt Donaldson och O´Toole (2002) ligger tillförlitlighet och åtagande till grund för att en 

relation mellan kund och leverantör ska fungera. Stigberg anser att arbetsfördelningen mellan 

parterna är en av de absolut viktigaste sakerna att vara tydlig med. Han förklarar att om en 

relation ska fungera bra bör man ha ett väl definierat ansvar och specifika arbetsuppgifter. 

Pettersson diskuterar att leverantören har en skyldighet att upprätthålla rutinerna och utföra 

det som avtalats om. Exempelvis måste leverantören alltid se till att det finns personal 

tillgänglig om någon skulle bli sjuk, detta eftersom företaget köper en tjänst av dem. Trygg 

menar att företaget inte behöver ha några förpliktelser gentemot anställda då de inte har något 

anställningsförhållande till leverantören vid outsourcing eller insourcing. Detta innebär att 

företaget inte behöver stå för de kostnader som uppkommer när personal blir sjuk. Företagen 
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som vi har studerat har olika slags avtal för hur outsourcingen ska utföras och vad 

outsourcingleverantörerna har åtagit sig. Vad vi kan se är utförandet och åtagandet väldigt 

individuellt och beror på företagens situation. Det finns inte några specifika standardavtal som 

leverantörsföretag använder sig av vid åtaganden utan istället anpassas avtalen efter 

företagens behov. Avtalen skräddarsys så att de passar företagen på bästa sätt. Knutsson tror 

att vilka vägar man väljer att gå vid outsourcing och vilket sätt som är bäst beror på hur man 

själv är som person och hur företaget vill driva verksamheten. 

Knutsson berättar att den viktigaste egenskapen i en relation mellan leverantör och köpare är 

lyhördhet. Leverantören behöver ha en förståelse för kundens krav samtidigt som kunden 

måste förstå leverantörens verksamhet. Axelsson (1998) förklarar att kunden och leverantören 

bör ha komplementära resurser, vilket innebär att leverantörens förmåga ska matcha kundens 

behov. Enligt Ejeblad var kunskapen inom deras datasystem anledningen till att de valde sin 

insourcingleverantör, de var de enda som hade använt detta system tidigare. Hon förklarar 

även att de valde att ha ett stort outsourcingbolag med bred kunskap inom olika avtal. Detta 

istället för att använda sig av sin befintliga insourcingleverantör som endast hade kunskap 

inom avtal för en annan bransch. Vi kan se i både teori och empiri att förmågan att matcha 

varandra har betydelse för att en relation ska bibehållas. Det är lättare att samarbeta med 

företag som ligger på samma nivå och med samma ambitioner. Detta kan jämföras med det 

vardagliga livet då personer med samma värderingar och bakgrund dras till varandra och har 

lättare att samarbeta. En öppen dialog och en nära relation krävs vid outsourcing och 

insourcing av ekonomifunktionen. En förståelse för varandra bidrar till att företagen får ut 

mycket av relationen. Uppskattar företaget det leverantören erbjuder och underlättar företaget 

för leverantören att göra sitt jobb ökar leverantörens intresse för att hjälpa företaget. En win-

win situation uppstår där båda företagen får ut ett mervärde.  

En viktig del av en relation är att man kontinuerligt har kontakt med sin leverantör. Vid 

insourcing har vi upptäckt att det är lättare att bygga en bra relation då företaget träffar sin 

leverantör på plats i företaget. De har direktkontakt med personen som utför arbetet åt dem. 

Detta påpekar Stigberg som en fördel. Det blir mer personligt och relationen blir mer på en 

personlig nivå. Vid outsourcing är det istället vanligare att företagen har telefonkontakt med 

varandra. Även Trygg förklarar att det är skillnad på att jobba på sitt kontor jämfört med att 

arbeta på plats hos en företagskund. Vid insourcing träffar hon personalen på företaget när 

hon är på plats och utför arbetet. Hon menar att hon kommer närmare företaget på så vis.  
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5.4 Storleken på företag har betydelse 

Heywood (2001) hävdar att när ett företag ska välja outsourcingleverantör har storleken på 

detta företag betydelse. Han menar att ett stort företag aldrig skulle lägga ut en nyckelfunktion 

på ett litet företag. Detta tar även Stigberg upp och han anser att en outsourcingpartner bör 

vara av samma storlek som det egna företaget. Han tror att det är viktigt att hitta en 

samarbetspartner på samma nivå. Genom att ha en leverantör i samma storlek blir företaget 

inte en i mängden hos leverantören utan istället en viktig kund. Heywood (2001) förklarar att 

det bästa ett företag kan göra när de ingår ett outsourcingavtal är att försäkra sig om att deras 

arrangemang fortsättningsvis alltid kommer att vara av störst betydelse för leverantören. 

Precis som Stigberg menar Heywood (2001) att det är av stor vikt om företaget är en 

betydelsefull aktör för leverantören eller om det är en i mängden av ett stort antal kunder hos 

leverantören. Vi har förståelse för att alla företag inte får lika stor uppmärksamhet hos en stor 

leverantör då de har många olika kunder. Alla kunderna kan inte få lika stor uppmärksamhet 

och blir därför olika prioriterade. Ett stort leverantörsföretag tjänar oftast mer på stora kunder 

eftersom arbetet är mer omfattande i större företag. Ett mindre företag kan därför bli åsidosatt 

då företaget automatiskt är mindre betydelsefullt för leverantören då det bidrar till mindre 

intäkter. Eftersom företag som outsourcar lägger ut en del av sin verksamhet måste denna 

funktion därför skötas minst lika bra som om den vore i företaget istället. Vi har genom våra 

intervjuer sett att när företagen och deras leverantörer är på samma nivå har de större 

förståelse för varandra och ett bättre samarbete har åstadkommits. Detta beror på att de 

företag som vi har intervjuat är mindre och de har märkt att de inte har fått samma 

uppmärksamhet från stora leverantörer, jämfört med vad de har fått från leverantörer i samma 

storlek som de själva. Som vi redan nämnt ovan får företag av samma storlek en större 

betydelse för varandra. Stora företag har inte samma behov av alla sina kunder som små 

företag har. Alla enskilda kunder är väldigt viktiga för små företag och därför får varje kund 

stor uppmärksamhet då små företag är beroende av sina kunder i en annan utsträckning än vad 

stora företag är.   

5.5 Fördelar och nackdelar med outsourcing alternativt insourcing 

5.5.1 Kostnadsreducering eller kostnadsökning 

Enligt McIvor (2005) kan företag ibland misslyckas med att uppnå den kostnadsreducering 

som förväntats genom outsourcingen och istället kan kostnaderna öka. Det finns en tendens 
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till att underskatta hanteringen av resurser och tid som måste investeras i outsourcing. 

Organisationer kan misslyckas med att inse att de måste investera i resurser för att klara av 

relationen med leverantören. Om det vid outsourcing visar sig att kostnaderna ökar finns det 

ingen anledning till att fortsätta med det om det inte existerar något slags mervärde. Ejeblad 

menar att vissa företag tycker att det blir en extra kostnad med insourcing, men hon anser 

snarare att det är en besparing om man inte har kunskapen i företaget. Våra intervjupersoner 

har inte tagit upp kostnadsökning som en nackdel vilket vi tror beror på att mervärdet de får ut 

av samarbetet med sina leverantörer väger tyngre.  

En fördel enligt Stigberg är att företaget inte får kostnader för anskaffning, underhåll samt 

resurser i form av personal för att sköta ekonomisystemet. De betalar istället en hyra för att få 

använda ett system som leverantören innehar. Olve & Samuelsson (2008) förklarar också att 

outsourcing ofta ses som ett sätt att reducera kostnader eftersom företagen då inte behöver 

besitta en viss kompetens eller personal. I och med att företag kan hyra ett system av 

leverantören vid outsourcing behöver de inte investera i hård- och mjukvara. Leverantörer kan 

istället ta på sig investerings- och utvecklingskostnader enligt McIvor (2005), riskerna delas 

på många olika kunder vilket reducerar leverantörskostnaderna för alla kunderna till 

leverantören. Pettersson förklarar att leverantörerna har möjlighet att investera i ny teknik i en 

annan utsträckning än vad företagen själva har möjlighet till. I teorin konstaterar McIvor 

(2005) att outsourcing förser en organisation med större flexibilitet, speciellt i den snabba 

utvecklingen av ny teknik och produkter. Leverantörer kan tillhandahålla bättre ny teknik än 

vad små företag kan. Vid insourcing är det vanligt att företaget som insourcar kan behöva stå 

för investeringskostnaderna konstaterar Trygg. För små företag är varje investering en stor 

kostnad och bör därför vara väl genomtänkt. Vi kan se att i små företag kan det vara svårt att 

hänga med i den snabba tekniska utvecklingen.  I och med att ekonomifunktionen i stora delar 

är uppbyggd av teknik och olika system kan företaget outsourca denna funktion eller avtala 

med leverantören om att de ska stå för kostnaderna för hård och mjukvara. Detta för att slippa 

lägga pengar på exempelvis bokföringsprogram och liknande. 

Mängden personal och tid som måste läggas på ekonomifunktionen beror på företagens 

storlek. Brown & Wilson (2005) förklarar att det är flexibelt för ett företag att outsourca de 

delarna av de funktionerna som den anställda personalen inte hinner med. Ett företag kan 

också välja att outsourca hela denna funktion istället när arbetsmängden varierar kraftigt. 

Ejeblad anser att det är smart att insourca om företagen är småföretag då det blir ekonomiska 

fördelar istället för att anställa personal. Detta på grund av att det inte går åt en heltidstjänst 
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för att sköta den löpande bokföringen. Även Trygg förklarar att det blir en besparing att 

insourca. Hon säger också att det kan vara svårt att hitta personal som både kan jobba med 

ekonomin samt inom en annan funktion i företaget, då det i mindre företag inte behövs en 

heltidstjänst för att hantera ekonomin. Företagen blir mer flexibla när de endast använder 

resurser i den utsträckning som behövs. Istället för att företaget får en fast kostnad vid 

löneutbetalning av en heltidstjänst får företaget en rörlig kostnad för de timmar som behövs 

för att utföra arbetet. Genom att outsourca hela eller delar av ekonomifunktionen kan enligt 

McIvor (2005) företagets fasta kostnader omvandlas till rörliga kostnader och riskerna med 

investeringar kan reduceras. Även Brown & Wilson (2005) påpekar att genom att eliminera 

de fasta kostnaderna för den interna personalen och istället lägga ut arbetet på en leverantör 

som endast får betalt för det arbete som utförts, övergår en fast kostnad till en rörlig kostnad. I 

små företag kan vi se att ekonomihanteringen inte kräver en heltidstjänst och därför är det 

fördelaktigt för dem att använda sig av outsourcing eller insourcing. De slipper kostnaderna 

för en anställd samtidigt som de endast betalar för antalet timmar som arbetet kräver. 

5.5.2 Tillgång till unik kompetens eller förlorad kompetens 

Tillgång till unik kompetens är enligt Brown & Wilson (2005) ett vanligt argument för att 

fatta beslut om outsourcing när det gäller funktioner som kräver höga kompetensnivåer. De 

förklarar att ett företag kan känna att deras personal inte har tillräcklig kompetens för en 

specifik funktion. Ett företag kan lösa detta problem genom att lägga över denna funktion på 

en outsourcingleverantör som är specialiserad på just den funktionen och som har hög 

kompetens inom området. Knutsson förklarar också att outsourcingleverantörerna är mer 

specialiserade inom olika områden. Ett litet företag med få anställda kan använda sig av dessa 

bolag, då det är svårare för dem att ha kunskapsbredd inom företaget. Stigberg förklarar att 

företaget kan finna kompetenta resurser inom ett område som inte företaget själva besitter. 

Ejeblad berättar att hon inte är särskilt utbildad inom ekonomi utan att hon har begränsad 

kunskap inom området. Fördelen med insourcing är att en person som verkligen är kunnig 

inom området sköter den löpande bokföringen. Om hon hade skött den själv hade många 

saker tagit mycket längre tid, då hon hade varit tvungen att ta reda på information själv. Enligt 

McIvor (2005) är en huvudorsak till att företag väljer att outsourca att förbättra prestationen 

på en viss funktion. Specialister från outsourcingleverantörer kan åstadkomma högre 

prestationsnivå på en viss funktion, än vad företaget kan uppnå internt.  
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Brown & Wilson (2005) hävdar att leverantörerna använder välutbildad och erfaren personal 

samt de mest aktuella tillvägagångssätten och den senaste utvecklingen inom tekniken. Flera 

av våra intervjupersoner påpekar också detta. Bland annat förklarar Knutsson att företaget kan 

få en bredare kunskapsbas då outsourcingleverantörer jobbar med många olika företag och att 

de har lättare att ta till sig förändringar, bland annat i lagstiftning. Även Stigberg påpekar att 

de genom outsourcing inte behöver bygga upp kompetens inom redovisningsfrågor och 

specifika skattefrågor. Han anser att en bokföringsbyrå har mer effektivitet när det gäller 

sådana flöden än vad företaget har. Ejeblad säger att leverantören hela tiden är uppdaterad och 

insatt i de nya skatterelaterade frågorna. Vi har under våra intervjuer märkt att outsourcing är 

en viktig del för att få tillgång till unik kompetens. Outsourcingleverantören kan hjälpa 

företagen med att hitta lösningar på problem och effektivisera ekonomiarbetet så att företagen 

blir lönsammare. Företagen ser det som en möjlighet att få tillgång till specialiserad personal 

samtidigt som de själva inte behöver anställa personal och de slipper de kostnader som det 

medföljer. Företagen slipper även utbilda sin befintliga personal och vara uppdaterade inom 

alla områden vilket i sin tur är en kostnadsbesparing. 

Outsourcing kan enligt McIvor (2005) leda till att viktig kompetens och möjligheten till 

förändring i framtiden går förlorad. På lång sikt måste ett företag upprätthålla ett visst 

utrymme för nyskapande i vissa kärnfunktioner, för att utnyttja nya möjligheter på respektive 

marknader. Vi kan se att detta är viktigt då företag växer snabbt. Knutsson förklarar att den 

snabba tillväxten av företaget gör att de behöver ta hem delar av ekonomifunktionen för att 

företaget ska kunna fortsätta utvecklas. När företag väljer att outsourca respektive insourca 

väljer de samtidigt att inte binda kompetens i företaget vilket vi tror kan påverka företaget. En 

anställd har ofta en drivkraft att det ska gå bra för företaget eftersom det gynnar denne. Vid 

outsourcing finns endast en leverantörsrelation vilket innebär att personen som sköter 

funktionen kanske inte gör mer än vad denne behöver. En anställd får en tillhörighet till 

företaget och en gemenskap utvecklas. På lång sikt tror vi att en anställning kan ge ett större 

mervärde än ett outsourcingsamarbete.  

5.5.3 Bibehållen eller förlorad kontroll 

Enligt Andone & Pavaloaia (2010) kan företaget genom outsourcing förlora kontrollen över 

väsentliga funktioner. McIvor (2005) förklarar att om ekonomifunktionen sköts internt behålls 

kontrollen i företaget. Axelsson (1998)  menar att för att undvika att hamna i en 

beroendeställning vid outsourcing kan det vara fördelaktigare att behålla de olika funktionerna 
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i den egna verksamheten. Ejeblad berättar att eventuella nackdelar skulle kunna vara att 

företag tappar en viss del av kontrollen om de lägger ut för många delar. Linderoth (2005) 

förklarar att rädslan för att mista kontrollen är en orsak till att svenska företag inte är särskilt 

företagsamma när det gäller outsourcing av hela funktioner såsom redovisning, lönehantering 

eller personaladministration. Här kan vi se att kontrollen är en betydande faktor som avgör om 

företagen väljer att lägga ut eller behålla funktionerna internt. Ejeblad hävdar att om företag 

gör allt själva har de kontroll. Det är viktigt att företag lägger upp outsourcingen eller 

insourcingen så att de fortfarande känner att de har kontroll över det hela. Hon säger att för att 

deras företag inte ska förlora kontrollen så öppnar de fortfarande posten själva och har därför 

en överblick över antalet fakturor och företagets kostnader. Om de hade haft outsourcing 

istället för insourcing av sin löpande bokföring där leverantören också hanterat all post hade 

företaget mist en del av kontrollen. Hon berättar att det exempelvis är svårt för 

outsourcingleverantören att veta om beloppen på fakturorna är rimliga eller inte då det endast 

är siffror för dem. Det är viktigt för företagen att avtalen mellan dem och leverantören 

upprättas så att företagen fortfarande känner att de har kontroll över sin verksamhet. Alla 

företag är olika och befinner sig i olika situationer och därmed ser även avtalen olika ut 

företagen emellan. Detta betyder att det inte går att göra några generaliseringar. Knutsson 

förklarar att genom deras form av outsourcing, då allt material finns hos bokföringsbyrån, blir 

företaget begränsat och det är svårt för dem att få en känsla för hur det går för företaget. 

Tillgången till det egna bokföringsmaterialet blir hämmat och det blir omständigt och 

besvärligt att göra analyser och uppföljningar. Företagets kontroll påverkas då man inte har 

tillgång till allt bokföringsmaterial på plats i företaget. Anledningen till att Knutssons företag 

väljer att ta hem delar av sin ekonomifunktion är just för att de inte känner att de har full 

kontroll över sin verksamhet. När företag känner att de inte har kontroll bör avtalen ses över, 

det kan också vara läge att fundera över att ta hem ekonomifunktionen. Vi tror att om företag 

inte längre känner att de har kontroll över ekonomin så stoppar det företagets utveckling. Om 

intresset för ekonomifunktionen inte finns kan det vara svårt att inse att de inte har bra 

kontroll och detta kan innebära att företaget står och stampar på samma ställe och därmed inte 

följer med i utvecklingen och anpassar sig. Följden kan bli negativa överraskningar som kan 

leda till stora konsekvenser och som slutligen skulle kunna leda till konkurs.  

McIvor (2005) hävdar att beroendet av en specifik leverantör kan leda till stora risker när det 

gäller kostnad, kvalitet och leverantörsmisslyckande. En leverantör kan misslyckas med att nå 

den nödvändiga standardkvaliteten som organisationen kräver. Stigberg menar att det är en 
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nackdel att företaget inte har full kontroll över vilken person outsourcingleverantören väljer ut 

för att sköta företagets bokföring. Det krävs rätt person på rätt plats för att lyckas. När företag 

anställer personer för olika arbetsuppgifter bestämmer de vem som ska utföra arbetet, detta är 

svårt att påverka vid ett outsourcingsamarbete. Vi tror inte att detta spelar särskilt stor roll för 

företagen då de väljer att outsourca eller insourca för att få den kunskap de själva inte besitter. 

Vem som sköter det har inte så stor betydelse utan det viktiga för företaget är att det sköts på 

rätt sätt.  
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6 Slutsatser 

I detta kapitel presenteras våra egna slutsatser och reflektioner utifrån det insamlade 

materialet. Vi svarar på varför företag väljer att outsourca respektive insourca 

ekonomifunktionen. 

Varför outsourcar företag hela eller delar av sin ekonomifunktion? 

Enligt teorin är kostnadsreduceringar den största orsaken till att företag börjar med 

outsourcing. Vad vi kan se genom denna studie är detta inte huvudanledningen för 

outsourcing av ekonomifunktionen.  De anledningarna vi har fått fram till varför företag väljer 

att outsourca eller insourca ekonomifunktionen är främst för att få tillgång till specifik 

kompetens och för att få loss tid till arbete inom andra funktioner. Ofta nämns det att det är 

små och medelstora företag som väljer att outsourca eller insourca hela eller delar av 

ekonomifunktionen. Detta beror på att dessa företag inte har många anställda och därmed 

finns det inte tillräckligt bred kunskap inom företaget för att klara av att hantera alla 

funktioner på ett bra sätt. I mindre företag krävs det inte alltid en heltidstjänst för att sköta 

ekonomifunktionen och istället för att anställa någon på deltid väljer företag att lägga ut denna 

funktion. Om ett företag skulle välja att anställa någon som har kunskapen att sköta 

ekonomifunktionen i detta fall, skulle det krävas att denna person även kan arbeta inom andra 

funktioner i företaget, för att denne ska komma upp i en heltidstjänst. Om företagen inte har 

tillräcklig kunskap inom ekonomi, kan ekonomiarbetet ta längre tid än om någon med rätt 

kunskap skulle sköta det. Genom att outsourca eller insourca frigörs tid för företagen att ägna 

sig åt andra funktioner som de har kompetens inom, såsom dess kärnfunktioner. De 

anledningar vi fått fram till varför företag outsourcar eller insourcar kan ändå ses som en form 

av kostnadsreducering eftersom det är kostnadskrävande att utbilda personal. När kunskap 

inte finns är det mer tidskrävande och därför kan det bli ineffektivt arbete vilket leder till 

ökade kostnader. 

Vilka faktorer är det som avgör om ett företag väljer att outsourca 

alternativt insourca hela eller delar av ekonomifunktionen? 

De faktorer som är avgörande för om företag väljer att outsourca eller insourca 

ekonomifunktionen är dels företagens storlek och situation, men även mjukvara och teknik 

spelar roll. Det vi har kunnat se är att det inte finns några generella anledningar till varför 
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företag väljer det ena eller det andra. Istället är det praktiska saker och avtalsutformning som 

styr valet. Hur man är som person och hur man vill att sitt företag ska skötas är betydande för 

vilken form man väljer och för hur avtalen utformas. Vi har sett att det finns delade meningar 

om vad som är mest praktiskt för företag när det gäller hantering av administrativt material 

och detta avgör delvis vilken form företaget väljer. Mycket små företag väljer att outsourca då 

de inte har kontorslokaler i samma utsträckning som lite större företag, insourcing blir därför 

aldrig aktuellt för dem. Mjukvara och tillgång till denna har varit avgörande för några av de 

företag som vi intervjuat. Det kan vara integrerade system, då exempelvis material- och 

produktionsstyrningssystem behöver vara ihopkopplat med ekonomisystemet. När företaget 

hade systemet i sin ägo var det lättare att ta dit någon som skötte bokföringen på plats. För ett 

annat företag var även mjukvaran avgörande vid övergången från en form till en annan. Här 

övergick företaget istället till ett webbaserat bokföringsprogram och då fanns det ingen 

anledning att ha personal från leverantören på plats, utan företaget kunde ändå komma åt allt 

material de behövde för att kunna göra analyser och uppföljningsrapporter.  

Hur kan företag bibehålla kontrollen över sin ekonomi när de outsourcar 

eller insourcar hela eller delar av ekonomifunktionen? 

Flertalet av de företag vi har intervjuat känner att de har kontroll över sin verksamhet trots att 

de outsourcar eller insourcar delar av sin ekonomifunktion. Vi har under undersökningen sett 

att företagen bibehåller sin kontroll över verksamheten genom att hantera ingående och 

utgående fakturor. Företagen kan på så sätt se vilka intäkter och kostnader de har och får 

därmed en överblick över flödet. En viktig sak för att bevara kontrollen som uppkommit vid 

undersökningen är att det ska vara lättillgängligt att kunna skriva ut viktiga rapporter. Vid 

insourcing är detta oftast inget problem då företaget själva tillhandahåller 

ekonomiprogrammet. För att kunna uppnå denna lättillgänglighet vid outsourcing behövs ett 

integrerat ekonomisystem med outsourcingleverantören. Exempelvis kan programmet vara 

webbaserat så att företaget kan komma åt material och rapporter från sitt kontor trots att de 

själva inte sköter bokföringen. Därför är det viktigt att se över vad leverantörerna kan 

tillhandahålla och utforma avtal så att företagen fortfarande har kontroll. Om företagen inte 

har denna lättillgänglighet tar allt mycket längre tid och dubbelarbete kan förekomma. Detta 

påverkar såklart företagets kontroll över verksamheten och innebär att företag som expanderar 

måste ta tillbaka hela eller delar av ekonomifunktionen för att kunna kontrollera utvecklingen.  
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7 Rekommendationer  

I detta kapitel framför vi våra rekommendationer till företag och framtida forskning. 

Vi vill främst uppmärksamma läsarna om att begreppet outsourcing har flera betydelser och 

definitionerna skiljer sig därför åt. I och med detta kan det lätt bli rörigt och missförstånd kan 

uppstå. Det gäller att vara tydlig med sina definitioner från första början. Outsourcing av 

ekonomifunktionen har varit ett känsligt område vilket har inneburit svårigheter i att finna 

empiri. Det har visat sig vara något man inte pratar öppet om. Vad som ligger bakom 

känsligheten tror vi är risken att förlora kontrollen vid outsourcing. Genom att lägga ut 

ekonomifunktioner på andra partners blottar företaget viktiga delar av sin verksamhet. Varför 

det är ett känsligt område vore intressant att gå in djupare på och forska vidare om. 

Ett annat intressant område som även vi funderade på att undersöka i början är hur 

outsourcing skiljer sig åt mellan olika branscher. Finns det några samband mellan bransch och 

outsourcingform och outsourcar vissa branscher mer än andra? Det kan vara intressant att se 

hur avtalen ser ut i de olika branscherna och vad som främst outsourcas. 

Slutligen skulle det vara intressant med fortsatt forskning med samma syfte som vi haft i vår 

undersökning men istället endast titta på större företag än de företag vi har studerat. Vi tror att 

detta skulle ge en djupare bild och bättre förståelse för varför företag outsourcar. 

Undersökningen skulle antagligen visa tydligare anledningar och genomtänkta 

införandeprocesser vid valet av outsourcing då dessa företag borde ha en tydligare baktanke 

med arbetssättet.  
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http://www.svensktnaringsliv.se/sokresultat/?site=snext_collection&output=xml_no_dtd&ie=latin1&oe=latin1&getfields=*&filter=0&client=SN&proxystylesheet=SN_english&q=sm%E5tt+om+sm%E5+f%F6retag&google_type=
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor - Företag som outsourcar respektive insourcar 

1. Vem är du och vad har du för befattning? 

2. Berätta lite om ert företag. 

3. I vilken omfattning använder ni er av outsourcing av ekonomifunktionen? 

4. I vilken omfattning använder ni er av insourcing av ekonomifunktionen? 

Outsourcing 

5. Hur länge har ni haft outsourcing? 

6. Hur kommer det sig att ni började använda er av outsourcing? 

7. Vad ser ni för fördelar med att använda er utav outsourcing? 

8. Vad ser ni för nackdelar med att använda er utav outsourcing? 

9. I vilken omfattning påverkar outsourcingen av ekonomifunktionen er verksamhet? 

Insourcing 

10. Hur länge har ni haft insourcing? 

11. Hur kommer det sig att ni började använda er av insourcing? 

12. Vad ser ni för fördelar med att använda er utav insourcing? 

13. Vad ser ni för nackdelar med att använda er utav insourcing? 

14. I vilken omfattning påverkar insourcingen av ekonomifunktionen er verksamhet? 

 

15. Hur gick arbetsprocessen till när ni valde outsourcing/insourcingföretag? 

16. Kommer ni att fortsätta använda er av outsourcing? 

17. Är det något mer du vill säga om detta som vi inte har frågat som du tycker är viktigt? 

18. Om vi har några vidare funderingar är det okej om vi kontaktar dig igen? 

19. Mail, telefon? 
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 Bilaga 2: Intervjufrågor - Insourcingleverantör 

1. Vem är du och vad har du för befattning? 

2. Vad gör du i företaget? 

3. Hur länge har du arbetat med insourcing? 

4. Hur är din relation till företaget? 

 

5. Vad finns det för fördelar med insourcing i jämförelse med att företaget sköter det 

själv? 

6. Ser du några nackdelar med detta? 

7. Vad finns det för fördelar med insourcing jämfört med outsourcing? 

8. Ser du några nackdelar med detta? 

9. Vad har insourcing för effekter på verksamheten? 

 

10. Är det något mer du vill säga om detta som vi inte har frågat som du tycker är viktigt? 

11. Om vi har några vidare funderingar är det okej om vi kontaktar dig igen? 

12. Mail, telefon? 
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Bilaga 3: Företagsbeskrivning 

Kee Plastics AB 

Kee Plastics är ett tillverkningsföretag som tillverkar spritspåsar i plast för engångsbruk, 

engångsspritspåsar. Grundarna heter Allan och Gunilla Ejeblad. De formulerade en blandning 

av plaster, tillsammans med en unik tillverkningsprocess, för att skapa KEE-Seal 

engångsspritspåsar. De var medvetna om de ökade kraven på hygien i catering- och 

bageriverksamheterna och att en traditionell spritspåse inte kan uppfylla dessa krav. 

Engångsspritspåsar var på den tiden av olika skäl inte tillräckligt bra för professionella 

användare. KEE-Seal fabriken har varit fokuserad på att producera en enda produkt. 

Engångsspritspåsarna tillverkas på en rulle som innehåller 100 påsar och företaget säljer cirka 

700 miljoner sådana rullar om året till 70 olika länder. Kee Plastics exporterar över 95 % av 

sin produktion. Företaget säljer främst till professionella användare, men de har även en 

konsumentprodukt som man kan köpa i affärer. Huvudsakliga produktionen är de spritspåsar 

som går till bagerier, storkök och lite olika cementtillverkare, det är inte bara bakning, utan 

engångsspritspåsarna kan användas i flera olika sammanhang. Nyligen har Kee Plastics 

utvecklat en patenterad revolutionerande förbättring för KEE-Seal. Det är en ännu mer 

greppbar unik strukturerad yta som innebär att engångsspritspåsarna kan användas även när 

händerna blir blöta. Strukturen på engångsspritspåsarna är lik känslan av strukturen på en 

tygspritspåse. KEE-Seal föddes år 2000 och nu har även vidareutvecklingen av spritspåsen 

med ett utmärkt grepp, KEE-Seal Ultra, sett dagens ljus. 

Insourcing: löpande bokföring i 6 år 

Outsourcing: lönehantering i 1 år 

Antal anställda: 18 st 

Omsättning (tkr): 42 790 

Resultat efter finans netto (tkr): 4 127 

Soliditet (%): 50,4 
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Aptilo Networks AB 

Aptilo Networks grundades 2001 av ett bolag som hette Aktiecommunication som jobbade 

med serverlösningar för mobilt internet och har vuxit sedan dess. Aptilo Networks är ett 

världsledande företag inom förintegrerad service management och policy kontrollösningar för 

tjänsteleverantörer där de enkelt tillhandahåller, levererar och hanterar bredbandsdataservice 

över 3G/LTE, WiMAX ™, Wi-Fi och fasta bredbandsnätverk. Aptilos Service Management 

Platform kontrollerar fakturering, användartjänster och tillgång i dessa nätverk, som för 

närvarande distribueras i mer än 50 länder. Aptilos breda erfarenhet av att leverera Wi-Fi-

lösningar i kombination med deras djupa kunskap om hur man kan integrera med den mobila 

kärnan har gjort dem ledande inom mobildataavlastning till Wi-Fi. Aptilos lösningar säljs som 

programvarulicenser som körs på vanliga servrar. Dessutom erbjuder Aptilo sina kunder 

bekvämligheten med en hostad lösning via Aptilo Managed Service ™. Den kan levereras 

som en molntjänst från en av Aptilos globala nätverkscenter (NOCs) eller som en tjänst där 

Aptilo fjärrhanterar Aptilos lösningar från kundens egen NOC. Den prisbelönta Aptilo 

Service Management Platform ™ har valts ut av ledande tjänsteleverantörer som Batelco, 

cablevision, du, Eircom, Qware, Saudi Telecom, Telecom Malaysia, Telekom Nya Zeeland, 

Telenor och TeliaSonera. Ledningsgruppen i Aptilo Networks har lett företaget till stor 

framgång och de har lång erfarenhet inom telekom, nätverkslösningar och 

mjukvaruutveckling. Ledningsgruppen har haft ledande befattningar på olika välkända företag 

såsom Ericsson, Sun Microsystems och Sonera innan de började på Aptilo Networks. 

Aptilo Networks huvudkontor ligger i Stockholm med regionala kontor i Kuala Lumpur, 

liksom i USA i Dallas, Texas och Toledo, Ohio. Aptilo Networks är privatägt med Norvestor 

Equity som majoritetsägare. 

Insourcing: Har haft löpande bokföring och lönehantering i 3-4 år 

Outsourcing: Löpande bokföring och lönehantering i 6-7 år 

Antal anställda: 65 st 

Omsättning (tkr): 100 000 

Res. e. fin.netto (tkr): 1 155 

Soliditet (%): 67,9 
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AB Wiktors AV-Line  

AB Wiktors AV-Lines affärsidé är att de är en heltäckande distributör av produkter och 

tjänster inom konferens- och presentationsutrustning till återförsäljare i Norden. Med ett unikt 

brett sortiment och kompetent personal är de ett stöd till sina återförsäljare och erbjuder 

därigenom produkter, tjänster och helhetslösningar till en jämn och hög kvalitet. De för en tät 

dialog med respektive återförsäljare präglad av lyhördhet för att möta respektive återförsäljare 

på dennes behov och villkor. De erbjuder ett unikt sortiment av konferens- och 

presentationsprodukter. Genom deras unika och breda sortiment kan de erbjuda paket och 

helhetslösningar. Färre leverantörer leder till mer rationella inköp och effektivare leveranser. 

Genom att välja Wiktors som distributör minskar antalet leverantörer till återförsäljare. De har 

ett rikstäckande nät av återförsäljare inom kontorsvaruhandlare, AV-specialister, 

inredningsföretag och hembiohandlare. Säljkontoren ligger i Stockholm, Göteborg och Lund. 

Företaget innehar kvalitets- och miljölicens. Företaget startades hösten år 1963. Det är tre 

syskon som driver Wiktors AV-Line AB som startades av pappa Einar. Från att vara ett 

renodlat tillverkande företag av bland annat OH-Projektorer, är de idag en distributör med ett 

brett sortiment av presentationsprodukter. Kontinuitet, kunskap och omtanke är tre ord som är 

naturliga för dem. De arbetar kontinuerligt med att möta marknadens krav på förändringar 

varför de har som målsättning att ständigt utveckla och förbättra deras sortiment. 2008 skedde 

en stor förändring i företagets historia, Mikael Ryberg tillträdde som extern VD januari 2008. 

Som ägare ser de det som mycket positivt att få in kompetens i ledningen som kan driva 

företaget framåt och utveckla Wiktors som mervärdesdistributör. 

Insourcing: - 

Outsourcing: Hela ekonomifunktionen utom controllerfunktionen 8-9 år 

Antal anställda: 26 st 

Omsättning (tkr): 130 000 (Sverige) 

Res. e. fin.netto (tkr): 3 292 

Soliditet (%): 31,6 
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Naturbolaget i Sydost AB (Outnet) 

Outnet är en nätbutik med e-handel där det säljs produkter inom outdoor och travel. De har sin 

bas i de skandinaviska varumärkena som de tycker står för funktionalitet, kvalitet och god 

design. Outnet lanserades i december 2005 men har anor tillbaks så långt som till år 1926. 

2009 fick Outnet som första företag ta emot utmärkelsen "årets e-handlare" inom Sport och 

Fritid i Pricerunners stora konsumentbedömning och denna vann Outnet igen 2010. Outnet är 

en del av Naturbolaget i Sydost AB. 

Insourcing: - 

Outsourcing: Hela ekonomifunktionen i många år, nu har de en controller som ska påbörja 

arbetet med att ta hem delar igen 

Antal anställda: 28 st 

Omsättning (tkr): 35 634 

Res. e. fin.netto (tkr): -428 

Soliditet (%): 38,0 
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 

Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning 

och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet 

erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  

och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linnéuniversitetet 

391 82 Kalmar/351 95 Växjö 

Telefon 0772-28 80 00 

 


