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Sammanfattning 
Titel: Borta bra…? – En studie om outsourcing av ekonomifunktionen hos 

tillverkningsföretag 

Författare: Melek Güzel & Amela Muhic 

Program: Ekonomprogrammet 

Handledare: Thomas Karlsson 

Institution: Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Kalmar 
 

Bakgrund & Problem: Globaliseringens framväxt har bidragit med ett omvärldstryck vilket 

tvingat branscher, främst inom bil- och elektronikindustrin, att omstrukturera sin verksamhet och 

satsa  på  sin   kärnverksamhet  för  att  nå  konkurrensfördelar.  Genom  att  automatisera  och 

systematisera produktionen kunde företagen sänka sina produktionskostnader. Det bidrog till att 

företagen började se de administrativa servicefunktionerna inom företaget som en börda, eftersom 

de inte bidrog till kundnyttan. Behovet att reducera kostnaderna och öka flexibiliteten bidrog till 

att företagen började överlåta icke-värdeskapande aktiviteter till underleverantörer. 
 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera de bakomliggande anledningarna till 

varför tillverkningsföretag väljer att outsourca hela eller delar av ekonomifunktionen. Vidare är 

syftet att analysera hur tillverkningsföretagen behåller kontrollen inom företaget vid tillämpning 

av outsourcing på ekonomifunktionen. 
 

Metod:  Vi  har  använt  oss  av  en  kvalitativ  studie  för  analysen  och  valt  att  intervjua  tre 

tillverkningsföretag som valt att outsourca ekonomifunktionen, två som inte tillämpar outsourcing 

på ekonomifunktionen, samt två revisionsbyråer som har en djupare inblick i 

outsourcingbranschen. Vidare har vi valt att tillämpa en abduktiv ansats då vi inte vill begränsa 

datainsamlingen, samt ville vi få möjligheten att förändra den teoretiska referensramen efter det 

insamlade materialet från intervjuerna. 
 

Slutsats: Företagen tillämpar outsourcing för att skapa centraliserade enheter inom koncernen, 

vilket bidrar till att all kunskap samlas på ett och samma ställe. Faktorerna som är avgörande för 

företaget är kostnadsbesparing, tillgång till egna juridiska enheter, lättheten att avgränsa enheter 

som outsourcas utan påverkan på tillverkningen, samt kvalitet och förtroende. Företaget behåller 

kontrollen genom att inte  outsourca controllerns arbetsuppgifter i för  stor utsträckning, samt 

genom att genomföra ett noggrant analysarbete och inte outsourca i okontrollerade former. 
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1. Inledning 
 

I det inledande kapitlet kommer läsaren få en inblick i det valda ämnesområdet som ska bidra till att 

fördjupa kunskapen för vidare läsning. Nedan följer en bakgrundsbeskrivning och problemdiskussion, 

vilket  leder  fram  till  en  problemformulering  som  uppsatsen  ämnar  besvara.  Vidare  följer  en 

förklaring av uppsatsens syfte och avgränsning som därefter avslutas med disposition av uppsatsen. 
 
 

1.1 Bakgrund 
 

Globaliseringens framväxt under 1990-talet medförde ett högre omvärldstryck i och med att 

modern kommunikation och teknologi förde samman världens länder, vilket bidragit till att vi 

fått en mer gemensam ekonomi, politik och kultur. Den här typen av omvärldstryck bidrog till 

bland annat överkapacitet hos större  företag, det vill säga att företag kunde producera och 

leverera mer än vad som efterfrågades då flera  möjligheter till nyetablering blev möjlig på 

marknader som tidigare varit otillgängliga. Samtidigt fick de  aktörer som redan fanns på 

marknaden   känna   på   konkurrens   från   nya   oväntade   håll   till   följd   av   den   snabba 

informationsspridningen som möjliggjorde att företag kunde skaffa sig tekniskt försprång. 

(Metall, 1997) Den ökade globala konkurrensen har bidragit till att främst branscher inom bil- 

och  elektronikindustrin  har  blivit  tvungna  att  omstrukturera  sin  verksamhet  för  att  få 

möjlighet att höja effektiviteten i produktionen. Omstruktureringen har tagit sig uttryck i att 

företag inriktar sig på sin kärnverksamhet för att nå konkurrensfördelar. Metall har tagit fram 

modellen nedan för att urskilja de krafter  som tillsammans verkar för att driva outsourcingen 

framåt inom industribranschen. 
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Figur 1. Metalls: Samband mellan globaliseringen och outsourcing. (Metalls 1997, s. 42) 
 
 
 

Företagens svar på omvärldstrycket har resulterat i att tjänster och tillverkning outsourcas, 

eftersom  denna   strategi  anses  uppfylla  kostnadsreduktion  samt  ökad  flexibilitet  och 

specialisering. (Metalls, 1997) 

 
Under en lång tid var den absolut viktigaste framgångsfaktorn för företagen volym och det 

främsta värdet inom företagen fanns inom produktionsprocessen som förvandlade råvara till 

färdig produkt. Volym gav den  vertikalt integrerade organisationen fördelar, främst genom 

den storlek som uppnåddes gav kostnadsfördelar och möjligheten till informationsinsamling, 

vilket gav fördelar inom produktionen. Dock blev detta självförsörjande vertikalt integrerade 

system  så  småningom  svårhanterlig  och  olönsamt.  Konsumenternas  förändrade  beteende 

ställde krav på flexibla produktionssystem och det blev tydligare med tiden att den tidigare 

fokuseringen på stora volymer och stordriftsfördelar förskjutits  mot kunskap och 

värdeskapande. Genom  automatisering  och systematisering av produktionen kunde 

produktionskostnader sänkas och deras värde i den värdeskapande processen  minska.  De 

minskade  produktionskostnaderna  bidrog  till  att  flertal  av  de  funktioner  som  företagen 

tidigare ansåg sig behöva bedriva själva, som administrativa servicefunktioner, datadrift och 

produktion, började betraktas som bördor för företagen då dessa inte bidrog till kundnyttan. 

Istället för att göra alla saker rätt inom företagen koncentrerade sig dessa på att istället göra 

rätt  saker,  vilket  innebar att  allt  som inte  bidrog till  kundnyttan  och  som  andra utanför 

företagen kunde göra bättre och billigare kontrakterades ut  till  leverantörer. (Augustson & 

Sten, 1999) Behovet av kostnadsreduktioner och ökad flexibilitet har blivit mer påtagligt idag 

och  har  växt  i  takt  med  ännu  större  krav  på  effektivitet  och  kostnadsreducering  inom 

företagen. Allt fler företag väljer i dagens näringsliv att fokusera på sin kärnverksamhet för att 

på så sätt reducera sina kostnader och öka flexibiliteten. Det innebär att företagen inte behöver 

fokusera på specifika kompetenser  utan kan överlåta dessa till underleverantörer.(Olve & 

Samuelsson, 2008) 
 
 

Outsourcing är ett begrepp som uppfanns på 1980-talet för att beskriva den växande trenden 

där stora  företag  överförde sina informationssystem till leverantörer för att tillhandahålla 

samma tjänst (Greaver, 1999). En exakt betydelse av ordet outsourcing är svår att fastslå vid 
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(Augustson  &  Sten,  1999),  men  enligt  Nationalencyklopedins  definition  av  begreppet 

beskrivs outsourcing enligt följande: 
 
 

”… att till underleverantörer överlåta utförandet av hela eller 

delar av  funktioner som tidigare legat inom det egna företaget. 

Genom outsourcing upplöses det vertikalt integrerade 

storföretaget och  ersätts med nätverk av samverkande företag. 

Varje företag specialiseras på  att utveckla sin nyckelkompetens, 

dvs.  det  eller  de  områden  där  de  har  en  komparativ  fördel” 

(www.ne.se) 

 
Greaver (1999) skriver att outsourcing påminner ganska mycket om underleverantörsavtal, 

joint venturing och strategiska partnerkoncept. Skillnaden mellan koncepten och outsourcing 

är att vid outsourcing blir  aktiviteter överförda ut från företaget. Enligt  Bragg (2006) är 

redovisningen en av de vanligaste delarna i företagen som outsourcas. Själva outsourcingen är 

begränsad till endast några få delar inom redovisningen, som bland annat 

löneadministrationen, beskattningen och finansiella rapporteringen. I Sverige är outsourcing 

av ekonomifunktionen ett utbrett område och det finns  flera företag som specialiserar sig 

inom området Business Process Outsourcing. Business Process Outsourcing refererar till att 

hela affärsprocesser, såsom ett företags ekonomifunktion, kundtjänst eller fakturering, läggs 

ut på externa leverantörer. Framväxten av Business Process Outsourcing har sin grund i den 

höga konkurrensen från lågkostnadsländer, vilket innebär hårdare press på företagen att sänka 

sina kostnader. (Lindroth, 2005) 
 
 

1.2 Problemdiskussion 
 

Det finns ett flertal bakomliggande anledningar till varför ett företag väljer att överlåta vissa 

interna  aktiviteter  till  externa  företag.  Bragg  (2006)  skriver  att  ett  företag  kan  välja  att 

outsourca vissa av sina interna aktiviteter om det finns flera bakomliggande anledningar som 

stödjer detta, som bland annat kostnadsbesparingar och försäljning av tillgångar i företaget till 

leverantörer.  Axelsson  (1998)  skriver  att  några  av  de  skälen  till  att  företagen  väljer  att 

outsourca hela eller delar av sin verksamhet är bland annat att på grund av mer påtaglig global 

konkurrens på världsmarknaden. Vilket enligt Axelsson innebär att företagen  inte behöver 

binda upp sig lika hårt på dem delar av verksamheten som de väljer att outsourca utan kan 
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istället  fokusera  på  sin  kärnverksamhet.  Då  outsourcing  av  ekonomifunktionen  blir  allt 

vanligare i Sverige och enligt en studie som gjorts av Accenture och Economist intelegence 

unit visar att företagsledarna ser outsourcing av ekonomifunktionen som en lyckad åtgärd och 

de tror att denna förändringsstrategi kommer att efterfrågas ännu mer i framtiden. 
 

Outsourcingen bidrar till minskade kostnader och ökad produktivitet, vilket är de två största 

drivkrafterna till val av strategin. Företagen ser även outsourcing som konkurrensfördel, då 

företaget kan ta in kunskap utifrån och på så sätt tillföra ny kunskap till företaget vilket också 

bidrar till förändringar som kan gynna verksamheten. (Rehnman, 2003) För att företaget ska 

kunna nå sina uppsatta mål, är en fungerande ekonomifunktion av stor vikt. IT-revolutionen 

har bidragit till en mycket globalare företagsmiljö som  medför  till att företagen behöver 

koncentrera sig på sin kärnverksamhet och utveckla nya strategier för att få 

konkurrensfördelar på marknaden. Enligt Click & Duening (2005) är outsourcing inte något 

för alla företag, eller för alla processer för den delen. Men belöningarna vid tillämpning av 

outsourcing gör att befattningshavare mer än gärna använder sig av strategin. 
 

Till en början tillämpades outsourcing av större företag, men små- och medelstora bolag 

använder sig idag av strategin för att kunna konkurrera med de större företagen på marknaden. 

(Click & Duening, 2005) När det handlar om outsourcing av hela affärsprocesser är svenska 

företag enligt Lindroth (2005) mer konservativa. Företagen har en rädsla att mista kontrollen 

över affärsprocesser som ekonomi och redovisning, lönehantering eller 

personaladministration.  Därför  finns  det  stora  skillnader  mellan  olika  branscher  gällande 

benägenheten att outsourca delar av verksamheten. (Lindroth, 2005). 
 

Då vi anser att ekonomin är grunden för företagets överlevnad, tycker vi att det är viktigt att 

titta på hur  outsourcingen av denna enhet påverkar företag. Vidare anser vi att det är av 

intresse att diskutera vad som ligger till grund för outsourcingbeslut gällande 

ekonomifunktionen hos större företag. 
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1.3 Problemformulering 
 

Problemdiskussionen ovan har bidragit till nedanstående problemformuleringar. 

Huvudfrågan vi kommer undersöka är: 

• Varför väljer tillverkningsföretag att outsourca hela eller delar av 
 

ekonomifunktionen? 
 

Vi önskar även besvara följande underfrågor: 
 

- Vilka  faktorer  kommer  vara  avgörande  när  företagen  väljer  att  outsourca  sin 

ekonomifunktion? 

- Vad händer med kontrollen inom företagen vid tillämpning av 

outsourcingsstrategi? 
 

1.4 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera de bakomliggande anledningarna till 

varför stora  tillverkningsföretag väljer att outsourca hela eller delar av ekonomifunktionen. 

Vidare är syftet att analysera hur tillverkningsföretagen behåller kontrollen inom företaget vid 

tillämpning av outsourcing på ekonomifunktionen. 
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1.5 Begreppsdefinitioner 
 

Tillverkningsföretag: Ett företag som tillverkar varor, där råmaterial bearbetas som bidrar 

till att produkter framställs.(Jonsson & Mattson, 2009) 
 

Stora företag: Enligt Årsredovisningslagen kapitel 1, paragraf 3, punkt 4, räknas till större 

företag de som uppfyller mer än ett av följande villkor: 
 

a)  Medelantalet anställda i företaget har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

uppgått till mer än 50. 

b)  Företagets  redovisade  balansomslutning,  har  för  vart  och  ett  av  det  vå  senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor. 

c)  Företagets  nettoomsättning  har  för  vart  och  ett  av  de  två  senaste  räkenskapsåren 

uppgått till mer än 80 miljoner kronor. 
 

Koncern:  Enligt  Årsredovisningslagen  kapitel  1,  paragraf  4  utgör  ett  dotterbolag  och 

moderbolag tillsammans en koncern. 
 

Ekonomifunktion: En självständig verkande avdelning inom ett företag som har hand om 

specifika uppgifter inom ekonomi.(Nationalencyklopedin) 
 

Outsourcing: När företag anlitar en extern leverantör för att utföra aktiviteter som tidigare 

bedrivit i egen regi (Metall, 2002) 
 

Business  process  outsourcing:  När  en  organisation  lämnar  över  delar  av  specifika 

företagsprocesser, som redovisning och lönehantering, till en utomstående (Click & Duening, 

2005). 
 
 

Vertikalt  integrerad  organisation:  En  organisations  som  består  av  olika  grader  av 

ägandeskap, som antingen rör sig bakåt mot en leveranskedja eller framåt mot kunden eller 

slutanvändaren av produkten eller tjänsten.(McIvor, 2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Güzel & Muhic 11 



 
 
 

1.6 Uppsatsens Disposition 
 

Kapitel 1 
 

Inledning: I kapitlet presenteras bakgrunden till vår uppsats. Därefter följer en 

problemdiskussion samt uppsatsens problemformulering. Slutligen tar kapitlet upp det syfte 

som studien har. 
 
 

Kapitel 2 
 

Metod: I kapitlet  beskriver  vi  uppsatsens  tillvägagångssätt,  val  av  data  samt  uppsatsens 

metod. Kapitlet avslutas med ett kritiskt förhållningssätt till de valda metoderna. 

 
 

Kapitel 3 
 

Teoretisk Referensram: I kapitlet presenterar vi den valda referensramen kring begreppet 

outsourcing som kommer ligga till grund för vår analys och slutsats. 
 
 

Kapitel 4 
 

Empiri: I kapitlet presenterar vi den insamlande empirin som tillsammans med den teoretiska 

referensramen kommer ligga till grund för vår analys och slutsats. 
 
 

Kapitel 5 
 

Analys: I kapitlet kopplas den teoretiska referensramen ihop med empirin och analyseras. 
 
 
 

Kapitel 6 
 

Slutsats: I kapitlet redogörs våra egna slutsatser och förslag till fortsatta studier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Güzel & Muhic 12 



 
 
 
2. Metod 

 
I kapitlet presenteras de tillvägagångssätt som använts vid genomförandet av uppsatsen. Läsaren 

kommer att förses med information om hur undersökningen och datainsamlingen genomförts. Vidare 

diskuteras och motiveras de metoder vi använt oss av för att besvara våra frågeställningar och syfte. 
 
 

2.1 Metodval 
 

Metod  är  utvecklandet  av  forskningsfrågor.  Forskaren  iakttar  verkligheten,  tolkar  och 

redovisar teori  samt empiri utifrån denna verklighet. Redovisning och tolkning av empirin 

bidrar till att ny kunskap förs fram inom ett specifikt problemområde. Metoden är därför olika 

verktyg som används för att uppfylla uppsatsens syfte. Det är viktigt att redan i ett tidigt skede 

klargöra  vilka  metoder  som  ska  användas  vid  undersökningen  av  problemformuleringen. 

(Alvesson & Deetz, 2000) De undersökningsmetoder som en forskare väljer att tillämpa i sin 

undersökning, bidrar till hur det teoretiska och empiriska arbetet i uppsatsen genomförs. 

Undersökningsmetoderna är till för att på bästa möjliga sätt uppnå syftet med undersökningen, 

samt ge svar på problemformuleringen som ställts (Holme & Solvang, 1986). Det vanligaste 

förekommande problemet för forskare är att de sakta men säkert begravs under ett berg av 

anteckningar, litteratur, utskrifter, tidningsklipp  och bandinspelningar. Därför är det av stor 

vikt att redan från början bestämma en metodväg att följa, vilket bidrar till att skapar en mer 

organiserad och strukturerad undersökning. Strukturen möjliggör för läsaren att få en bättre 

inblick i de metodval forskaren gjort, samt lättare avgöra om undersökningens resultat och 

tolkningar är tillförlitliga. (Alvesson & Deetz, 2000) 
 
 

Nedan presenteras de metoder som vi valt att tillämpa och som vi anser utgör en bra grund för 

att på bästa möjliga vis uppnå syftet med undersökningen. 
 

2.2 Vetenskaplig ansats 
 

Hur teori och verklighet ska återges är ett av de centrala problemen inom allt vetenskapligt 

arbete enligt Patel & Davidson (2003). Deduktion, induktion och abduktion är tre alternativa 

sätt som en forskare kan välja att arbeta efter för att relatera teori och empiri inom forskning. 

(ibid.) 
 

Enligt  Bryman  &  Bell  (2005)  innebär  ett  deduktivt  arbetssätt  att  utgångspunkten  tas  i 

befintliga teorier, vilket leder till att hypoteser skapas som därefter testas gentemot empiriska 

undersökningar, för att se hur de förhåller sig till varandra. Med det deduktiva arbetssättet 
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antas objektiviteten i forskningen kunna stärkas genom att utgångspunkter tas från redan 

befintliga teorier och forskningen blir på så sätt mindre påverkad av den enskilde forskarens 

subjektiva  uppfattningar.  Ett   induktivt  arbetssätt  är  motsatsen  till  den  deduktiva,  där 

utgångspunkten i den induktiva ansatsen ligger i  empirin och att arbeta induktivt kan sägas 

vara att följa upptäckandets väg. Forskaren kan här studera forskningsobjekten innan denne 

har sammanbundit undersökningen i en tidigare teori och samla in  information, empiri och 

formulera en teori utifrån denna studie. (Patel & Davidson, 2003) 
 

Det sista sättet att arbeta på är det abduktiva arbetssättet och innebär att forskaren i första 

hand, utifrån ett enskilt fall, formulerar ett hypotetiskt mönster som kan förklara fallet genom 

ett induktivt arbete. I nästa steg prövas hypotesen på nya fall via ett deduktivt arbetssätt och 

forskaren  kan  utveckla  och  utvidga  den  ursprungliga  hypotesen  för  att  den  ska  bli  mer 

generell. Fördelen med att arbeta abduktivt är att forskaren inte blir lika låst vid insamlandet 

av data, vilket är något som kan inträffa vid ett deduktivt- eller induktivt arbetssätt.(ibid.) 
 

Vi har valt att tillämpa det abduktiva arbetssättet, då vi inte ville begränsa datainsamlingen till 

vare sig den  deduktiva eller induktiva ansatsen. Det  abduktiva tillvägagångssättet valdes 

eftersom vi först och främst ville skapa oss en teoretisk referensram som utgångspunkt vid 

undersökningen. Samtidigt ville vi utefter undersökningens gång då empirisk data samlades, i 

form av intervjuer, inneha möjligheten att förändra den teoretiska referensramen gentemot det 

insamlade materialet. Vi anser därför att det abduktiva arbetssättet var bäst tillämpad för vår 

undersökning. 
 

2.3 Kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder 
 

Begreppen  kvantitativ  och  kvalitativforskning  syftar  till  huruvida  forskaren  väljer  att 

generera, bearbeta  och analysera information som samlats in vid en undersökning (Patel & 

Davidson, 2003). Den kvantitativa forskningsmetoden menar Bryman och Bell (2005) innehar 

ett deduktivt synsätt där tyngdpunkten ligger på teoriprövningen. Kvantitativ forskningsmetod 

innebär enligt Patel och Davidson (2003), att mätningar utförs  vid insamling av data och 

statistiska bearbetnings- och analysmetoder. 
 

Enligt Bryman och Bell (2005) har den kvalitativa forskningsmetoden ett induktivt synsätt, 

där teorin  utformas utifrån insamlad data. Patel och Davidson (2003) menar att kvalitativ 

forskningsmetod är inriktad på data i form av intervjuer och tolkande analyser och som oftast 

består av verbala analysmetoder av textmaterial. Det som påverkar valet av forskningsmetod 
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menar Patel och Davidson (2003) beror på hur undersökningsproblemet formulerats. Om 

forskarens  intresse ligger i  att  få svar på frågor som:  Var?  Hur?  Vilka?  bör kvantitativ 

forskning tillämpas i form av statistisk bearbetning och analys. Vid tillämpning av kvalitativ 

forskning är verbala analysmetoder, såsom kvalitativa intervjuer, lämpligast för att få svar på 

frågor som: Vad är detta? Vilka är de underliggande mönster? Vid tillämpning av kvalitativ 

forskning är syftet att skaffa en annorlunda och djupare kunskap än  den kunskap som ofta 

erhålls från vid användning av kvantitativa metoder. Det som skiljer den kvantitativa  och 

kvalitativa forskningen åt är hur undersökningsproblemet formulerats. (Patel & Davidson, 

2003) 
 
 

Vårt syfte med uppsatsen har varit att undersöka de bakomliggande anledningarna till varför 

stora tillverkningsföretag väljer att outsourca hela eller delar av ekonomifunktionen, vilket vi 

anser kunde bäst  besvaras vid tillämpning av den kvalitativa forskningsmetoden. Empirin 

införskaffades sålunda genom intervjuer, vilket enligt Patel och Davidson (2003) innebär att 

forskaren lägger fokus på tolkning och förståelse av undersökningsproblemet. 
 

2.4 Vetenskapligt förhållningsätt 
 

Patel och Davidson (2003) skriver att det finns två vetenskapliga förhållningssätt som är 

aktuella  i  en  forskning,  positivismen  och  hermeneutiken.  Det  finns  likväl  likheter  som 

skillnader mellan dessa vetenskapliga förhållningssätt. Positivismen är i grund och botten en 

tanke utifrån att kunskap ska vara nyttig  och kunna förbättra samhället genom att den blir 

positiv, genom att tanken byggde på iakttagelser som var logiskt prövbara. Positivismen skall 

ta avstånd från allt som inte är verkligt och iakttagbart och endast det som går att iaktta bör 

användas som objekt för vetenskapen. Åtskillnad mellan fakta och värderingar kan och ska 

göras,  då  vetenskapens  mål  är  att  förklara  och  därigenom  söka  orsaksförklaring  eller 

kausalitetssamband. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
 

Hermeneutiken  är  och  andra  sidan  positivismens  raka  motsats  och  kan  sägas  betyda 

tolkningslära där grundbetingelsen för den mänskliga existensen studeras, tolkas och förstås 

(Patel & Davidson, 2003).  Hermeneutiken ligger till grund för den kvalitativa metodteorin 

och målet för forskningen är att tolka samt förstå hur andra människor upplever sin situation 

vad detta betyder för beslut och handling, medan syftet  med forskningen är att förutom 

förståelse även åstadkomma en förändring och studera vad som då sker.  Dock går det inte 

alltid  att  skilja  mellan  faktaomdömen  och  värdeomdömen  inom  området  och  personliga 
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erfarenheter är ofta en nödvändig förutsättning för att uppnå vetenskaplig kunskap. (Lundahl 
 

& Skärvad, 1999) 
 
 

Eftersom hermeneutiken ligger till grund för den kvalitativa metodteorin ansåg vi att det var 

ett intressant område att beakta, av den anledningen att olika personer på olika positioner i de 

intervjuer  vi  utfört  upplever  verkligheten  på  olika  sätt.  Vi  började  med  att  söka  fram 

information  inom  det  valda  ämnesområdet  som  sedan  låg till  grund för vår tolkning av 

respondenternas intervjusvar. Därför har vi valt att ta detta  begrepp i betänkande i vårt 

skrivande för att kunna skilja på de intervjuades personliga åsikter och fakta för att tolka och 

förstå  det  som  tagits  fram,  vilket  bidrar  till  att  problemformuleringen  besvaras  på  bästa 

möjliga vis. 
 

2.5 Datainsamling 
 

Vid  planering  av  datainsamling  är  grundtanken  att  samtliga  objekt  som  tas  med  i 

undersökningen ska ta ställning till samma frågeställningar, för att materialet på så sätt ska 

vara jämförbart och kunna bearbetas (Lundahl & Skärvad, 1999). Det finns olika metoder för 

datainsamling  och  dessa  metoder  kan   bestå  av  intervjuer,  enkäter  och  observationer. 

Intervjuer innebär att söka information kring ett  problemområde genom frågeställningar till 

andra individer. En enkät används ofta som komplement till andra metoder och används när 

information behövs från ett stort antal personer eller när många parter vill lämna egen åsikt. 

Till sist finns det observationer och denna metod för datainsamling innebär att själv studera de 

aktiviteter av intresse på plats.(Wisén & Lindblom, 2004) 
 

2.5.1 Primärdata och sekundärdata 
 

Det är viktigt att i en forskning inte endast välja ut material som stödjer forskarens egna 

tankar. (Patel &  Davidson, 2003) Empirisk data kan klassificeras på många olika sätt och 

klassificeringen   kan   vara   antingen   genom   primärdata   eller   sekundärdata.   (Eriksson, 

Wiedersheim-Paul, 2011) Primärdata är rådata  och material som är insamlat av utredaren 

själv, medan sekundärdata är material som är insamlat av andra (Skärvad & Lundahl, 1999). 
 

För att ha möjlighet att besvara uppsatsens problemformulering på ett tillfredställande vis, har 

både  primär-  och  sekundärdata  använts.  Uppsatsens  primärdata  består  av  nio  personliga 

intervjuer och en telefonintervju. Då empirin bygger på 10 intervjuer anser vi att en noggrann 

undersökning tillämpats som tillsammans med den  teoretiska referensramen ger en säkrare 

analys och slutsats av frågeställningen. Uppsatsens sekundärdata består främst av litteratur, 
 
 

Güzel & Muhic 16 



 
 
 

men  även  användning  av  elektroniska  artiklar,  information  från  Internet  och  rapporter 

förekommer. 
 

2.5.2 Urval 
 

Lundahl och Skärvad (1999) skriver att urval handlar om vem, vilka eller vad som ska 

intervjuas  eller  observeras.  Vidare  förklarar  författarna  att  de  urval  som  görs  ofta  blir 

resultatet av en jämförelse mellan vad som önskas och vad som är praktiskt möjligt att utföra. 

Holme och Solvang (1986) skriver att innan  arbetet  fortskrider är det viktigt att veta vad 

föremålet  med  undersökningen  ska  vara.  Bryman  och  Bell  (2005)  skriver  att  teoretisk 

samplingsmetod innebär att välja ut intervjupersoner utifrån syftet med undersökningen, där 

ytterligare  intervjupersoner  väljs  ut  utifrån  det  teoretiska  fokus  som  utvecklats.   Detta 

tillvägagångssätt kallas även ibland för iterativt, vilket innebär att det ständigt finns en rörelse 

fram och  tillbaka mellan urval och de teoretiska reflektionerna.(ibid) Ahrne och Svensson 

(2011) skriver att det finns två huvudsakliga strategier vid val av undersökningsobjekt. Den 

första strategin handlar om att välja ut miljöer som är så lika varandra som möjligt för att få 

en ökad säkerhet i resultaten som fås. Den andra strategin handlar om att välja ut miljöer som 

är olik varandra för att på så sätt skapa en variation och se om skillnaderna mellan miljöerna 

ger upphov till samma resultat. 
 

I vår uppsats har vi valt att inrikta oss på tillverkningsföretag i Kalmar- och Kronobergslän 

som valt att tillämpa outsourcing samt de som valt att avstå. Dock är produkttillverkningen för 

varje företag olika. När vi i uppsatsen skriver om stora tillverkningsföretag har vi valt att utgå 

ifrån Årsredovisningslagens definition av stora företag. Vi har även valt ut större företag då de 

har fler verksamhetsområden och kan därför behöva lägga  mer tid åt sin kärnkompetens. 

Vidare har vi intervjuat personer på ekonomiavdelningen för varje tillverkningsföretag för att 

på så sätt ska kunna få ett så korrekt resultat som möjligt för vårt valda ämnesområde. Vi har 

även intervjuat företag som säljer outsourcingtjänster för att få en så korrekt bild som möjligt 

av outsourcingbranschen och få en bredare bild av ämnet. De tillverkningsföretag vi valt att 

intervjua i uppsatsen är Volvo Construction Equipment, Getinge Disinfection AB, Trelleborg 

Automotive AB, Atlas Copco Construction Tools AB och Norden Machinery AB. De företag 

som  erbjuder  outsourcingtjänster  och  som  vi  valt  att  intervjua  är  PwC  och  KPMG.  En 

utförligare beskrivning av valda företag följer i empirikapitlet.  Vi har intervjuat personer på 

ekonomiavdelningen på samtliga av våra undersökningsobjekt,  då  vi anser att de har störst 

kunskap inom ämnet. 
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2.5.3 Intervjuer 
 

Vid intervjuer skriver Lundahl och Skärvad (1999) att det är viktigt att klargöra vilka olika 

typer av intervjuer som skall genomföras, samt hur de olika intervjuobjekten skall identifieras 

och vilken intervjuteknik som är bäst tillämpad. Författarna skriver vidare att det finns olika 

typer  av  intervjuer  och  att  dessa  kan  skiljas  åt  beroende  på  graden  av  standardisering. 

Intervjuer kan vara standardiserade, ostandardiserade och  semistandardiserade. Skillnaden 

mellan de är att vid standardiserade intervjuer är frågeformuleringen och  ordningsföljden 

mellan frågorna bestämda i förväg och skall ske på samma sätt vid varje intervju inom samma 

undersökning.  Vid  ostandardiserade  intervjuer  kan  frågeställningen  samt  ordningsföljden 

väljas   mer   fritt,   så   länge   som   de   svar   som   fås   täcker   informationsbehovet.   Vid 

semistandardiserade intervjuer är frågeställningen bestämd på förhand, men dessa frågor kan 

följas upp med uppföljningsfrågor för att täcka informationsbehovet så mycket som möjligt. 

(ibid) Kvalitativa intervjuer har i stort sett alltid en låg grad av standardisering, där frågorna 

som intervjuaren ställer ger utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord. Syftet med 

en  kvalitativ  intervju  är  att  upptäcka  och  identifiera  de  egenskaper  och  karaktärer  av 

intervjupersonens livsvärld (Patel & Davidson, 2003). 
 

Vi valde att  tillämpa semistandardiserade intervjuer,  eftersom  vi  ville ge  respondenterna 

möjlighet att besvara intervjufrågorna med egna ord och reflektioner. Valet baseras även på 

att vid missförstånd av en  fråga, gavs möjligheten att ställa ytterligare frågor för att leda 

respondenten i rätt riktning. Vi använde oss av en intervjumall, se bilaga 1-4, vilket bidrog till 

att intervjuprocessen underlättades, samtidigt som vi under  intervjuerna hade möjlighet att 

lägga till eller ta bort frågor till följd av de svar som gavs. Intervjumallen utformades utifrån 

den  teoretiska  referensramen  för  att  på  bästa  möjliga  vis  besvara  uppsatsens  syfte. 

Intervjumallarna skickades i förväg till respondenterna för att skapa en bättre förberedelse 

inför  intervjun,  men  samtidigt  som  det  bidrog  till  att  de  kunde  utveckla  och  tillägga 

information som vi annars kunde ha missat. 
 

2.6 Forskningskvalitet 
 

Validitet och reliabilitet är två av de viktigaste kriterierna för bedömning av en forskning 

inom  företagsekonomi och trots att begreppen validitet och reliabilitet går att särskilja är 

begreppen  nära   besläktade  då  validitet  förutsätter  reliabilitet  (Bryman  &  Bell,  2011). 

Reliabilitet inom kvalitativ  forskning används sällan, utan istället får begreppet validitet en 

vidare innebörd inom den kvalitativa forskningen. (Patel & Davidson, 2011) 
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Lundahl  och  Skärvad  (1999,  s  150)  skriver  att  begreppet  validitet  kan  definieras  som 
 

”frånvaron av systematiska mätfel”. Validitet går ut på att göra en bedömning av de slutsatser 

som genererats av  en undersökning, för att se om dessa hänger ihop eller inte (Bryman & 

Bell, 2005). Patel och Davidson (2011) säger att validiteten i en kvalitativ studie inte enbart är 

relaterad  till  själva  datainsamlingen,  utan  menar  att  strävan  efter  en  god  validitet  ska 

genomsyra forskningsprocessens alla delar. Vidare nämner  Patel och Davidson (2011) om 

inre och yttre validitet, där den inre validiteten avser att skildra  överensstämmelsen mellan 

begrepp  och  de  mätbara  definitionerna  av  begreppet,  i  form  av  intervjuer,  medan  yttre 

validitet handlar om att skapa en överensstämmelse mellan det framtagna mätvärdet och 

verkligheten. 
 

För att ha en stark validitet i uppsatsen har vi valt att göra intervjuer inom tre olika kategorier. 

Företag som  tillämpar outsourcing inom sin ekonomifunktion, företag som inte tillämpar 

outsourcing på någon del av sin ekonomifunktion, samt företag som erbjuder 

outsourcingtjänster.  Intervjupersonerna fick frågor som de sedan fick besvara fritt. Vi har 

även valt att intervjua fler personer ur  företagen för att stärka validiteten ytterligare genom 

olika perspektiv. Det gör att vi får en bred och mer  tillförlitlig empiri i uppsatsen, när vi 

kombinerar  den  empiriska  informationen  med  teorin  fås  bättre  underlag  för  att  uppnå 

undersökningens syfte. 
 

2.7 Metod och källkritik 
 

För att kunna göra bedömningen om det fakta som presenteras i dokument, måste en kritisk 

ställning hållas. Det gäller att inte endast välja ut material som stödjer forskarens egna tankar, 

utan även presentera material som motsäger forskarens resultat. (Patel & Davidson, 2003) Det 

är viktigt att förhålla sig kritisk till källor som används, men det innebär inte att källor måste 

underkännas, utan de ska ställas upp mot det som de är avsedda att användas till. (Rienecker 

& Jørgensen, 2002) 
 
 

De metodval vi gjort i uppsatsen representerar vårt arbetssätt och det vi anser är det bästa 

tillvägagångssättet för att kunna samla och analysera information vi använt som underlag till 

vår uppsats. Vi är källkritiska i uppsatsen genom att försöka hitta flera olika författare som 

stödjer samma teorier. Vi har försökt att få tag på litteratur som är aktuell inom vårt valda 

ämnesområde, dock har  vi inte hittat forskning i större grad  som skrivits inom området 

outsourcing  på  senare  tid.  Vi  ställer  oss  kritiska  till  äldre  litteratur,  som  vi  använder  i 
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uppsatsen då vi är medvetna om att informationen i litteraturen inte är lika aktuell, men vi har 

kompletterat  informationen med annan litteratur, samt artiklar som ligger närmare i tiden. 

Information som vi hittat via  internet har vi även  ställt oss kritiska till och kontrollerat 

korrektheten i påståendena genom litteratur. Då  vi  inte har möjligheten i form av tid eller 

kapital  att  kunna  göra  djupare  undersökning  genom  fler   intervjuer  är  inte  uppsatsen 

representativ för hela tillverkningsindustrin. Dock har vi under arbetets gång försökt få tag på 

ett flertal företag som varit villiga att ställa upp på intervjuer, men utan resultat. Vi har haft 

bortfall av två intervjuer av denna anledning. Ena företaget hade inte tid och avbokade mötet 

och  det  andra  företaget  ringde  inte  tillbaka  för  bokning  av  intervjutid,  trots  upprepade 

kontaktförsök från oss. Då intervjuantalet är begränsat, är vi medvetna om att resultatet inte 

kan generaliseras för alla företag inom tillverkningsindustrin, dock anser vi att det ger oss en 

bra grund för att beskriva hur det ser ut idag inom tillverkningsindustrin. 
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3. Teoretisk Referensram 

 
I kapitlet kommer vi att orientera läsaren till hur företagen identifierar sina kärnkompetenser, 

vad outsourcing innebär och dess påverkan på ekonomistyrningen, samt för- och nackdelarna 

vid val av en outsourcingstrategi. 
 
 

3.1 Tillverkningsföretag 
 

Tillverkningsföretagens relation med miljön runtomkring företaget kan beskrivas i en process 

där material, pengar och information flödar genom organisationen. Råmaterial, komponenter 

och  andra  halvfärdiga   produkter  som  behövs  vid  tillverkningen,  köps  in  via  externa 

leverantörer.  Förädlingen  av  materialen  som  köps  in  sker  under  produktion  och  blir  en 

värdeskapande aktivitet för företaget. Enkelt uttryckt kan det sägas att i varje leveranskedja 

finns det ett materialflöde som börjar vid företagets leverantörer och  slutar  hos företagets 

kund.(Jonsson & Matsson, 2009) 
 

Tillverkning är, för de flesta länder, en mycket viktig aktivitet som reflekterar ett lands 

välbefinnande. Dock har tillverkningen flyttat ifrån vissa länder och medfört att andra länder 

har  vuxit  inom  just  tillverkningsbranschen.  Konkurrensen  från  fjärran  öster  är  hård  och 

kommer att vara det ett tag framöver  och produktiviteten kommer att vara nyckelfaktorn i 

denna kamp. (Hill, 2000) Tillverkningsindustrin är och  blir allt mer automatiserad, där en 

ökande  andel  av  arbetsuppgifterna  i  tillverkningsföretagen  idag  är   inriktade  mer  på 

informationsbehandling  och  intern  service  än  tillverkning  (Normann,  1992)  Även  om 

företagets  affärsidé  förblir  lika,  kan  företagets  syn  på  vad  som  utgör  kärnverksamhet 

förändras med  tiden. När det gäller tillverkningsindustrin är det viktigt att företagen inom 

denna industri frågar sig själva  vad det är de tjänar pengar på och vad de ska utveckla i 

framtiden.(Metall, 2002) 
 

3.2 Vad är vår kärnkompetens och vad ska vi lägga ut? 
 

”Kärnkompetens (core capabilities) är de mest kritiska och mest 

utslagsgivande (distinctive) resurser ett företag förfogar över, och som är 

svårast för andra att kopiera när den i ett antal processer kopplas ihop med 

relevanta strategiska mål som företaget strävar mot”(Axelsson 1998, s 194) 

Att köpa in eller tillverka-problematiken har funnits länge och diskuterats i termer av out- 

eller insourcing. Där frågan alltid varit, vad som bör läggas ut till externa leverantörer och vad 
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som bör produceras i egen regi och ses som företagets kärnkompetens.(Axelsson, 1998) Ett 

företag måste utveckla konkurrensfördelar med utgångspunkt i dess egen verksamhet och det 

som  är  mest  värdefullt  och  unikt  för  att  kunna  förädla  dessa  konkurrensfördelar  och  i 

förläggningen  erbjuda  dessa  till  sina  kunder.(Bruzelius  &  Skärvad,  2004)  Vi  anser  att 

konceptet med kärnkompetens är att den är hjärtat av en effektiv företagsstrategi. Eftersom 

kärnkompetensen  inom  ett  företag  är  så pass  viktig  har  vi  valt  att  titta  närmare på hur 

företagen kan urskilja sina kärnkompetenser från företagets icke-kärnverksamhet. 
 

Bruzelius  och  Skärvad  (2004)  nämner  ett  antal  kriterier  för  vad  som  gör  en  resurs  till 

kärnkompetens. För att en resurs ska ses som kärnkompetens krävs det att den: 
 

• Är värdefull, vilket resursen är om den kan utnyttjas för att höja företagets inre och 

yttre effektivitet. 

• Är unik. Resursen ska bara finnas hos det egna företaget och kan inte bidra med till att 

höja lönsamheten om den förekommer hos en konkurrent. 

• Är svår att  imitera.  Resursen  är svår  att  imitera om  förhållanden  som  rådde  när 

resursen skapades inte går att återskapa. 

• Resursen ska vara svår att ersätta med en annan resurs. Kan en konkurrent uppnå 

samma strategiska effekt med en annan resurs finns det ingen långsiktig 

konkurrensfördel med resursen. 
 

Bruzelius  och  Skärvad  (2004)  skriver  att  det  kan  vara  svårt  att  identifiera  företagets 

kärnkompetens.  Genom  att  outsourca  verksamheter  som  är  icke-kritiska  till  leverantörer, 

menar Bruzelius och Skärvad (2004) att högre effektivitet och professionalitet oftast uppnås. 

Milgate (2001) tar även upp ovannämnda punkter, men med tillägget att resursen måste ha 

potentialen att stödja flertal slutprodukter eller tjänster. 
 

Outsourcing har utvecklats från att vara komponenttillverkning och informationssystem, till 

kvalificerade uppdrag. Komponenttillverkning och informationssystem var av största vikt för 

företagen under tidigare år. I takt med den snabba utvecklingen inom olika stabsfunktioner 

som krävde en hel del teknisk investering, support och sakkunskap, exempelvis inom revision, 

bidrog  det  till  att  de  kvalificerade  uppdragen  och   tjänsterna  outsourcades  mer  och 

mer.(Greaver, 1999) 
 
 
 
 
 
 

Güzel & Muhic 22 



 
 
 

Milgate (2001) skriver att med bildande av allianser, stärks kärnkompetensen hos företagen 

och outsourcingen bidrar till att tillförse företaget med tjänster som inte är företagets kärna. I 

figur 2 nedan, finns de processer  som tillsammans måste vara närvarande för att företagets 

kompetens  ska  vara  stabil  och  effektiv  när  den   tillämpas  som  en  konkurrenskraftig 

kärnkompetens. Teknologi, styrprocess och den kollektiva inlärningsprocessen är delarna som 

enligt Milgate (2001) utgör kärnkompetensen. 
 
 
 

 
Figur 2. Kärnkompetensens delar. (Milgate 2001, s. 36) 

 
Resurser och kunskap skapar tillsammans företagets förmåga och dess företagskompetens. 

Vidare avyttras de i uppgifter som innebär att aktiviteter, processer och funktioner ska utföras 

och fullgöras. (Axelsson, 1998) 
 

I figur 3 nedan, visar Axelsson (1998) de fem olika funktioner ett företag kan välja att lägga 

ut, medan de koncentrerar sig på sin kärnverksamhet. Kvalificerade uppdrag innebär tjänster 

som revision, tekniska konsulter, managementrådgivare och systemutvecklare. Lokala tjänster 

innebär städning, transporter och liknande. I tillverkningskategorin ingår 

komponenttillverkning, material, råvaror. Datordrift innefattar tjänster som nätövervakning, 

kundstöd,  call-center,  datorservice.  Till  sist  har  vi  försäljning  och  marknadsföring  som 

innefattar mäklare, franchising, telefonförsäljning och liknande.(Axelsson, 1998) 
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Datordrift	   Tillverkning	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figur 3. Egen bearbetning av Axelssons modell om företagets kärnverksamhet och vanliga 

outsourcande funktioner. (Axelsson 1998, s. 189) 

Ett företag kan antingen lägga ut hela funktionen till extern leverantör, eller välja att endast 

lägga ut en del av funktionen och fortfarande sköta koordinationen av funktionen själv. Innan 

ett företag börjar lägga ut tjänster är det viktigt att företaget identifierar sin kärnkompetens 

och hur de på bästa möjliga sätt kan exploatera den. Genom att företaget tar reda på vad dess 

unika kärnkompetens är, underlättas omfördelningen av företagets resurser till de aktiviteter 

som är av största vikt. Detta medför att företaget kan koncentrera sig på de aktiviteter och 

resurser   som   ger   det   unika   värde   företaget   strävar   efter   för   att   skapa   långsiktig 

konkurrenskraft.  Utöver  det  kan  identifiering  av  kärnkompetens  och  den  medföljande 

resursomfördelningen bidra till att företaget identifierar fler aktiviteter som utvecklar och 

håller kärnkompetensen vital.(Axelsson, 1998) Själva idén med att fokusera på 

kärnkompetenser leder till att företagen driver så få olönsamma enheter som möjligt. I takt 

med att företag växer, växer även olika funktioner inom företaget och mycket av det företaget 

arbetar  med  är  kostsamt,  men  kanske  inte  nödvändigt  för  företagets  framgång.(Click  & 

Duening, 2005) 
 

Resonemanget gällande outsourcing är att allt som inte är kärnverksamhet ska outsourcas ut 

från företaget. Dock är det inte alla som håller med resonemanget och anser att, bara för att en 

funktion inte är kärnverksamhet  innebär det inte att den är strategiskt oviktig för företaget. 

Funktioner som drivs i bakgrunden kan utgöra  grunden för själva kärnverksamheten och 

fungerar inte de delarna, fungerar inte heller kärnverksamheten.(Metall, 2002) 
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3.3. Service- och kunskapsorganisationer 
 

Serviceorganisationer erbjuder produkter, service, som är immateriell. Det vill säga, de kan 

inte lagras, utan måste oftast produceras och konsumeras i samma ögonblick. Därför är det 

vanligt att service produceras på fältet och i direkt kontakt med kunden.(Bruzelius & Skärvad, 

2004) Det traditionella tjänsteföretaget utmärker sig i sitt arbete, genom att lösa förhållandevis 

enkla  problem  åt  kunden  via  relativt  korta  kontakter  med  kunden.  Dock  innebär  inte 

tjänsternas enkelhet att  uppbyggnaden av företaget är enkelt. För att ett tjänsteföretag ska 

kunna lyckas väl och fungera bra krävs  det  att företaget utvecklar ett avancerat system för 

personal, informationshantering och andra stödjande funktioner i organisationen. Tjänsterna 

köps  och  levereras  ofta  som  en  förpliktelse  att  under  en  viss  tid  ansvara  för  en  viss 

funktion.(Axelsson, 1998) Dock blir det svårt, näst intill omöjligt, att kontrollera tjänsternas 

kvalité  i  förväg.  Av  denna  anledning  måste  tjänsternas  kvalité  säkras  på  olika  sätt  av 

serviceproducerande  företagen  vid  tjänsteproduktionen.  Tjänsten  innefattar  till  stor  del 

samspel mellan kund och personal och tjänstens kvalité från kundens perspektiv, beror på hur 

samspelet mellan kund och personal fungerar.(Bruzelius & Skärvad, 2004) 
 

Kunskapsorganisationer  kännetecknas  av  att  de  är  kreativa,  icke-standardiserade,  starkt 

beroende  av  den  individ  som  utför  tjänsten  och  som  ofta  innebär  ett  mycket  komplext 

problemlösande.  Inom  en  kunskapsorganisation  utgör  inte  det  finansiella  kapitalet  eller 

produktionsapparaten den kritiska resursen,  utan det är medarbetaren. Företagen får en allt 

mer kunskapsintensiv produktion av varor och tjänster. Organisationens långsiktiga framgång 

bestäms allt mer av organisationens förmåga att upprätthålla och vidareutveckla 

organisationens kunskapskapital. Organisationens  kunskapskapital består av kompetens och 

information. Kompetensen är bunden till medarbetaren, medan informationen är bunden till 

organisationen. När medarbetarna sedan utnyttjar sin kompetens och  kombinerar  det med 

organisationens information, bildas kunskapskapital.(ibid) 
 

Vi anser att utvecklingen av service- och kunskapsorganisationer har ökat i omfattning och 

bidragit till att  allt fler företag utnyttjar specialiserade organisationer för att sköta interna 

affärsprocesser, eftersom det är en kostnadsbesparande strategi. Då kvalitén är så pass viktig 

inom  service-  och  kunskapsorganisationer,  anser   vi   det  är  viktigt  att  ta  reda  på  hur 

organisationerna mäter kvalité och vad företagen anser utgör kvalité. 
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3.4 Outsourcing 
 
 

3.4.1 Vad är outsourcing 
 

Outsourcingen utvecklas mer och mer för varje dag och många företag har upptäckt ett flertal 

nya sätt att tillämpa outsourcingen på för att reducera kostnader, förbättra konkurrensfördelar 

och införa nya organisationsstrategier.(Click & Duening, 2005) Utvecklingen av teknologier 

har  gjort  det  möjligt  för  individen  att  hantera  stor  mängd  information  och  intresset  för 

kunskapsutveckling har ökat i takt med att  individen eftersträvar att bli skickligare på att 

utnyttja och tjäna pengar på kunskap.(Axelsson, 1998) 
 

Augustson och Sten (s 15, 1999) skriver att outsourcing är: 
 
 

”Utkontraktering  av  aktiviteter  som  tidigare  utfördes  internt,  till  en 

extern  leverantör som sedan mot betalning förser organisationen med 

den aktuella aktiviteten under en avtalad tid” 
 

I Metalls utredningsrapport (2002) definierar outsourcing då ett företag anlitar en extern 

leverantör för att utföra aktiviteter som tidigare bedrivits i egen regi. 
 

Den teknologiska förändringen har snabbt ökat och blivit global i sin natur. Det har resulterat 

i mindre skillnader mellan marknader runt om i världen. Globaliseringen inom marknaden ger 

företag  möjligheten  att   upptäcka  skalekonomier,  det  vill  säga  kostnadsfördelarna  som 

förekommer på grund av  expansion.(Milgate, 2001) I takt med att marknaderna blir mer 

geografiskt  utbredda  skapas  förutsättningar  för  mer  specialiserade  verksamheter.  Företag 

arbetar med allt smalare nischer och söker sina kunder på den globala marknaden, samtidigt 

som  ständiga förändringar äger rum  inom  de redan  etablerade  verksamheterna  och  även 

branscherna.  Utveckling  innebär  att  de  flesta  företag  och  organisationer  i  högre  grad 

konfronteras med anskaffning av varor och tjänster. Företag vill vara dominant på sina egna 

marknader,  men  för  att  lyckas  med  det  måste  företagen  utveckla  egna  särpräglade 

kompetenser och kan då utveckla konkurrensfördelar. Större organisationer lägger ut interna 

verksamheter på egna juridiska  enheter. Genom att skapa egna juridiska enheter kan olika 

sekundära aktiviteter tas hand om på ett samordnat och professionellt sätt och företagen kan 

koncentrera sig på företagets kärnverksamhet.(Axelsson, 1998) Det  som hindrar de flesta 

företag från att tillämpa outsourcing är det faktum att den externa leverantören får tillgång till 

känslig information om företaget och är inte bunden av företagets policy och krav gällande 
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sekretess. Dock är det viktigt att poängtera att outsourcing inte är en teknologi eller ett 

tekniskt system, utan outsourcing är en företagsstrategi.(Click & Duening, 2005) Inom större 

företag är det vanligast att ledningen tar alla besluten gällande outsourcing. Besluten som tas 

saknar i de flesta fall stöd från den lokala produktionsledningen.(Metall, 2002) För att det ska 

vara möjligt för kund och leverantör att göra affärer  ihop,  är det mycket viktigt att båda 

parterna har en gemensam syn på hur affären ska göras. Det är även viktigt att båda parterna 

betonar  möjligheten  till  gemensam  utveckling  genom  att  samarbeta.(Axelsson,   1998) 

Axelsson (1998) uttrycker den gemensamma utvecklingen och samarbetet som: 
 

”skillnaden mellan ett samarbetsinriktat och långsiktigt uppbyggande 

av förtroende  i kontrast till konfliktinriktad opportunism” (Axelsson 

1998, s 119). 
 
 

3.4.2 Business process outsourcing 
 

Business process outsourcing förekommer när en organisation lämnar över delar av specifika 

företagsprocesser,  som  redovisning  och  lönehantering,  till  en  utomstående.  Den  externa 

leverantören  är  då  specialiserad   på   den  outsourcade  processen  och  kan  färdigställa 

processerna effektivare. Strategin bidrar till att företaget kan koncentrera sig på processer som 

är företagets kärnkompetens. (Brown & Wilson, 2005) I och med den globala infrastrukturen 

inom telekommunikation som är utvecklad och pålitlig, kan processer förflyttas inte bara till 

leverantörer  inom  landet,  utan  även  utanför  landets  gränser.  Dagens  business   process 

outsourcing är inte längre endast begränsad till tillverkning, industrier eller IT-service. Idag är 

processen mer komplex som kräver noggrann planering och utbildning. En utveckling inom 

business process  outsourcing  kommer alltid att medföljas av teknologiska lösningar, men 

processen innehåller även en stor mängd sociala komponenter som måste hanteras. Business 

process  outsourcing  är  ett  socio-tekniskt  företags  innovation  som  förser  företagen  med 

konkurrensfördelar. (Click & Duening, 2005) 
 

3.4.3 Shared service centers/Internoutsourcing 
 

I större företag är det vanligt att service och tjänster samlas i egna juridiska enheter, så kallade 

shared   service   centers.   Företaget   kan   genom   att   tillämpa   den   här   strategin   uppnå 

stordriftsfördelar  inom  det  ekonomiadministrativa  området.  Stordriftsfördelarna  består  av 

kostnadsbesparingar när både system och rutiner standardiseras.(Olve & Samuelsson, 2008) 
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Bruzelius och Skärvad (2004) skriver att stordriftsfördelar eftersträvas av företag för att nå 

kostnadsfördelar genom att storskaliga resurser utnyttjas. Det ger företagen enligt Bruzelius 

och Skärvad (2004) flera fördelar  i  form av låga genomsnittskostnader per enhet, att unik 

kompetens samlas, utvecklas, underhålls, samt utnyttjas av flera enheter i företaget. 
 

Anthony och Govindarajan (2007) kallar de juridiska enheterna som skapas för responsibility 

centers.  Anthony  och  Govindarajan  (2007)  skriver  att  ansvarsenheter  är  ansvariga  för 

specifika  aktiviteter  och  effektiviteten  av  enheterna  mäts  i  monetära  termer,  genom  att 

kostnaderna för ansvarsenheten ställs upp mot kostnaden att inte ha ansvarsenhet. 
 

3.4.4 Outsourcing som strategi 
 

Vid tillämpning  av  outsourcing  har  det  alltid  varit  viktigt  att  arbetsfördelningen  mellan 

företaget och den externa leverantören är strukturerad. Det ska även vara klart och tydligt vem 

som utför vilka uppgifter, samt att leverantörens trovärdighet är en fråga om dess förmåga att 

kunna  hålla  sina  åtaganden.(Axelsson,  1998)  Ett   företag  har  till  uppgift  att  utveckla, 

producera och marknadsföra sina produkter på de valda marknaderna. Företagets ledning har i 

sin tur ett ansvar inför ägare och styrelse att driva företaget mot de uppställda målen. Ägarna 

ger  mål  och  ramar  som  kan  bestå  av  affärsidéer,  förvärv  av  andra  verksamheter  eller 

avyttringar, samt besluta om kapacitetsnivån för organisationen. I dagens samhälle, där det 

dynamiska  näringslivet innebär frekventa förändringar inom organisationen, har kraven på 

ekonomistyrningen ökat för att snabbt och effektivt anpassa sig till dem nya förutsättningarna 

runt om organisationen. Kraven har underlättats  genom dagens informationsteknologi som 

snabbt och smidigt gör det möjligt för organisationen att klara av anpassningarna. De hinder 

som  förekommer  är  att  medarbetarna  inom  organisationen  hela  tiden  måste  anpassa  sig 

mentalt för de förändringar som kraven på ekonomistyrningen ställer.(Olve & Samuelsson, 

2008) Ledande befattningshavare börjar inse behovet av att öka företagets tillväxt, dock med 

så lite ändring i infrastrukturen som möjligt. Av den anledningen överväger de att outsourca 

processer som är viktiga för företaget, men som inte räknas som företagets kärnkompetens, 

som bland annat outsourcing av redovisning och viss finansiering.(Brown & Wilson, 2005) 
 

Vid tillämpning av outsourcing finns det några utgångspunkter som är viktiga för företaget att 

beakta för att det  inte ska gå för fort fram och att besluten grundas av en noggrann analys 

enligt Brown och Wilson (2005) 
 

1.  Utvärdera företagsprocesserna. 
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2.  Identifiera outsourcingmöjligheter i processerna. 
 

3.  Välj leverantörer och partners. 
 

4.  Förhandla kontraktet med leverantörer. 
 

5.  Se till att ha en väl fungerande arbetsrelation med leverantörerna. 
 

6.  Ha förmågan att hantera ett flertal olika leverantörer. 
 

7.  Vid misslyckad eller bristfällig outsourcing, byta outsourcingleverantör eller försök 

åtgärda problemen. 

8.  Se till att styra och behålla kontakten med leverantörerna dagligen. 
 

9.  Implementera och följa upp serviceavtalen. 
 

10. Förutse och i största möjliga mån undvika outsourcingproblem. Även lösa problem vid 

uppkomst. 

11. Garantera framgång. 
 
 

Själva  outsourcandet  av  ekonomifunktionen  sker  i  etapper,  där  i  första  hand  en  del  av 

funktionen outsourcas, för att sedan i andra hand analyseras hur denna outsourcade funktion 

fungerar. I tredje etappen  följer ytterligare outsourcing av ekonomifunktionen, vid lyckad 

analys. Det är ovanligt att hela ekonomifunktionen outsourcas, utan flera nyckelfaktorer som 

kostnadsberäkning  och  finansiell  analys  behålls  inne  i  företaget.  Företagets  controller  är 

vanligtvis den som har hand om och sköter nyckelfaktorerna som behålls inom företaget, men 

har även koll på dem delar som har outsourcats istället för att en helt ny tjänst utses.(Bragg, 

2006) När ett företag för diskussioner kring outsourcing finns det ett antal avgörande faktorer 

som kommer att  föras på tal och som måste besvaras innan företaget fullt ut kan tillämpa 

outsourcing  som  strategi.  Faktorerna  som  tas  upp  är  osäkerheten  kring  outsourcing  rent 

allmänt och osäkerheten kring leverantörernas uppfyllande av åtaganden. Förlust av kontroll 

är en annan osäkerhetsfaktor som dyker upp där  ledningen kan undra om de verkligen vill 

släppa kontrollen och besluten av en funktion, helt eller delvis, till någon annan. Företagen 

kan även frukta att kärnkompetensen kommer att gå förlorad och även att 

konkurrensfördelarna försvinner om  företaget väljer att  tillämpa  outsourcing.  Den största 

risken är dock medarbetarnas osäkerhet kring om de får behålla sitt arbete eller inte, vilket 

också är en av anledningarna till varför medarbetare i företag oftast inte anser att outsourcing 

är en  bra strategi. De två sista osäkerhetsfaktorerna är upphävning av outsourcingen och 

risken att misslyckas med outsourcingstrategin. Det går att ta tillbaka outsourcing aktiviteter, 

dock kan det vara svårt. Risken att misslyckas med outsourcing är påtaglig om inte företagen 
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har en noggrann och utförlig metodik. Om en funktion i företaget inte fungerar som den ska, 

är den en börda  för företaget. För att kunna konkurrera och vinna, måste företagen vara 

beredd att ta risker.(Greaver, 1999) 
 

Outsourcing är inte något för alla företag, eller för alla processer, men belöningarna vid 

tillämpning av outsourcing gör att befattningshavare mer än gärna använder sig av strategin. 

Till en början tillämpades  outsourcing av större företag, men små- och medelstora bolag 

använder sig idag av strategin för att kunna konkurrera med de större företagen på marknaden. 

(Click  &  Duening,  2005)  Bransch,  teknologi  och  storlek  har  stor  betydelse  för  hur  en 

organisation styrs. Många forskare anser att faktorn för hur styrsystemet bör  utformas och 

användas är centralt för organisationens strategi. Forskarna definierar ekonomisk styrning 

som  ett verktyg för att formulera och implementera organisationens strategier och att det 

viktigt  att  ledningen  tar  hänsyn  till  faktorer  som  omgivning,  branschen,  teknologin  och 

organisationens  storlek  vid  utformningen  av  strategier.(Olve  &  Samuelsson,  2008)  Även 

Anthony och Govindarajan (2007) skriver att ekonomistyrningen är ett verktyg som ledningen 

använder för att implementera önskvärda strategier i företaget.  Det finns de som påstår att 

outsourcing har blivit något av en trend. Dock ska inte beslut grundas på grund av en trend, då 

det innebär att besluten som tas saknar grund i en noggrann strategisk analys. Det är däremot 

osäkert om det är trender eller välgrundade ekonomiska och strategisk verkligheter som styr 

valet av förändringar för företagen.(Metall, 2002) 
 

3.5 Controllerfunktionen 
 

Controllerns uppgift är framförallt sammanställning och analys av budget och periodiska 

rapporter,  lönsamhetsuppföljning för resultatenheter, projektgrupper och marknader. Vidare 

ingår även granskning av investeringsärenden. (Olve & Samuelsson, 2008) En person som har 

ansvaret för den administrativa styrningens drift kallas för controller, enligt Anthony (1990). 

Controllerns ansvar innebär att all information vidarebefordras genom systemet på ett korrekt 

sätt. Dock utan att ta ansvar för meddelandenas innehåll och  utan att agera på innehållet i 

meddelandena. Vd:n kan delegera ansvar till controllern, som godkännande av  ändringar i 

budget, dock kan controllerns beslut bestridas.(ibid.) Vi anser att controllerfunktionen inom 

ett företag är viktig och arbetet som controllern utför är det som håller företaget på banan mot 

målen  som  blivit  uppsatta  av  företaget.  Därför  anser  vi  det  är  av  vikt  att  klargöra  vad 

controllerns arbetsuppgifter är och hur controllern ska bistå företaget i strävan efter att nå de 

uppsatta målen. 
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Anthony och Govindarajan (2007) skriver att en controller har till uppgift att: 
 
 

• Utforma och verkställa informations- och styrsystemet 
 

• Förbereda bokslut och finansiell rapportering. 
 

• Förbereda   och   analysera   resultatrapporter.   Förklara   rapporterna   för   ledningen, 

analysera   program   och   budgetförslag   från   olika   delar   av   verksamheten   och 

konsolidera dessa till en sammanslagen årlig budget. 

• Övervaka  den  interna  revisionens  och  redovisningens  tillvägagångssätt,  för  att 

försäkra  validiteten av informationen som fås, etablera betryggande skyddsåtgärder 

mot stöld och bedrägeri. 

• Utveckla personalen i controllerorganisationen samt medverka i utbildning av ledande 

befattningshavare gällande controllerfunktionen. 
 

Controllern har fullständig kontroll över ett företags finansiella kontroll, dock försvinner en 

stor  del  av  kontrollen  när  företaget  bestämmer  sig  för  att  ge  processerna  till  en  extern 

leverantör. För att lyckas behålla kontrollen över det finansiella systemet hos ett företag som 

outsourcar, gäller   det   att   arbeta   med   leverantörsfakturor   och   leverantörskontrakten. 

Revisionen  kan  sedan  öka  trovärdigheten  av  den   informationen  som  tillhandahålls  av 

leverantörsfakturorna och leverantörskontrakten, som är nyckeln till framgång vid 

outsourcing.(Bragg, 2006) 
 

3.6 För- och nackdelar med outsourcing 
 

Det finns flera fördelar med outsourcing inom revisionsområdet. Många kontorstjänster är 

automatiserade till större delar, som exempelvis transaktionskostnader, pensioner och löner. 

Eftersom de delar inte är av vikt för företagets strategiska mål, går dem att outsourcas så att 

företaget kan koncentrera sig på uppgifter som kommer att öka deras lönsamhet och position 

på marknaden, dess kärnverksamhet. En annan fördel med outsourcing är gällande obetalda 

fakturor. En extern leverantör kommer att med mycket större energi driva 

återbetalningskraven, än vad företagets anställda på avdelningen skulle  göra. Outsourcing 

bidrar på så sätt till högre kompetens och kvalité, speciellt inom redovisning.(Bragg, 2006) 

Utöver  nämnda  fördelarna  tillägger  Hill  (2000)  även  att  resurser  frigörs  i  företaget  vid 

outsourcing av verksamheten i helhet och kostnaderna vid produktion i verksamheten minskar 

och det blir enklare att kontrollera kostnaderna. Hill (2000) nämner även att företaget kan få 

tillgång till mer avancerade resurser genom outsourcing. 
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Företag  har  tidigare  försökt  kontrollerna  medparten  av  sina  interna  aktiviteter  och  gjort 

antaganden att stark kontroll eliminerar varubrist eller obalans i efterfrågan. Dock är en sådan 

strategi inte flexibel, av den  anledningen med dagens teknologiska föränderliga samhälle, 

kortare produktlivscykler, samt mer kundkrav, är det svårt för företagen att lyckas med alla 

sina interna aktiviteter. Av den anledningen kan outsourcing bidra med ökad flexibilitet inom 

organisationer.(McIvor, 2005) Det medföljer också risker med outsourcing. Men för att lyckas 

med en outsourcingstrategi gäller det att kunna hantera de olika nackdelarna vid uppkomst. 

Nackdelar  kan  bestå  av  förlust  av  viktiga  marknader,  kompetensförlust  inom  det  egna 

företaget, förlust  av tvärfunktionella synergier och ökade transaktions kostnader. En annan 

nackdel eller bieffekt av denna  globalisering vid outsourcing, är att produktlivscykeln blir 

kortare. Effekt av att produktlivscykeln blir  kortare bidrar till en ökad investering i både 

installationen av nya teknologier och utvecklingen av nya produkter.(Milgate, 2001) Axelsson 

(1998)  nämner  även  att  nackdelarna  med  outsourcing  kan  vara  ett   ökat  beroende  av 

leverantörer,  risk  för  kommunikations-  och  organisationsproblem  under  flyttningen  av 

aktiviteter till tredje part, risk för att konfidentiell information läcker ut, och kontinuerlig 

uppföljning av kostnader relaterade till leverantören och hantering av relationen. Utöver de 

nämnda nackdelarna förekommer  även risken att förlora kontrollen över viktiga funktioner 

vid  outsourcing.(ibid)  Hill  (2000)  trycker  på  det  faktum  att  risken  för  att  konfidentiell 

information läcker ut blir mer påtaglig vid outsourcing då känslig  information måste byta 

hand vilket kan ge nya aktörer på marknaden att komma över information och kunskap. Vi 

anser att outsourcing innebär ett stort steg för företagen. Det är viktigt att företagen inte bara 

ser på fördelarna utan att de även undersöker nackdelarna. För att företaget inte ska förlora 

kontrollen och stöta på risker, som senare utvecklas till nackdelar, är det viktigt att företagen 

är uppmärksamma på riskerna från första början för att få en fungerande outsourcad enhet. 
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4. Empiri 

 
I kapitlet presenteras det insamlade empiriska materialet som erlagts från intervjuer med företag, 

vilket knyts an till uppsatsens problemområde. Varje intervju inleds med en kort företagspresentation 

samt en kort beskrivning av respondenterna och efterföljs av en redogörelse av intervjusvaren. 
 
 

4.1 Företag som outsourcar ekonomifunktionen 
 

De tre intervjuade företagen inom denna kategori outsourcar delar av sin ekonomifunktion. 

De   utvalda   företagen   som   intervjuades   är   Volvo   Construction   Equipment,   Getinge 

Disinfection AB och Atlas Copco Construction Tools AB. 
 

4.1.1 Volvo Construction Equipment, Braås 
 

Företagspresentation 
 

Volvo  Construction  Equipment  utgör  ett  affärsområden  inom  Volvokoncernen  och  är 

tillverkare  av  anläggningsmaskiner  såsom  hjullastare,  grävmaskiner,  ramstyrda  dumprar, 

maskiner för väganläggning samt kompaktmaskiner. Verksamheten bedrivs i Europa, Asien 

samt i Nord- och Latinamerika och  huvudkontoret för Volvo Construction Equipment är 

beläget i Bryssel. Den svenska verksamheten finns  uppdelade på fyra orter och dessa är 

Eskilstuna  som  har  till  största  delen  hand  om  tillverkning  av  komponenter,  Arvika  där 

tillverkning av hjullastare sker, Hallsberg har tillverkning av dumperhytter och 

tunnplåtskomponenter och Braås som har hand om tillverkning av dumprar.(Alarcon, 2012- 

04-20) 
 
 
 

Om Fuada Sinikovic 
 

Fuada Sinikovic innehar en befattning inom accounting/controlling och har arbetat på Volvo 

CE i Braås  sedan 1996. Hon är ansvarig för sex stycken avdelningar inom företaget och 

arbetar främst med att upprätta  budget, göra månadsuppföljningar, ansvara för attesträtt för 

Braås, registrering av fakturor, bonusbokningar,  samt månadsbokningar av verktygsförråd. 

Sinikovic  ansvarar  även  för  avstämning  av  vissa   balanskonton,   både  månadsvis  och 

kvartalsvis. 
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Intervju svar, Fuada Sinikovic 
 

När  vi  ställde  frågan  om  vad  som  ingår  i  begreppet  outsourcing,  svarade  Sinikovic  att 
 

”Outsourcing kan betyda en minskning av arbetsstyrkan i någon avdelning. Sammanslagning 

av vissa delar  exempelvis ekonomi från olika fabriker eller enheter till en eller flera nya 

avdelningar med olika program för att minska på personalen.” 
 
 

De outsourcade delarna inom Volvo CE 
 

I intervjun framkommer det att Sinikovics arbetsuppgifter påverkades betydligt i och med att 

Volvo CE i Braås valde att outsourca delar av ekonomifunktionen. För Sinikovic innebar det 

att de arbetsuppgifter hon hade  hand om på ekonomiavdelningen ändrades och Sinikovic 

började arbeta som controllerassistent på konstruktionsavdelningen fram till 2009. Efteråt fick 

hon komma tillbaka till ekonomiavdelningen, dock med  ändrade arbetsuppgifter. Sinikovic 

påpekar att delar av hennes arbete, så som fakturering, flyttades när Volvo Business Service 

startades i Göteborg med syfte att samla alla fakturor på samma ställe. Innan outsourcing av 

fakturor tillämpades fanns det cirka 12 personer på ekonomiavdelningen, men endast två eller 

tre personer hade hand om hanteringen av fakturor, som enligt Sinikovic innebar alldeles för 

mycket arbete för dessa personer. Sinikovic menar att den stora mängden fakturor bidrog till 

att det blev billigare för Volvo att samla alla  företagsfakturor på ett och samma ställe. Då 

fakturahanteringen   flyttades   till   Volvo   Business   Service   fick   Sinikovic   och   hennes 

medarbetare förflyttas till andra avdelningar och andra gick i pension, vilket  ledde till att 

ingen behövde avskedas i och med att faktureringen förflyttats. 
 
 

Fördelarna- och nackdelar med outsourcing 
 

Fördelarna  med  att  fakturahanteringen  flyttats  ut  enligt  Sinikovic  är  att  företaget  kunde 

kostnadsbespara,   samtidigt   som   ett   och   samma   system   innehas   inom   hela   Volvo 

organisationen. Dock anser Sinikovic att det idag finns fler nackdelar med att 

fakturahanteringen flyttats till Volvo Business Service och det kan vara i form av obetalda 

fakturor till leverantörerna samt att hanteringen tar längre tid. Fakturorna skickas till Göteborg 

där registrering och scanning  sköts för hela Volvo CE. Vidare skickas fakturorna för olika 

verifikationer till Polen eller Indien, vilket leder  till problem då svenska fakturor inte kan 

läsas av och matchas rad för rad. Att skaffa attester, hanteringen av  kreditfakturorna, samt 

andra avvikelser tar längre tid att färdigställa, vilket enligt Sinikovic är tid som går till spillo. 
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För  att  kontrollen  inom  företaget  inte  ska  gå  förlorad  säger  Sinikovic  att  controllerns 

arbetsuppgift inte får outsourcas. Sinikovic menar att controllerns arbetsuppgifter kan flyttas, 

men inte outsourcas. Dock anser hon att det vore bättre för kontrollen om företagen valde att 

inte flytta på arbetsuppgifterna. 
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Om Dante Alarcon 
 

Dante Alarcon arbetar som controller på Volvo CE i Braås och hans huvudarbetsuppgifter är 

bokslutsarbete, prognosarbete och investeringar. Han har även hand om konteringar av olika 

fakturor samt uppföljning av omkostnader för olika avdelningar för att se hur de utvecklats 

månads- eller kvartalsvis. 
 
 

De outsourcade delarna inom Volvo CE 
 

Enligt Dante Alarcon innebär outsourcing 
 

”… att man lämnar ifrån sig till ett annat företag en del av det ordinarie arbetet för att 
 

fokusera på kärnverksamheten”. 
 
 
 

Alarcon säger att Volvo CE har outsourcat till Volvo Business Service i Göteborg sedan 2002 

och outsourcar främst fakturor samt löneutbetalningar. Anledningen till att företaget valt att 

outsourca  delar  av   ekonomifunktionen  kan  enligt  Alarcon  vara  för  att  företaget  vill 

centralisera fakturorna,  eftersom Volvo  CE får in  mycket fakturor av  leverantörerna. En 

annan  anledning  kan  vara  att  fabrikerna  vill  ha  ett  gemensamt  sätt  att  arbeta  gentemot 

leverantörerna, menar Alarcon och säger att ”outsourcing av fakturor bidrar till att arbetet 

blir konsekvent, samtidigt som man håller koll på fakturorna på ett bättre sätt.” Tanken med 

förflyttningen av fakturahanteringen var för att få bättre kontroll, struktur, samt att arbeta på 

ett  gemensamt sätt mot leverantörerna. Alarcon har dock märkt att det inte alltid är så och 

påpekar att valet att  outsourca lönehanteringen till Volvo Business Service var ett beslut 

uppifrån och inget som bestämts lokalt. 
 
 

För- och nackdelar med outsourcing 
 

Alarcon menar att outsourcing är bra, men att det beror på vad det gäller. Han anser vidare att 

vid fakturahantering kan outsourcing vara något bra, då de annars hade behövt en person som 

endast hade hand om fakturor om inte outsourcing tillämpats. Detta bidrar enligt Alarcon att 

all fokus kan läggas på ens ordinarie  arbetsuppgifter och säger att ”risken finns att vi kan 

tappa kontakten med själva leverantören, då vi måste gå via vårt kontor i Göteborg”. Alarcon 

menar att de blir en bro mellan de och leverantören, vilket kanske inte  är ett bättre sätt att 

arbeta gentemot leverantörerna. Han menar att mellansteg bidrar till att det alltid tar längre tid 

än om de kontaktar leverantören direkt. Vidare säger Alarcon att det har inträffat att de fått in 

en kreditfaktura som sedan skickats om på nytt och då har fakturan kommit in som ordinarie 
 
 

Güzel & Muhic 36 



 
 
 

faktura  två  gånger,  vilket  bidragit  till  att  de  blivit  tvungna  att  finna  de  bakomliggande 

orsakerna till denna händelse. Oftast brukar det vara Volvo Business Service som gjort något 

fel, som exempelvis att de lagt  in kreditfakturan som en ordinarie faktura och Volvo CE 

faktureras dubbelt, vilket Alarcon ser som en  nackdel då det inträffar. Ett sådant misstag 

gällande kreditfaktura menar Alarcon att de upptäcker själva vid budgetarbete, exempelvis då 

de har en budget på 500 000 kronor och som sedan uppgår till 700 000 kronor, vilket bidrar 

till att de gräver djupare för att de vad som hänt och ser då oftast att en faktura inkommit två 

gånger. När detta inträffar påpekar Alarcon att  extraarbete uppstår, men då Alarcon inte 

jobbar mycket med fakturor påverkar inte det hans arbete avsevärt. Vidare säger Alarcon att 

detta inte inträffar ofta och han ser det inte som något större hot, men skulle det ske vid en tid 

med mycket arbete kan det medföra att fakturorna skjuts upp några veckor och betalningen 

kommer  in  för  sent.  En  dröjsmålsränta  och  avgifter  måste  betalas  istället  som  gör  att 

leverantörerna tappar förtroendet för företaget då de inte kan betala i  tid, säger Alarcon. 

Nackdelen  med  att  outsourca  fakturahanteringen  enligt  Alarcon  är  att  ”vi  tappar  den 

kontinuerliga kontakten med leverantörerna.” Skulle något utöver det vanliga inträffa är det 

enklare  menar  Alarcon att bara ringa leverantören direkt, än behöva ringa Volvo Business 

Service som i sin tur ringer leverantören och tvärtom. 
 
 

Alarcon  säger  att  de  känner  sig  trygga  i  hur  fakturahanteringen  sköts  och  de  får  all 

information som de behöver. Han säger att informationen kommer fram, även om det kan ta 

tid ibland så känns det tryggt att  jobba med Volvo Business Service. Alarcon anser att det 

skapar  mer  utrymme  att  fokusera  på  sina  huvuduppgifter,  istället  för  att  lägga  tid  på 

fakturahanteringen. Volvo CE har valt att outsourca delar av ekonomifunktionen då de vill ha 

gemensamma  arbetssätt  gentemot  leverantörerna,  oavsett  storlek  och  oberoende  av  ort. 

Leverantörerna ska känna att Volvo CE är professionella och att alla behandlas lika, säger 

Alarcon. Ekonomistyrningen i företaget kan påverkas om företaget uppvisar stora differenser 

och eftersom det jobbas mycket med deadlines menar Alarcon, att de inte alltid finner svaret 

på  det  som  skapar  en  avvikelse  tillräckligt  fort.  Detta  menar  Alarcon  kan  bidra  till  en 

avvikande post som inte kan förklaras, vilket inte är  bra då det påverkar Volvokoncernens 

balans- och resultaträkning. 

 
Alarcon anser att det är controllerns uppgift att kontrollerna bokslutsarbetet eftersom den 

återspeglar  verkligheten. Controllerns arbetsuppgifter är att sköta den ekonomiska delen av 
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verksamheten, som budget och investeringar och Alarcon anser att controllerns roll inte kan 

outsourcas. Dock  anser Alarcon att en mindre återkommande del av arbetsuppgifterna kan 

lämnas till andra företag eller avdelningar, som exempelvis faktureringen. Alarcon tycker att 

om faktureringen tas bort kan mer tid ägnas  åt  controllerns huvuduppgifter vilket gynnar 

företaget. 
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4.1.2 Getinge Disinfection AB 

Företagspresentation 

Sedan 1940-talet tillverkar, utvecklar och säljer Getinge Disinfection AB i Växjö produkter 

och  produktsystem  för  desinfektion  inom  sjuk-  och  äldrevård,  laboratorier  samt  för  den 

farmaceutiska  industrin. Tillverkningen består främst av spol- och diskdesinfektioner, som 

används för rengöring och desinfektion av exempelvis bäcken och urinflaskor samt rengöring 

och  desinfektion  av  kirurgiska  instrument.  Företaget,  med  cirka  250  anställda,  ingår  i 

Getingekoncernen  och   är  verksamma  inom  affärsområdet   Infection  Control.  Getinge 

Disinfection AB besitter god kunskap inom områdena desinfektion och  sterilisation, vilket 

bidragit till en världsledande position inom medicinteknikområdet. I Sverige är det främst 

landstingen som är kunden och i utlandet utgörs kundbasen av många privatägda sjukhus och 

vårdinrättningar.(Söderlund, 2012-04-25) 
 

Om Eva-Mari Söderlund 
 

Eva-Mari Söderlund arbetar som ekonomichef och har det övergripande ansvaret för hela 

ekonomifunktionen  på  Getinge  Disinfection  AB.  Söderlund  arbetar  med  bland  annat 

bokslutsprognoser  och  andra  ekonomirelaterade  arbeten,  hon  är  även  ansvarig  för  IT- 

avdelningen och receptionen. 
 
 

De outsourcade delarna inom Getinge Disinfection AB 
 

Söderlund berättar att de outsourcar finansverksamheten då den sköts centralt och fungerar 

som sådant att de lånar pengar ifrån huvudkontoret. Huvudkontoret har i sin tur hand om de 

externa lånen, valutasäkringar samt terminskontrakten. Söderlund förklarar att de gör upp en 

budget på hur mycket av de olika valutorna de  kommer få in och hur mycket de kommer 

handla i euro eller dollar, som lämnas in fyra gånger om året. Efter att huvudkontoret säkrat 

det får de en fast kurs för nästa år och därefter har de hand om alla terminskontrakten. Getinge 

Disinfection AB har själva haft hand om det tidigare säger Söderlund, men valde för fem år 

sedan  att  outsourca finansverksamheten till  huvudkontoret.  Löneadministrationen  är  även 

outsourcat   och   sköts   av   ett   systerbolag   som   har   hand   om   löneutbetalningar   och 

reseersättningar, säger Söderlund. Företaget  valde att lägga ut löneadministrationen centralt 

inom samma affärsområde och inom svenskt bolag av den anledningen att det finns speciella 

regler för lönehanteringen i Sverige. Söderlund menar ”Varje land har sina regler.” Getinge 

Disinfection AB håller även på att outsourca en del av maskinverkstaden, eftersom de enligt 
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Söderlund vill renodla sin kärnverksamhet som är montering och slutprovning av produkter. 
 

”Så det är själva maskinbearbetningen som vi lägger ut”, säger Söderlund. 
 
 

För- och nackdelarna med outsourcing 
 
 

Söderlund  berättar  att  de  outsourcat  löneadministrationen  i  sammanlagt  två  år  och  sex 

månader, men att det inte har varit helt oproblematiskt. Getinge Disinfection AB i Växjö har 

hand om tidsavstämplingar och reseräkningar som attesteras och godkänns, men systerbolaget 

har hand om lönesystemet och utbetalningarna, förklarar Söderlund. Söderlund förklarar att de 

lade ut löneadministrationen vid ett tidigare tillfälle, men valde att ta tillbaka den. Söderlund 

förklarar  att  själva  tillämpningen  inte  var  välplanerad  och  det  uppstod   problem  med 

kommunikationen och hanteringen, vilket medförde att de tog tillbaka löneadministrationen 

tills  problemen var åtgärdade. Söderlund tror inte den mottagande enheten i organisationen 

var förberedd, vilket bidrog till att de tog tillbaka den. Därefter fick de anställda gå igenom 

rutinerna och de har nu fört  över lönehanteringen mer kontrollerat, säger Söderlund och 

menar att ”det kanske gick lite för fort första gången.” 
 

Enligt Söderlund valde de att outsourca just de delar på grund av svårigheten att hålla en hög 

kompetensnivå  på  en liten enhet som deras. Systerbolaget har större möjlighet att hålla sig 

uppdaterad samtidigt som det finns samordningsvinster i form av att det kräver mindre antal 

anställda, menar Söderlund. Söderlund påpekar dock att de aldrig riktigt varit deras beslut att 

fatta, utan besluten kommer centralt ifrån huvudkontoret.  Drivkraften i att outsourca dessa 

delar är minskade kostnader och vad gäller valutahanteringen anser Söderlund att de centralt 

har bättre överblick, vilket gör det mer lätthanterligt. En annan anledning kan vara att de vill 

ha  mer  kontroll  centralt  ifrån,  menar  Söderlund.  Söderlund  berättar  i  och  med  att 

verksamheten  outsourcar  har  terminskontrakten  påverkats,  vilket  har  underlättat  hennes 

arbetsuppgifter.  De  behöver inte ha samma typ av kompetens och behöver heller inte följa 

valutamarknaden som de varit tvungna att göra tidigare, säger Söderlund. Den här typen av 

förändring har bidragit, enligt Söderlund till att tid men också en del av ansvaret har frigjorts. 

Det har även utformat enklare redovisningsregler för bolaget, eftersom med terminskontrakt 

innebär det mer komplicerade redovisningsregler. ”Så det slipper vi och det har underlättat”, 

säger Söderlund. 

Nackdelen med att outsourca vissa delar av ekonomifunktionen är enligt Söderlund att det 

ibland kan uppstå  kommunikationsmissar. En annan nackdel är att de inte kan styra över 
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tidplaner. Söderlund menar att de ibland kan ha något annat de behöver lägga mer fokus på 

och skulle behöva skjuta på att rapportera in informationen om lönerna, vilket de hade haft 

möjlighet  att  gör  om  de  själva  hade  kontrollen.  Nu  styrs  de  istället  av  den  tid  som 

systerbolaget lagt fram, menar Söderlund. Söderlund beskriver det vidare som ”det är mycket 

svårare att omprioritera tidplanen.” Det finns alltid en  tidspress inom ekonomifunktionen, 

men Söderlund anser att ”har du kontroll över det själv så kan du planera på ett enklare sätt 

vilket vi inte kan göra om det är någon annan som sitter och väntar på där man inte har 

mandat att säga nu kör ni det på fredag istället för på torsdag.” Det är inget som Söderlund 

anser behöver  ändras, utan ser det mer som en nackdel. Uppsatta tidsgränser medför att 

verksamheten anpassas efter den, vilket Söderlund ser som något positivt. 
 

Söderlund anser att kontrollen över valutahanteringen minskat på grund av att de outsourcar 

och menar att de  är mer låsta och inte har möjlighet att göra egna riskbedömningar. Men 

denna  nackdel  vägs  upp  enligt  Söderlund  i  form  av  att  även  riskerna  i  samband  med 

valutahanteringen har överförts till systerbolaget,  vilket Söderlund ser som en fördel. ”Så 

visst kontrollen har ju försvunnit över valutan på det sättet men  i  det här fallet är det 

positivt”,  menar  Söderlund.  De  outsourcade  delarna  sköts  internt  inom  koncernen  och 

Söderlund anser det vara en trygghet, eftersom de är lika angelägna att allt ska fungera. 

Fördelarna   med   att   outsourca   delar   av   ekonomifunktionen   är   enligt   Söderlund   att 

effektiviteten  ökar  och   specialiserad  kompetens  hålls  centralt.  Innan  företag  väljer  att 

outsourca delar av ekonomifunktionen ska de tänka igenom för- och nackdelarna och sedan se 

till att båda parterna är väl förberedda om vilka  arbetsuppgifter som ska utföras, menar 

Söderlund. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Güzel & Muhic 41 



 
 
 

4.1.3 Atlas Copco Construction Tools AB 

Företagspresentation 

Atlas  Copco  Construction  Tools  AB  i  Kalmar  utvecklar,  tillverkar  och  marknadsför 

riggmonterade  hydraulspett,  handhållna  luftspett  samt  handhållna  motordrivna  spett  och 

borrmaskiner. Produkterna, som används främst inom byggindustrin, marknadsförs under fler 

varumärken på den globala marknaden.  Företaget, med cirka 160 anställda, ingår i Atlas 

Copco-koncernen  och  är  verksamma  inom  affärsområdet  Anläggnings-  och  gruvteknik. 

(www.atlascopco.se) 
 
 

Om Eva Brandt 
 

Eva Brandt arbetar som ekonomichef på Atlas Copco Construction Tools AB. Brandt har 

övergripande ansvar över de administrativa rutinerna, där hon ser till att personalen har rätt 

verktyg och kunskap att utföra ett arbete. 
 
 

Vad är outsourcing? 
 

Brandts definition av begreppet outsourcing är 
 

”…  en  definierad  funktion  som  man  lyfter  utanför  husets  väggar  eller  man  tar  in  en 

konsultfirma för att utföra ett jobb inne i vårt hus, men det är deras ansvar att utföra den här 

uppgiften från början till slut.” 
 
 

I dagsläget är Atlas Copco Construction Tools AB under stor förändring, berättar Brandt. Hon 

förklarar att de  under 2011, med 250 anställda, hade en omsättning på 650 miljoner bara i 

Kalmar. De bestod av två  produktionsenheter, en i Kalmar och den andra i Ljungby som 

ingick i samma bolag och Brandt förklara även att deras huvudkontor låg i Nacka, Stockholm. 

Vidare berättar Brandt att företaget genomgått en organisationsförändring, vilket gett upphov 

till att de lagt ner enheten i Ljungby samt att de flyttat  huvudkontoret från Stockholm till 

Essen i Tyskland. Det sker mycket förändringar, vilket för Brandt  innebär  att mycket av 

hennes tid läggs på förändringsarbetet. 
 
 

De outsourcade delarna inom Atlas Copco CT 
 

Verksamheten outsourcar lönehanteringen inom ekonomifunktionen, där beräkningar av löner 

och  utbetalning   sker.  Brandt  säger  att  de  även  outsourcar  måleriverksamheten  inom 

tillverkningen. Varför lönehanteringen och måleriverksamheten outsourcats menar Brandt är 
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på grund av att de väljer delar som är enkla att avgränsa och där det finnas en början och ett 

slut. ”När det gäller lönebitarna då så är det ju en sådan sak som man ganska enkelt kan 

sätta precis vartsomhelst i  världen egentligen”, säger Brandt. Brandt påpekar dock att det 

krävs att den externa parten kan de svenska  reglerna. Detsamma avser måleriverksamheten 

eftersom det är en avskild del som har en början och ett slut. Problematiken skulle ligga i om 

de försökte outsourca någon del i processarbetet, vilket enligt Brandt inte är  möjligt. Hon 

berättar   att   de   är   igång   med   byggnationen   av   ett   eget   måleri,   vilket   innebär   att 

måleriverksamheten förs tillbaka hem igen. Behovet kan alltid dyka upp, där de enligt Brandt 

ser vilka moment  som är lönsammast att lägga ut. ”Då ökar vår flexibilitet helt enkelt att 

kunna lägga ut vissa moment”, menar Brandt. Brandt säger vidare att de tar fram analyser, där 

de räknar på om det lönar sig att outsourca, innan de bestämmer sig om de ska tillämpa det 

eller inte. 
 
 

Lönehanteringen berättar Brandt är outsourcat till ett systerbolag, vilket medför att de ganska 

lätt uppfattat  synergieffekter och stordriftsfördelar. Brandt anser att det finns ett visst antal 

personer som innehar en högre kompetens, och som håller sig uppdaterade på en mängd olika 

avtalsområden exempelvis kollektivavtal. ”Så  kunskapen sitter samlad och sköter löner åt 

flera   bolag”,   menar  Brandt.   Det   blir  enligt   Brandt   en   total   kostnadsbesparing  för 

verksamheten. Atlas Copco Construction Tools AB är ett företag som bedriver dygnet runt- 

verksamhet, vilket gör att det är ganska komplext. Det bidrar enligt Brandt till att de blir 

tvungna att göra en hel del arbete själva. De måste exempelvis vara på plats för att följa upp 

och  rätta  till  efter  personer  som  inte  stämplat  in,  glömt  stämpla  in  eller  att  de  ändrat 

någonting, förklarar Brandt. Brandt säger vidare att ”det går inte att komma ifrån jobbet helt 

och hållet.” Ett flertal företag inom Atlas Copco koncernen samverkar med lönehanteringen, 

där ett systerbolag har övergripande ansvaret säger Brandt. Brandt anser att den gruppen av 

företag tjänar på det i form av kostnadsbesparingar och att samverkandet  även underlättar 

arbetsprocessen. Valmöjligheten att inte tillämpa outsourcing av lönehanteringen finns, säger 

Brandt. Brandt säger vidare om de skulle uppvisa höga administrativa kostnader eller på annat 

vis verka ineffektiva bidrar det till att valmöjligheterna försvinner och kallar det för ”arbete 

under frihet”. 

 
Brandt  anser  inte  att  hennes  arbetsuppgifter  påverkats  av  att  verksamheten  outsourcar 

lönehanteringen,  men har definitivt påverkat den person som har hand om lönerna. Brandt 
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berättar  att  den  anställda  finns  kvar  på  företaget  och  är  den  som  håller  i  stämplingar, 

reseräkningar och  kommunicerar med löneavdelningen. Dock utgör inte arbetsuppgifterna 

som den anställda arbetar med en  heltidstjänst. Brandt menar att det frigör mer tid för den 

anställde   som   kan   bistå   arbetskollegorna   med   deras   arbetsuppgifter   och   underlätta 

arbetsbördan. Dock påpekar Brandt att hon tror företaget trodde att  outsourcingen skulle 

frigöra mer  tid än den  gjorde. De främsta  målen med att outsourca delar av 

ekonomifunktionen  är  enligt  Brandt  för  att  öka  flexibiliteten  och  att  inte  bli  fångad  i 

rutinmässiga  arbetsuppgifter  utan  kan  ägna  sig  åt  mer  utvecklande  och  analyserande 

verksamhet. ”Har man personal  med  högre kompetens så kan man göra flera 

arbetsuppgifter”, menar Brandt. Nackdelen är att de fortfarande sköter vissa delar manuellt, 

som avstämning av tider, stämplingar och justeringar, vilket gör att de enligt Brandt inte kan 

släppa det helt och hållet. ”Det är en effekt som man kan göra annorlunda”, påpekar Brandt. 

Brandt anser att de fortfarande har kontrollen över den outsourcade lönehanteringen. De vet 

vilka deras anställda är, vilka avtal de har och vad de arbetar med  och den förutsättningen 

menar Brandt att de innehar själva, vilket utgör kontroll. Om funderingar skulle uppstå kan de 

mejla och ställa frågor till systerbolaget, vilket Brandt inte ser som något problem. 
 
 

Brandt  berättar  att  de  kommer  att  outsourca  ytterligare  delar  av  ekonomifunktionen  i 

framtiden  och  enligt  henne  står  leverantörsfakturor  och  hela  processen  med  registrering, 

kontering och betalning, på tur. Det är delar som tydligt kan avgränsas och Brandt menar att 

de sätter upp reglerna för hur allting ska hanteras. ”Det är alltid vi som äger kontrollen, men 

vi kan ha kontrollen utan att utföra själva arbetsuppgiften, det kan någon annan göra”, säger 

Brandt. Brandt tror att stora företag i framtiden kommer outsourca mer av 

ekonomifunktionen, vilket bidrar till att de kan fokusera mer på tillverkning och utveckling 

samt analysarbete inom företaget.  ”Jag gillar idén med att fokusera på det man ska göra och 

inte fokusera på mycket runt omkring”, säger Brandt. Småföretag har enligt Brandt inte råd att 

hålla   kompetensen   inom  verksamheten,  vilket  gör  att  de  köper  kompetens  ifrån  en 

konsultfirma. 
 
 

För- och nackdelar med att outsourca 
 

Brandt  anser  att  outsourcingen  ger  företagen   bättre  kompetens,  men  på  olika  sätt. 

Småföretagen köper in kompetensen och inom de stora företagen kan kompetensen fokuseras 

på det som är väsentligt och som driver verksamheten framåt, menar Brandt.  För större 
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företag menar Brandt att det är viktigt att behålla controllerfunktionen inom verksamheten. 

Controllerfunktionen   är   den   som   analyserar,   ger  förslag  på  förbättringar  och   hittar 

felaktigheter i processer inom verksamheten som medför kostnader, vilket Brandt anser ska 

hållas inom ”bygget”. Brandt säger vidare att alla rutinmässiga arbetsuppgifter, slutprodukten 

och rapportering kan outsourcas. ”Sedan är det lite hjärta mellan där, controllern är hjärtat 

som jag ser i verksamheten”, säger Brandt. För att de outsourcade delarna ska fungera med 

den resterande verksamheten är det bra enligt Brandt att inte outsourca  för stora delar av 

controllerns arbetsuppgifter. 
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4.2 Företag som inte outsourcar ekonomifunktionen 
 

För att vidare granska tillverkningsföretagens tankar kring outsourcingbeslut valde vi att tala 

med  två  företag  som  inte  outsourcar  någon  del  av  ekonomifunktionen.  De  intervjuade 

företagen är Trelleborg Automotive AB och Norden Machinery AB. 
 

4.2.1 Trelleborg Automotive AB 

Företagspresentation 

Trelleborg Automotive AB med huvudkontor i Kalmar utvecklar, tillverkar och säljer ljud- 
 

och vibrationsdämpande komponenter till fordonsindustrin. Deras huvudprodukt är 

bromsshims som sitter i över hälften av världens personbilar. Företaget, med 170 anställda, 

producerar i dagsläget runt 140 olika material och har över 1000 material under utveckling. 

Trelleborg Automotive AB  grundades 1988 och har sedan dess varit världsledande inom 

kompositbranschen. Sedan början av 90-talet  är företaget en del av Trelleborgkoncernen. 

(www.trelleborg.com) 
 
 

Om Ulrika Ögren 
 

Ulrika Ögren arbetar som ekonomichef på Trelleborg Automotive AB och är ansvarig för 

ekonomiavdelningen. Ögren har övergripande ansvar för ekonomifunktionen, har hand om 

rapportering till Trelleborgkoncernen och svarar på frågor gentemot de. Ögren ansvarar för 

bokföringen och ser även till att  alla rapporter så som skatte- och inkomstdeklaration samt 

årsredovisning kommer in till myndigheten. 
 
 

Om Karin Petersson 
 

Karin Petersson arbetar som controller på Trelleborg Automotive AB. Petersson och Ögren 

har tillsammans hand om bokföring, redovisning samt rapportering internt och externt, dock 

har Ögren det övergripande ansvaret. 

 
Vad är outsourcing? 

 

Ögren och Petersson har en likartad definition av begreppet outsourcing. Enligt Ögren är 

outsourcing 

”… att man lägger ut administration eller delar av administrationen inom ett företag på en 

extern  part,  för   att  spara  in  på  personal  och/eller  kunna  koncentrera  sig  på  sin 

kärnverksamhet.” 
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Petersson  säger  ”…  generellt  så  är  det  att  man  väljer  att  lägga  ut  en  funktion  eller 
 

arbetsuppgifter på en extern part.” 
 
 
 

Ögren berättar att Trelleborg Automotive AB i Kalmar har hand om produktionen men även 

de  administrativa  funktionerna.  Företaget  har  en  marknads-,  forskning  och  utvecklings-, 

logistik-  och   ekonomiavdelning.  Kärnverksamheten  för  Trelleborg  Automotive  AB  är 

produktion av vibrations- och ljuddämpande material, vars uppgift är att motverka ”gnisslet” 

som kan uppstå vid inbromsning av fordon,  menar Ögren. Ögren berättar vidare att deras 

huvudprodukt är ett bromsshims som är en tunn platta av  gummi och metall. Bromsshims 

sitter på bilars bromsbelägg och pressas mot bromsskivan vid  inbromsning,  vilket enligt 

Ögren ska ge tystare bilar. 
 
 

Valet att inte outsourca 
 

Vid  frågan  vilka  delar  av  verksamheten  företaget  outsourcar  svarar  Ögren  att  de  inte 

outsourcar några delar och lägger till att ”det har aldrig varit ett alternativ.”. Ögren tror inte 

heller att Outsourcing kommer att vara ett alternativ i framtiden heller och säger att ”som det 

känns nu så finns det ingen anledning.”  Verksamheten började enligt Petersson i en liten 

omfattning och har år efter år expanderat, ändå har  företaget valt att ha kontroll över alla 

delarna. ”Detta trots att omsättningen är så stor”, menar Petersson.  Fördelen med att inte 

outsourca är att de får bättre uppsikt över de olika delarna i företaget och vidare  säger 

Petersson om de hade valt att exempelvis outsourca fakturahanteringen skulle de föra med sig 

extraarbete,  av  den  orsaken  att  de alltid  måste hålla sig uppdaterade  om  vad  som  sker. 

Petersson anser att de i dagsläget har en bra överblick om hur allt förhåller sig inom företaget, 

vilket beror på den goda kommunikationen som medarbetarna har med varandra. Hon menar 

att de kan ”följa hela kedjan från början till slut, så det är en fördel.” Ögren nämner att det 

varit på tal att outsourca lönehanteringen, dock gick det inte vidare på grund av att de själva 

ville ha kontrollen.  Det  är vanligt  förekommande att  det  uppstår  en  mängd  frågor ifrån 

personalen angående löner och därför menar Ögren att de valt att ha lönehanteringen  ”in- 

house”. Anledningen till att de kom att fundera över att eventuellt outsourca lönehanteringen 

var enligt Ögren på grund av ett förslag som kom ifrån koncernen. Petersson berättar vidare 

att det finns andra företag inom Trelleborgkoncernen som tillämpar outsourcing och att de har 

en centraliserad funktion för det. Petersson påpekar att Trelleborgsbolagen väljer själva om de 
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vill utgöra en del av funktionen, vilket Trelleborg Automotive AB i Kalmar valde att avstå 

ifrån. 
 
 

För- och nackdelar med att inte outsourca 
 

Petersson menar att det definitivt finns en risk att företag som väljer att outsourca delar av 

ekonomifunktionen förlorar en bit av kontrollen. Det krävs mycket goda 

kommunikationsrutiner för hur informationen skall skötas mellan den externa leverantören 

och en själv, menar Petersson. Ögren berättar att det för några år sedan fanns företag inom 

Trelleborgskoncernen som  outsourcade kund- och leverantörsfakturor. Det resulterade i att 

mängden fel uppstod samtidigt som missförstånden ökade, eftersom ingen var insatt i vem de 

skulle kontakta och de kontaktade hade ingen aning om bakgrunden, förklarar Ögren. Vidare 

säger hon att ”helt klart är det ju en risk och sen kan jag ju tänka mig att det beror ju på 

vilken typ av verksamhet man har också.” Ögren förklarar att det helt klart skulle innebära en 

risk om någon del outsourcades, på grund av den nära kontakt de har med kunderna. Ögren 

menar att de alltid haft det såhär och hade de valt att outsourca skulle arbetsuppgifter för de 

andra på avdelningen försvinna. Enligt Petersson hade arbetsuppgifterna påverkats på sådant 

vis att de hade behövt lägga mer tid på att kommunicera och lägga upp rutiner för hur allt 

skulle hanteras. Vidare berättar Petersson om behovet skulle uppstå att outsourca kan de välja 

att hålla det inom koncernen och inte anlita en extern part. Petersson tillägger ”men mycket är 

det ju den här kontrollen just från start till slut, man har hela kedjan och vet vad som händer i 

de olika stegen.” Ögren menar om de varit ett bolag med en stor mängd fakturor till kunderna, 

hade de kanske övervägt att outsourca, vilket situationen inte är i dagsläget. 
 
 

En nackdel med att inte outsourca delar av ekonomifunktionen kan enligt Ögren vara att 

företag drar på sig stora personalkostnader, samtidigt som det uppstår mycket rutinarbete. En 

annan  fördel  tycker  Petersson  är  att  företag  kan  kostnadsbespara  genom  att  dra  ner  på 

personal, samtidigt som all kunskap samlas på ett  och samma ställe inom koncernen. Vid 

frågan om outsourcing bidrar till bättre kompetens svarar Petersson  att  det är fullt möjligt, 

eftersom de är specialiserade inom ett visst område. Vidare berättar hon att inom Trelleborg 

kan  de  kontakta  någon  inom  koncernen  om  de  känner  sig  osäkra  på  en  fråga  och  få 

specialiserad hjälp. Kompetensen finns redan inom koncernen utan att de behöver outsourca 

hela  arbetsuppgifter, menar Ögren. Något som enligt Ögren skulle vara speciellt svårt att 

outsourca inom företaget är controllerfunktionen. En controller har enligt Ögren till uppgift att 
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analysera företagets resultat, men har även en stor roll i budgetarbetet och denne kan arbeta 

med att arbeta fram effektivare rutiner inom exempelvis ekonomiavdelningen. Ögren anser att 

det skulle bli svårt att outsourca en controllers arbetsuppgifter, eftersom en controller behöver 

ha stor kunskap om hur ett företaget och  produkterna fungerar. En controller ska få fram 

information från olika datasystem och ha kontakt med många olika personer och funktioner 

inom företaget, menar Ögren. ”För att kunna göra analyser och dra riktiga slutsatser tror jag 

att man som controller behöver följa det dagliga arbetet inom företaget”, berättar  Ögren. 

Petersson tror att företag skulle tappa mycket information vid outsourcing av controllerns 

arbetsuppgifter. Ögren berättar vidare att hon tror stora företag väljer outsourcing för att 

slippa   administrativa  avdelningar.  De  små  företagen  väljer  det  av  kompetensmässiga 

anledningar, tror Ögren. 
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4.2.2 Norden Machinery AB 

Företagspresentation 

Norden Machinery AB i Kalmar är ett företag som utvecklar maskiner och utrustning för 

fyllning samt hantering av tubförpackningar. Företaget grundades 1980 och härstammar ifrån 

Arenco Company. Norden  Machinery AB, med 185 anställda, levererar varje år cirka 150 

tubfyllningssystem över hela världen. Idag har företaget omkring 5000 maskiner i drift och 

räknar  allt  ifrån  skönhets-  och  farmaci  till   livsmedelsföretag  bland  kunderna.  Norden 

Machinery AB har lyckats bli världsledande inom tubhantering och tillverkning och innehar 

idag 30 procent av världsmarknaden. (www.nordenmachinery.se) 
 
 

Om Eric Pehrsson 
 

Eric Pehrsson arbetar som Administration Director på Norden Machinery AB och har det 

övergripande ansvar över alla administrativa rutiner, som redovisning, personal, löner, IT och 

kontorsservice. Pehrssons huvudsakliga arbetsuppgifter är att samordna arbetet inom de olika 

avdelningarna, analysera resultat och supporta Vd:n. 
 
 

Vad är outsourcing? 
 

Pehrsson anser att begreppet outsourcing innebär 
 

”… att låta någon annan utföra arbetsuppgifter som skulle kunna gjorts med egen personal” 
 
 
 

Pehrsson berättar att år 1979 kom Arenco Company att bestämma sig för att fokusera på sin 

kärnverksamhet, vilket var tillverkning av tändsticksmaskiner. De resterande produkterna som 

företaget  hade  till  sitt  förfogande  såldes  och  tubfyllningsverksamheten  kom  att  tillhöra 

Norden Machinery AB i Kalmar. Pehrsson beskriver Norden Machinery AB:s 

kärnverksamhet som de maskiner vars  uppgift är att fylla och försluta tuber. Han berättar 

vidare  att  företaget  lyckats  bli  världsledande  inom   den  nischen  och  att  deras  största 

konkurrent idag är ett tyskt företag. Norden Machinery AB outsourcar tillverkningen, vilket 

innebär att de inte tillverkar några detaljer och Pehrsson menar ”det har vi bestämt att inte ha 

någon egen tillverkning.” 
 
 

Valet att inte outsourca 

När Pehrsson fick frågan vad anledningarna till att de valt att inte outsourca 

ekonomifunktionen svarar han att ”vi har tittat på vissa delar från och till, men inte sett 
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någon riktig ekonomisk vinst utav det.” Han menar att de behöver ha en ekonomifunktion 

internt då de har tung redovisning till sina ägare och de ska fram mycket analyser och menar 

att intressenterna indirekt har styrt valet att inte outsourca. Han menar att ägare har stora krav 

vad gäller rapportering och att det är mycket uppgifter som ska tas fram och rapporteras in. 
 
 

För- och nackdelar med att inte outsourca 
 

Pehrsson anser vidare själv att inte det blir billigare eller bättre av att outsourca och därför har 

de  valt  att  inte  tillämpa  det.  Vidare  säger  Pehrsson  att  ”redovisning,  fakturering  och 

lönehantering med mera sköter vi i dagsläget själva.” Själva redovisningen i ett bolag som 

Norden Machinery AB är väldigt litet, enligt Pehrsson och berättar att det mesta sköts i ett 

affärssystem som bidrar till att transaktionerna mellan lager, tillverkning och ekonomi flyter 

på automatiskt, vilket inte kräver mycket arbete. ”Det mesta är ju analyser  och se att är 

lagervärdena  rätt,  har  vi  fått  in  allt  rätt,  är  standardpriserna  rätt  satta  och  göra  lite 

justeringar och sådant där”, säger Pehrsson. 
 
 

Pehrsson menar att det krävs mycket analyseringsarbete för att ta fram uppgifterna, och att det 

skulle vara svårt att outsourca till en extern part. Persson berättar vidare att de på senare tid 

har tittat närmare på  lönefunktionen och om de skulle outsourca den. Det framkom ganska 

snabbt att om lönerna outsourcades var företaget tvunget att ha någon på ekonomiavdelningen 

som följde upp och såg till att allt var i sin ordning.  Enligt Pehrsson lägger de i dagsläget 

mellan 30 till 40 procent av en tjänst på lönehantering och skulle behöva lägga till ytterligare 

20 procent om de väljer att outsourca. Pehrsson säger att  ”det kostar ju lite granna att 

outsourca så besparingen är marginell, som vi ser det” och att ”när vi gjort en analys har vi 

sett att det inte lönar sig för oss.” 
 
 

Vid frågan hur Pehrssons arbetsuppgifter påverkas av att de inte outsourcar 

ekonomifunktionen berättar han att de inte berörs överhuvudtaget. Pehrsson förklarar vidare 

att han har olika  grupper som ansvarar för sitt område och är inte själv involverad i det 

dagliga arbetet, vilket för Pehrsson inte innebär några större skillnader. Pehrsson anser att om 

företaget valde att outsourca ekonomifunktionen skulle det bli besvärligare i och med att de 

hade blivit tvungna att ha någon som hjälper dem att få fram  uppgifter. ”Nu sitter de i 

korridoren, så nu kan jag bara gå in och säga att varför ser det ut så här” ,  påpekar 

Pehrsson. 
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Pehrsson menar att det främsta målet med att inte outsourca någon del av ekonomifunktionen 

är att de själva innehar kontrollen. Nackdelen är att de alltid måste se till att ha bemanning, 

enligt Pehrsson. Pehrsson  förklarar att de har bokslut 10 gånger om året, vilket medför att 

många av de anställda aldrig får någon semester i juli. Hade de istället lagt ut denna del skulle 

fler ha möjlighet att få semester, menar Pehrsson.  Pehrsson berättar vidare att deras arbete 

försvåras om någon på avdelningen blir sjuk, eftersom de har en slimmad organisation. De har 

personal som arbetar med balanskonton, resekonton, resultatkonton samt  leverantörs- och 

kundfakturor och skulle någon av dessa vara borta, menar Pehrsson att det blir besvärligare 

för någon annan. ”Men det går ju att hanka sig fram” menar han. Pehrsson anser att de har 

bättre   kontroll   över   sin   ekonomifunktion   än   om   de   hade   valt   att   outsourca   den. 

Kommunikationen med de som  finns i huset sker dagligen och de förstår ens tankegångar, 

menar Pehrsson. En viss del av kontrollen, anser han skulle gå förlorad om de hade valt att 

tillämpa outsourcing på någon del i ekonomifunktionen. Pehrsson  säger att ”Det är ju en 

ganska  så  komplex  verksamhet,  mycket  bygger  på  att  man måste ta  fram  uppgifter  och 

analysera och se hur det gått tidigare”, menar Pehrsson. Vidare berättar Pehrsson att företag 

som  väljer  outsourcing  av  ekonomifunktionen  gör  det  för  att  spara  pengar  och  bli  mer 

effektivare. Fördelen är att problematiken kring exempelvis sjukfrånvaron försvinner menar 

Pehrsson. 
 
 

Pehrsson   anser   att   de   som   ser   mest   fördelar   med   att   outsourca   vissa   delar   av 

ekonomifunktionen är småföretag eftersom de inte alltid är i behov av en heltidsekonom och 

låter istället en redovisningsbyrå ha hand om exempelvis bokföringen. Därför tror Pehrsson 

att det är vanligare att mindre företag väljer outsourcing av ekonomifunktionen än större. Det 

uppstår fler frågor rörande ekonomin i större bolag och Pehrsson anser att det är effektivare 

att  ha  det  ”i  huset”,  eftersom  det  underlättar   kommunikationen  mellan  medarbetarna. 

Pehrsson menar vidare att en ekonom som besöker företaget en gång i veckan inte har samma 

kontakt eller kunskap om verksamheten. Enligt Pehrsson har Norden den kompetens som de 

behöver och att outsourca delar av ekonomifunktionen skulle medföra till att den försämrades 

menar  han.  Pehrsson  anser  vidare  att  controllerns  arbetsuppgifter  går  att  outsourca  och 

beskriver  controllerns  arbetsuppgift  som  ”…  att  sammanställa,  redovisa  och  analysera 

bokslutet, att göra löpande analyser som ledningen behöver.” Pehrsson påpekar dock att det 

krävs att den eller de individer som utför arbetet är väl insatta i företaget och dess verksamhet. 
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4.3 Företag som erbjuder outsourcing 
 

Avslutningsvis  vill  vi  presentera  två  revisionsbyråer,  för  att  få  deras  synvinkel  gällande 

outsourcingbranschen och framtiden för outsourcingen. Samt vad som är viktigt att tänka på 

för företag som  erbjuder outsourcingtjänster. För att besvara frågorna har vi har intervjuat 

PwC och KPMG 
 

4.3.1 PwC 

Företagspresentation 

I Sverige består PwC av 3800 medarbetare vid 130 kontor runt om i landet. PwC:s affärsidé är 

att   utveckla   och   genomföra   revision,   redovisning   och   kvalificerad   rådgivning   inom 

finansiella- och angränsande områden. Genom affärsidén kan internationella- och 

svenskaföretag,  samt  deras  ägare,  organisationer  och  offentlig  sektor  uppnå  tillväxt  och 

trygghet. (www.pwc.se) 
 
 

Om Christine Fransson 
 

Christine Fransson arbetar som auktoriserad redovisningskonsult på PwC i Växjö och har 

arbetat  sedan  2006.  Franssons  arbete  inkluderar  redovisning  inom  små-  och  medelstora 

företag  i  ett  flertal  olika   branscher,  men  även  rådgivning  och  bokslut  till  kunderna 

förekommer. 
 
 

Om Jeanette Hjelm 
 

Jeanette Hjelm  arbetar  som  auktoriserad  redovisningskonsult  på PwC  i  Växjö.  Hjelm  är 

ansvarig för redovisningsgruppen på PwC kontoret och arbetar till större delar med interna 

arbetsuppgifter som inkluderar planering och diverse annat internt. Inom Hjelms arbete ingår 

även  arbete  med  bokslut,  deklarationer,  rådgivning  och  ibland  även  handledning,  främst 

gentemot små företag. 
 
 

Vad är outsourcing? 
 

I begreppet outsourcing svarar Hjelm att hon ser det som ”allt man kan göra ute hos kunden” 
 

och Fransson anser att begreppet innebär ”en komplett ekonomifunktion” 
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Hjelm berättar att outsourcing av ekonomifunktionen beror på företagets storlek. ”Jag kan 

hålla med att större företag är så pass stora så de behöver ha sin egen ekonomifunktion. Vi 

har företag som växer och som tillslut väljer att anställa folk”, säger Hjelm. 

Hjelm menar att ”vi skulle kunna vara hela företagets ekonomifunktion” och förklarar vidare 

att PwC kan göra all grundbokföring, månadsrapportering, årsbokslut och månadsbudgetar. I 

slutändan menar Hjelm är det upp till kunden att välja de tjänster som dem är i behov av. 
 

Angående PwC i Växjö berättar Hjelm att de är ett fullservice kontor. Personalen på kontoret 

består av 48  anställda och hälften av dessa medarbetare arbetar som redovisningskonsulter. 

Resterande  medarbetarna  består  av  12  stycken  revisorer,  varav  sju  till  åtta  påskrivande 

revisorer,  fyra  personer  arbetar  på   kommunal  sektor,  och  några  arbetar  med  skatt, 

affärsutveckling och familjejuridik. Fransson säger att de har märkt att det finns en efterfrågan 

och ett stort mervärde i att kunna erbjuda kompletta tjänster till kunderna. Hjelm tillägger och 

säger att det är lättare att sälja tjänster när tjänsterna finns i huset. 
 

Hjelm  berättar  att  PwC  betjänar  alla  typer  av  företag,  men  att  nio  av  tio  är  små  eller 

medelstora  bolag  och  Fransson  fyller  i  med  att  bolagen  kan  vara  allt  från  nystartade 

hobbyverksamheter till stora bolag.  Men att det i Växjö är det flest små bolagen. Vidare 

berättar Hjelm att som outsourcingföretag kan PwC åka ut till kunden minst en gång per år för 

att göra bokslut, ta hand om lönehantering eller hjälpa till med skatterådgivning. Hjelm säger 

att PwC i stort sett har personal som kan göra det mesta och att de även ger konsultation och 

tar hand om plånboksfrågor för att gynna kunden. Hjelm berättar att lönehantering är något 

som  de  arbetar  mycket  mer  med  nu,  men  att  fakturering  inte  längre  är  lika  vanligt 

förekommande. Hjelm berättar att dagens teknik med scanning av fakturor och 

internetbaserade systemen har bidragit till att behovet att arbeta ute hos kunder har minskat. 

Vidare säger hon att de mer än gärna sitter ute hos kunder och försöker i den mån det går, 

men att det ibland inte kan vara geografiskt möjligt. Vidare berättar Hjelm att mycket också 

beror på kunden och om de har plats för konsulterna som kommer ut. 
 

För- och nackdelar med outsourcing 
 

Anledningen till att företag väljer att utnyttja tjänster som PwC erbjuder tror Hjelm är för att 

företagen växer och inser att de inte längre kan arbeta på samma sätt som tidigare. Fransson 

tillägger att företagen oftast inte känner till rutiner kring ekonomifrågor och hur de ska följa 

upp siffror eller skapa beslutsunderlag, vilket är tjänster som PwC hjälper till att utföra. 
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Fördelarna för kunden att utnyttja tjänster från en revisionsbyrå menar Hjelm är att det blir en 

trygghet för kunden då byrån står för kompetensen och utbildningen av personal. En annan 

fördel enligt Hjelm är att när en person blir sjuk på PwC så ser de till att en ersättare kommer 

in   och   att   det   flyter   på  hos   kunden.   Hjelm   tar  som   exempel   någon   som   sköter 

löneadministrationen på ett företag som oftast är väldigt sårbart. Skulle personen på företaget 

vara frånvarande finns möjligheten att lönerna blir lidande på företaget menar Hjelm. Anlitar 

företaget då en revisionsbyrå som PwC så är det de som ser till att lönerna utbetalas och det 

blir en trygghet för kunden enligt Hjelm. Hon berättar vidare att det även kan röra sig om en 

trång sektor hos kunden och det inte finns tillräckligt med arbete för att anställa ytterligare 

personal. I detta fall förklarar Hjelm att de kan åka till företaget och avlasta befintlig personal 

med arbetsuppgifterna. Vid frågan om varför företag ska välja att anlita ett outsourcingföretag 

säger Fransson att ”det är bekymmersfritt om man bara öppnar dörren och släpper in oss så 

är det väldigt bekymmersfritt. För vi vill ändå utföra det som vi fått i  uppdrag att lösa” 

Fransson tillägger att kompetens och tidsbrist är de anledningar till att företagen väljer att 

anlita outsourcingtjänster. Fransson menar att de minsta företagen oftast är bra på företagets 

affärsidé, men att ekonomin oftast är ”ett nödvändigt ont” och att företaget då kan köpa till 

sig kompetensen och tiden. Hjelm  tillägger att storleken också har betydelse vid val av 

outsourcing. Hjelm förklarar att större företag måste  ha en egen ekonomifunktion, vilket 

också är anledningen till att PwC främst jobbar med små- och medelstora bolag. Hjelm säger 

att kostnadsminimering är något som de hela tiden strävar efter genom att jobba så effektivt 

som möjligt, men att det såklart beror på vad det jämförs med. Hjelm förklarar att en anställd 

medarbetare på ett företag kan vara billigare per timme än en konsult, men att det självklart 

beror på vilket mervärde som fås. 
 

När  det  gäller  större  företag  säger  Fransson  att  det  oftast  är  specialtjänster,  exempelvis 

skattespecialist, som efterfrågas och menar att det löpande arbetet sköter dem själva, men att 

dem efterfrågar specialkompetens. Hos mindre företag menar Fransson att vissa saker måste 

göras varje månad och som företagen är skyldiga enligt lag att utföra, exempelvis momsen. 

Fransson menar då att företagen måste arbeta inom dessa områden trots att det inte är deras 

business.  När  det  gäller  samarbetet  med  kunden  och  ansvaret  säger  Hjelm  att  de  oftast 

samarbetar med kunden och att ansvaret inte enbart ligger hos dem själva. Kunden sköter då 

enligt Hjelm sin egen fakturering och de gör resten eller så sköter kunden sin egen bokföring 
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och de går in och stämmer av en gång i månaden. Vidare berättar Hjelm att de även har en 

utbildande roll hos kunderna där de kan lära kunder exempelvis bokföring. 
 

Gällande kvalité och kompetens anser Hjelm att det gäller att vara påläst som konsult och 

känna till alla lagändringar och regler som ständigt ändras. När företag väljer att outsourca 

ekonomifunktionen menar Hjelm att det finns personal som jobbar med ekonomi hela tiden 

och som känner till alla lagar och regler  och  kan fråga en annan kollega om det är någon 

osäkerhetsfaktor. Fransson menar att det är den stora skillnaden med att jobba på byrå, då det 

kan vara väldigt ensamt att sitta ute på ett företag och inte ha någon att utbyta idéer och tankar 

med.  Hjelm  säger  att  de  säljer  kompetens,  gör  att  de  måste  vara  pålästa  och  utbildads 

regelbundet, vilket enligt Hjelm kanske inte är situationen på ett företag. Något som Fransson 

trycker på och som kan vara till nackdel för PwC är om de inte ställer riktigt med frågor till 

kunden om dess verksamhet, vilket kan bidra till att de missar något viktigt. Frågor är viktiga 

anser Fransson då de inte är i den rörliga verksamheten och kan samla in information. Hjelm 

går åter in på att det är en fördel att sitta ute hos kunder då ”man fångar upp väldigt mycket.” 
 

När det gäller att outsourca anser Hjelm att det är viktigt för företagen att vara tydliga med 

sina behov och  ha en tydlig kommunikation. Fransson menar att de får ställa upp vad det 

kostar att ha en anställd mot att ha en konsult, då det kostar att köpa in tjänster. Hjelm påpekar 

hon att företag endast köper in det de behöver beroende på vilka specifikationskrav de har. 

Företaget kan sedan ställa krav på byrån eller konsulten för att få en så rak dialog som möjligt 

med likartade förväntningar. För att företagen inte ska känna att de förlorar kontrollen säger 

Hjelm   att   de   alltid   skickar   rapporter   och   går   igenom   arbetet   med   den   ansvariga. 

Kommunikationen är till för att företaget ska få en blick av hur det ser ut, vad som hänt och 

avvikelser. Vidare förklarar Hjelm på det faktum att kommunikationen är viktig för de och att 

det är ett måste. Fransson tillägger att även kunder de inte träffar varje månad skickar de ut 

månadsbrev till innehållande nyckeltal och andra aktuella händelser. 
 

Hjelm säger att ” vår roll som redovisningskonsult är att vi ska vara proaktiva” och menar att 

de skickar ut regelbundna rapporter och kommenterar sådant som sticker ut. Hjelm anser att 

relationer är viktiga för att  skapa förtroende och att samtal med kunden är viktiga för att 

bygga upp relationen. ”Man kanske inte ska  mejla hela tiden, utan lyfter luren och ringer 

ibland”, påpekar Hjelm. Hon fortsätter med att säga att förtroende tar lång tid att bygga upp, 

men är otroligt lätt att rasera. Därför anser Hjelm att rapporternas tillförlitlighet är mycket 
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viktig. Hjelm tillägger även att de har en skyldighet att kliva av uppdrag som inte fungerar 

trots påpekanden. Fransson lägger till att PwC försöker arbeta så enhetligt som möjligt inom 

hela landet, allt från arbetssätt till utformningen av månadsbrev till kunder. 
 

Om outsourcingbranschens framtid säger Hjelm att branschen är på framväxt, dock tror inte 

Hjelm att den är på framväxt hos större bolag. Hjelm säger att de inte direkt haft någon 

outsourcing för större bolag, men att de inte heller har så stora bolag i Växjö. 
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4.3.2 KPMG 

Företagspresentation 

KPMG är ett av världens ledande kunskapsföretag och de erbjuder branschspecifika och 

kvalificerade  tjänster inom revision, skatt och rådgivning. I Sverige består KPMG av 1600 

medarbetare i 60 orter och  företagets vision är att vara ledande på marknaden de verkar i. 

Företagets affärsidé är att de med sin kunskap vill skapa värde för kunden, medarbetaren och 

kapitalmarknaden.  KPMG  i  Göteborg  har  funnits  sedan  1949  och  består  idag  av  140 

medarbetare, varav 48 auktoriserade och sex godkända revisorer. (www.kpmg.se) 
 

Om Görgen Sundberg 
 

Görgen  Sundberg  arbetar  som  avdelningschef  på  KPMG  i  Göteborg.  Sundberg  har 

övergripande  ansvar över ekonomiservice och arbetar både på Sverige- och Göteborgnivå 

med försäljning, kundhantering och personalansvar. 
 
 

Vad är outsourcing? 
 

Begreppet outsourcing förklarar Sundberg som ”… att man tar över ett funktionsansvar”. 

Sundberg menar vidare att det kan röra sig om partiell outsourcing där företagen endast väljer 

att  outsourcar  delar  istället  för   hela  funktioner,  som  leverantörsfaktura  hantering  och 

kundfakturahantering. 
 
 

Sundberg anser att fördelarna med outsourcing är att det på långsikt är en kostnadsbesparing i 

form av utbildningar och hantering av semestrar för större bolag. Större företag vill även bli 

effektivare menar Sundberg och slippa systemansvar ”är det stora företag ingår det här i en 

jättelång förstudie och analys, och  då pratar jag år.” Sundberg menar att på mindre- och 

medelstora bolag kan det saknas personal på grund av semestrar eller avsaknad av utbildning. 

Företaget blir effektivare genom att lägga ut tjänsterna till ett företag som hanterar ekonomi 

dagligen.  Sundberg berättar att de flesta av kunderna som väljer outsourcing gör det på grund 

av  kostnadsbesparing  och  att  företaget  får  en  backup  där  någon  alltid  finns  tillgänglig. 

Sundberg menar att det inte handlar om själva tjänsten som levereras utan mer hur företagen 

levererar tjänsterna. Sundberg förklarar att det idag är viktigt att kunna hantera olika system. 

Allt från affärssystem, lagersystem till faktureringssystem. Det som skiljer KPMG från andra 

liknande byråer enligt Sundberg är att KPMG har ett starkt varumärke gällande kvalité och 

hjälper även till gällande system. ”Kvalité består också i det att vi har personal som verkligen 
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är kunniga inom sitt revir och det gör att det kostar lite mer, man får bättre kvalité i tjänster”, 
 

säger Sundberg. 
 
 

För- och nackdelar med outsourcing 
 

Sundberg anser att outsourcingen generellt bidrar till bättre kvalité och kompetens, men anser 

att det finns vissa  delar som företaget borde sköta självt och fakturering är en av delarna. 

Anledningen till det är att Sundberg  anser att företagen kan sköta den biten mycket bättre 

själva. Några delar som enligt Sundberg blir bättre om företagen outsourcar är utformningen 

av fakturorna,  leverantörsreskontra,  grundbokföring och kundfakturor. Sundberg berättar 

också att företag som anser att kvalitén blir sämre vid tillämpning av outsourcing oftast har 

synpunkter på tillgängligheten och åtkomsten. Sundberg fortsätter med att många kunder inte 

vill  att  deras   datorer  eller  servrar  lämnar  företagets  lokaler.  Sundberg  menar  då  att 

tillgängligheten och kvalitén inte blir sämre av den anledningen, utan snarare tvärtom menar 

han. För att skapa ett bra förtroende för sina kunder säger Sundberg att de levererar kvalité. 

Han säger att ”förtroende är en dagsform och det gäller att  leverera en bra kvalité hela 

tiden” Sundberg säger att inom KPMG definieras kvalité genom att leverera det de utlovar. 

Vid tillämpning av outsourcing anser Sundberg att företagen inte får vara naiva och tro att allt 

kommer att bli bättre. Sundberg berättar att det är viktigt att tänka igenom alla processer och 

arbetsmoment för att slippa stora problem längre fram. Företaget ska inte känna att kontrollen 

går förlorad säger Sundberg att det gäller att definiera kontaktytorna och informationsbehovet. 

Vid tillämpning av outsourcing menar Sundberg att  företaget då definierat sina behov, vem 

kunden vänder sig till om den skulle behöver mer information, hur kontakten ska ske. Det är 

viktigt säger Sundberg att kunden inte känner at den inte har en kontakt och  tillägger att 

”kommunikationen är AO”.  Sundberg trycker på det faktum att en mycket bra metodik är 

viktig för att undvika risker vid outsourcing. Sundberg anser att det verkligen gäller att gå in 

och göra en förstudie, analys och implementation rörande driften och efterhanteringen. 
 

Gällande större bolag anser Sundberg att det är tveksamt att de tillämpar outsourcing, då 

större företaget  har  en annan typ av internkontroll där allt hänger samman. Han anser att 

mindre- och medelstora bolag borde tillämpa outsourcing, men att det endast är fördelaktigt 

fram tills företagen blir större och verkligen måste ha ekonomin på daglig basis. Vidare anser 

Sundberg  att  företagen  väljer  att  outsourca  fler  funktioner  eftersom  systemen  är  mer 

anpassade för det. ”Trenden är i alla fall att företagen lägger ut den mer och mer nu, lägger 
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ut ekonomifunktionen”, menar Sundberg. Sundberg avslutar med att tilläga att outsourcingen 
 

är på framväxt för små- och medelstora bolag och att KPMG växer som byrå. 
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5. Tolkning 

 
I kapitlet görs en tolkning av den teoretiska referensramen och empirin. Tolkningen kommer 

att   behandla  företag  som  tillämpar  outsourcing,  företag  som  valt  att  inte  tillämpa 

outsourcing, samt företag som erbjuder outsourcingtjänster. 
 
 
 
 

Inom teorin finns det ett flertal olika definitioner av begreppet outsourcing. Vi har valt att ta 

upp  intervjupersonernas  egna definitioner  av  begreppet  för  att  se hur  det  förhåller sig i 

praktiken. Medan en  del ser det som övertagande av ansvar, ser andra det som en förlorad 

arbetsmöjlighet. 
 

5.1 Företag som tillämpar outsourcing 
 

Volvo Construction Equipment, Getinge Disinfection AB samt Atlas Copco Construction 

Tools  AB  outsourcar alla en  del  av  sin  ekonomifunktion.  Vi  kommer att  analysera och 

diskutera motiven bakom varför företagen valde att använda sig av en outsourcing strategi. 
 

De outsourcande förtagen valde att definiera begreppet outsourcing på följande sätt. Sinikovic 

säger  att  ”Outsourcing  kan  betyda  en  minskning  av  arbetsstyrkan  i  någon  avdelning. 

Sammanslagning av vissa delar exempelvis ekonomi från olika fabriker eller enheter till en 

eller flera nya avdelningar med olika program för att minska på personalen.” 

Enligt Dante Alarcon innebär outsourcing ”Att man lämnar ifrån sig till ett annat företag en 

del av det ordinarie arbetet för att fokusera på kärnverksamheten”. 

Brandts  definition  av  begreppet  outsourcing  är:  ”En  definierad  funktion  som  man  lyfter 

utanför husets väggar eller man tar in en konsultfirma för att utföra ett jobb inne i vårt hus, 

men det är deras ansvar att utföra den här uppgiften från början till slut.” 
 

Business process outsourcing förekommer när en organisation lämnar över vissa delar av 

specifika företagsprocesser, som exempelvis redovisning   och lönehantering, till en 

utomstående. Den externa leverantören är då specialiserad på den outsourcade processen och 

kan  färdigställa   processerna  effektivare.  (Brown  &  Wilson,  2005)  Axelssons  (1998) 

diskuterar i figur 2, om vanliga outsourcade funktioner där kvalificerade uppdrag är ett av de 

mest  vanligaste  outsourcade  funktionerna  i  ett   tillverkningsföretag.  Inom  kvalificerade 

uppdrag ingår outsourcing av ekonomifunktionen och i mitten av figuren finner vi företagets 
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kärnverksamhet, vilket Bruzelius och Skärvad (2004) definierar som det mest värdefulla och 

unika ett företag erbjuder för att uppnå konkurrensfördelar. 
 

5.1.1 Varför väljer företagen att outsourca? 
 

Alla tre företagen vi har valt att intervjua outsourcar olika delar av sin ekonomifunktion. 

Volvo har i sin verksamhet enligt Sinikovic och Alarcon valt att outsourca fakturahanteringen. 

Söderlund berättar att Getinge outsourcar sin lönehantering och finansverksamhet i form av 

valutahantering.  Till  sist  nämner  Brandt  att  Atlas  Copco  har  valt  att  outsourca  endast 

lönehanteringen. Vi gör tolkningen att företagen har valt att outsourca delar av verksamheten 

som är som är enkla att avgränsa från den resterande verksamheten. Vi  tolkar det som att 

outsourcing bidrar till att ge företagen möjligheten att samla all kunskap på ett och samma 

ställe. Därmed blir företagen mer centralt styrda och att ledningen i sin tur kan ha bättre koll 

på enheter som  inte är företagets kärnverksamhet inom organisationen, vid tillämpning av 

outsourcing. 
 

I Metalls utredningsrapport (2002) framkommer det att inom större företag är det vanligt att 

ledningen tar besluten gällande outsourcing utan stöd från den lokala produktionsledningen. 

Alarcon berättar att beslutet att  outsourca kom uppifrån företaget och inget som bestämdes 

lokalt på företaget. Söderlund förklarar att beslutet  att outsourca finansieringsverksamheten 

och lönehanteringen på Getinge aldrig var deras beslut utan att även här kom direktiven från 

huvudkontoret. Inom Atlas Copco berättar Brand, fick företaget valmöjligheten att outsourca 

om de så själv önskade, men att valmöjligheten skulle försvinna om de uppvisade för höga 

administrativa kostnader eller vara ineffektiva. 
 

Tolkningen vi gör är att ledningen är oftast den som styr gällande outsourcing beslut. Det kan 

finnas en  valmöjlighet, men den valmöjligheten är oftast kopplad till det lokala företagets 

förmåga att prestera.  Det som är gemensamt för alla tre företagen är att de har outsourcat till 

bolag inom koncernen. 
 

Olve och Samuelsson (2008) skriver att i större företag är det vanligare att service och tjänster 

samlas i egna  juridiska enheter. Företaget har då möjligheten att uppnå stordriftsfördelar, i 

form  av  kostnadsbesparingar,   inom  det  ekonomiadministrativa  området,  men  bransch, 

teknologi och storlek har betydelse för företagets styrning och val av strategi. Bruzelius och 

Skärvad (2004) skriver att stordriftsfördelar eftersträvas av företag för att nå kostnadsfördelar 

genom  att  storskaliga  resurser  utnyttjas.  Det  ger  företagen  enligt  Bruzelius  och  Skärvad 
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(2004) flera fördelar i form av låga genomsnittskostnader per enhet, där kompetensen samlas, 

utvecklas,  underhålls och utnyttjas av flera enheter i företaget. Sinikovic berättar att syftet 

med Volvo Business Center var att samla alla fakturor på ett och samma ställe, samt att hela 

Volvos organisation skulle tillämpa samma system. Alarcon säger att det även var för att ha 

ett  gemensamt  arbetssätt  gentemot  leverantörerna  oavsett  storlek  och  oberoende  av  ort. 

Söderlund berättar att motivet att outsourca till Getinges systerbolag var för  att få en mer 

central överblick. Söderlund nämner också att det var svårt att hålla kompetensen på en liten 

enhet och att systerbolaget har större möjligheter att hålla sig uppdaterad, samtidigt som det 

finns samordningsvinster i form av mindre personalkostnader. För Atlas Copcos del förklarar 

Brandt  att  genom  outsourcing  till  systerbolaget  har  de  lätt  uppfattat  synergieffekter  och 

stordriftsfördelar. Brandt berättar vidare att det finns medarbetare på systerbolaget med högre 

kompetens och som håller sig uppdaterade på olika avtalsområden gällande lönehanteringen, 

som kan sköta jobbet bättre. 
 

Utifrån teorin och empirin gör vi tolkningen att tillverkningsföretag väljer att outsourca delar 

av  sin  ekonomifunktions  för  att  samla  en  viss  aktivitet  på  ett  ställe  och  samma  ställe. 

Företagen outsourcar  delar  av ekonomifunktionen som är lätta att separera från resten av 

företaget och tillverkningen. Andra  avgörande faktorer är kostnadsbesparing genom att det 

skapas fler stora enheter som sköter specifika arbetsuppgifter vilket bidrar till att minska ner 

arbetsbördan  på  samtliga  mindre  enheter  och  frigör  tid  och  kompetens.  Vidare  gör  vi 

tolkningen att outsourcing till andra enheter inom koncernen bidrar till att få ett  enhetligt 

arbetssätt genom hela organisationen och även samla kompetensen på ett ställe, då det är svårt 

att hålla  kompetensen hög på mindre enheter. Företagen blir mer centraliserade, samtidigt 

som det ger tillverkningsföretagen tillväxtmöjligheter genom att företagen kan koncentrera sig 

på sin specifika kärnkompetens. Vi tolkar det som att företagen väljer att outsourca till andra 

juridiska enheter av den  anledningen att de strategiskt passar ihop och det är lättare att 

omplacera folk med högre kompetens. 
 

5.1.2 Nackdelarna med outsourcing 
 

Nackdelarna  med  outsourcing  enligt  Axelsson  (1998)  kan  vara  ett  ökat  beroende  av 

leverantörer, risk för kommunikations- och organisationsproblem, och kontinuerlig 

uppföljning  av  kostnader  relaterade  till  leverantören  och  hantering  av  relationen.  Vidare 

skriver Axelsson (1998) att ett företag kan antingen lägga ut hela funktionen till leverantör, 

eller välja att endast lägga ut en del av funktionen och fortfarande sköta koordinationen av 
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funktionen själv. Alarcon påpekar att sedan Volvo Business Center övertagit 

fakturahanteringen,  blir  de  fortfarande  lokalt  tvungna  att  hitta  och  undersöka  felaktiga 

fakturor,  som  upptäcks  vid  budgeteringen,  på  grund  av  brister  i  kommunikationen  med 

enheten. Det menar Alarcon tar tid från dem ordinariearbetsuppgifterna, samt att det kostar tid 

och pengar i vissa fall. Söderlund nämner även hon att nackdelen med att outsourca delar av 

ekonomifunktionen är att det uppstår kommunikationsproblem,  men även att de inte längre 

själva kan styra över tidsplanen. Brandt berättar att de fortfarande följer upp och  rättar till 

stämplingar, samt att de även bistår personalen med hjälp gällande stämplingen. 
 

En annan nackdel som förekommer med outsourcing är att medarbetarna inom organisationen 

hela tiden måste anpassa sig mentalt för de förändringar som sker.(Olve & Samuelsson, 2008) 

Samtidigt nämner Axelsson (1998) nämner att en av nackdelarna med outsourcing är att det 

finns risk för kommunikations- och organisationsproblem under flyttningen av aktiviteter till 

tredje part. Greaver (1999) skriver att  osäkerhetsfaktorer vid outsourcing är den allmänna 

osäkerheten kring outsourcing, förlust av kontroll,  arbetstrygghet och risken att misslyckas 

med outsourcingstrategin.  Dock  anser Hill  (2000) att  resurser  frigörs  inom  företaget  vid 

outsourcing. Sinikovic berättar att hennes arbetsuppgifter påverkades betydligt när företaget 

började  outsourca  delar  av  ekonomifunktionen.  Det  innebar  att  Sinikovic  fick  andra 

arbetsuppgifter på en annan avdelning under en period, men fick sedan återigen återgå till 

ekonomiavdelningen, dock med ändrade arbetsuppgifter. Alarcon berättar att hans 

arbetsuppgifter inte direkt har påverkats i större grad av att företaget väljer att outsourca, men 

att det ibland kan dyka upp extraarbete när det uppstår problem.  Söderlund berättar att första 

gången de outsourcade lönehanteringen uppstod det kommunikations- och hanteringsproblem 

vilket  krävde  att  lönehanteringen   återigen  togs  tillbaka,  tills  den  tiden  att  problemen 

åtgärdades. Söderlund berättar att anledningen till att problem uppstod från första början, var 

för att den mottagande enheten av lönehanteringen inte var förberedd. Söderlund berättar att 

lönehanteringen fördes över under mer kontrollerade former andra gången och inte i  lika 

snabbt. Brandt berättar att hennes arbetsuppgifter inte ändrades i och med outsourcingen, men 

att den har påverkar personen som har hand om lönerna. Den anställdes arbetsuppgifter utgör 

inte längre en heltidstjänst  och hon hjälper till andra arbetskollegor med arbetsuppgifter. 

Brandt påpekar dock att företaget nog trodde  att det skulle frigöra mer tid än det faktiskt 

gjorde. 
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Tolkningen vi gör är att outsourcing, även om det är inom koncernen, inte är helt smärtfritt. 

Företagen har i  förekommande fall blivit tvungna att rätta de misstag som inträffar, samt 

fortsatt hantera vissa enheter. Det  kan tolkas som att företagen möjligtvis sparar pengar på 

outsourcing, men att det i vissa fall inte tjänas någon tid på ekonomienheterna. Förmågan att 

styra över tidsplanen försvinner också i och med att en annan enhet är ansvarig, vilket verkar 

orsaka problem för företagen eftersom de till viss del fortfarande har ansvaret. Vidare gör vi 

tolkningen  att  outsourcing  även  är  en  mental  omstrukturering  för  de  anställda  som  blir 

berörda, eftersom de måste anpassa sig till en helt ny arbetsstruktur och i vissa medför det en 

rädsla att förlora jobbet. 
 

5.1.3 Fördelarna med att outsourca 
 

Brown och Wilson (2005) skriver att inom företagen börjar VD och styrelse inse behovet av 

ökad  företagstillväxt, dock utan att ändra på företagets struktur i allt för stor grad. Av den 

anledningen överväger de att outsourca processer som är viktiga för företaget, men som inte 

utgör en kärnkompetens.  I Metalls  utredningsrapport (2002) står det att allt som inte är 

kärnverksamhet  i  företagen  ska  outsourcas.  Men   bara  för  att  en  funktion  inte  utgör 

kärnverksamheten innebär det inte att den är strategiskt oviktig för företaget, då funktioner 

som drivs i bakgrunden kan utgöra grunden för själva kärnverksamheten.(Metall, 2002) Bragg 

(2006) anser att det är ovanligt att hela ekonomifunktionen outsourcas, utan nyckelfaktorer 

som kostnadsberäkning och finansiella analyser behålls inom företaget. Sinikovic anser att en 

controllers  arbetsuppgifter  inte  kan  outsourcas  och  att  det  vore  bättre  för  kontrollen  av 

företaget om  arbetsuppgifterna  inte flyttades. Alarcon är av samma tanke och menar att 

controllerns uppgifter kan flyttas till andra avdelningar men inte outsourcas. Brandt påpekar 

att  det  är  viktigt  att  stora  företag  behåller  controllerfunktionen  inom  verksamheten,  då 

controllern  är  den  som  analyserar,  ger  förslag  på  förbättringar  och  hittar  felaktigheter  i 

processer som  medför  kostnader. Allt  utöver  det  anser  Brandt  är  rutinmässigt  jobb  som 

controllern utför och kan outsourcas. 
 

Utifrån den teori vi har och empiri vi samlat in gör vi tolkningen att controllerns arbetsuppgift 

inte borde outsourcas då den utgör grunden för verksamhetens styrning och kontroll. Vidare 

gör  vi  tolkningen  att   även  om  det  finns  funktioner  inom  företaget  som  inte  utgör 

kärnkompetens, kan delarna vara svåra att  outsourca eftersom funktionen i sig är mycket 

viktig för att företaget ska kunna uppfylla de uppställda målen och behålla kontrollen över 
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verksamheten. Det kan tolkas som att controllerns arbetsuppgifter är vad som gör det möjligt 

för företaget att fortsatt kunna satsa på sin kärnverksamhet. 
 

I och  med det  gör vi tolkningen  att det  finns  funktioner inom företaget som inte utgör 

kärnkompetens, men som ändå är hjärtat för en fungerande styrning och kontroll. Outsourcing 

är en stor möjlighet för företagen,  men det krävs mycket tid och planering innan företaget 

börjar outsourca och att även om företaget spar pengar, så kanske den tidsmässiga vinsten inte 

blir så stor. Slutligen tolkar vi det som att tillverkningsföretagen borde tillämpa outsourcing, 

men att ska ske under kontrollerade former och efter noggrann analys. 
 

5.2 Företag som inte tillämpar outsourcing 
 

Vi  har  även  valt  att   intervjua  två  företag  som   inte  outsourcar  någon  del  av  sin 

ekonomifunktion, Trelleborg Automotive AB och Norden Machinery AB. Vi ska vidare tolka 

och analysera anledningarna till varför företagen valt att inte tillämpa outsourcing på någon 

del av ekonomifunktionen i företaget. 
 

Ögren definierar begreppet outsourcing som: ” Att man lägger ut administration eller delar 

av administrationen inom ett företag på en extern part, för att spara in på personal och/eller 

kunna koncentrera sig på sin kärnverksamhet.” Petersson säger: ”… generellt så är det att 

man väljer att lägga ut en funktion eller arbetsuppgifter på en extern part.” Pehrsson anser att 

begreppet outsourcing innebär ”Att låta någon annan utföra arbetsuppgifter som skulle kunna 

gjorts med egen personal. Anledningen kan vara att man inte har eller anser sig ha råd att ha 

den typen av resurser internt.” 
 

5.2.1 Varför väljer företagen att inte outsourca? 
 

Normann (1992) skriver att tillverkningsindustrin är och blir allt mer automatiserad för varje 

dag. Arbetsuppgifterna i tillverkningsföretagen idag är inriktade mer på 

informationsbehandling och intern service än tillverkning. Click och Duening (2005) skriver 

att outsourcingen  idag är mycket komplex och processen innehåller stora mängder sociala 

komponenter  som  måste  hanteras  men  även  teknologiska  lösningar  i  samband  med  det 

sociala. Företaget har till uppgift att utveckla, producera, samt marknadsföra sina produkter. 

Men företagets ledning har i sin tur ett krav att leda företaget mot dem uppsatta målen.(Olve 

och Samuelsson, 2008) 
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Petersson  säger  att  Trelleborg  inte  har  valt  outsourcing  av  ekonomifunktionen  av  den 

anledningen att de vill ha uppsikt över företagets olika delar. Hon nämner att företaget har en 

mycket bra kommunikation med medarbetarna idag och att outsourcing skulle innebära extra 

arbete i form av kommunikation och uppdatering  med den outsourcade enheten. Av den 

anledningen anser Ögren att outsourcing som strategi aldrig varit ett alternativ. Ögren nämner 

vidare att koncernen föreslog outsourcing av lönehanteringen, men att förslaget lades ner på 

grund av att företaget ville behålla kontrollen själva på egen regi. Petersson berättar att det 

finns andra företag inom Trelleborgskoncernen som tillämpar outsourcing och att enheten är 

centraliserad, dock  finns  det en valmöjlighet för varje enhet att välja om de vill tillämpa 

strategin  eller  inte.  Pehrsson  säger  att  anledningen  till  att  inte  outsourca  någon  del  av 

ekonomifunktionen var för att Nordens redovisning,  även om den är liten, kräver mycket 

analyser. Han berättar vidare att intressenterna indirekt har styrt valet  av att inte tillämpa 

outsourcing som strategi, då ägarna har stora krav vad gäller rapportering. Pehrsson berättar 

att företaget inte valde outsourcing av ekonomifunktionen av den anledningen att de inte såg 

någon  ekonomisk vinst utav det. Vidare berättar han att företaget vid ett tillfälle tittat lite 

närmare på  lönefunktionen  och funderat om den eventuellt skulle outsourcas till ett externt 

företag utanför koncernen. Dock insåg de ganska snabbt att det skulle bli väldigt dyrt att lägga 

ut hela lönehanteringen och att det skulle innebära mycket extraarbete om de valde att endast 

behålla en del av lönehanteringen. I slutändan säger  Pehrsson att besparingarna skulle bli 

marginell och att de då lika gärna kunde ha det kvar inne i företaget. 
 

Det kan tolkas som att det är viktigt att ställa upp kostnaderna mot vad det skulle kosta att ha 

en ekonomifunktion inne i företaget mot vad det skulle kosta att outsourca enheten. Vi gör 

tolkningen att det är viktigt att inte enbart tänka i monetära termer gällande outsourcing utan 

även från ett rent  tids-besparingsperspektiv. Även om företaget skulle spara pengar på att 

outsourca en del av ekonomifunktionen är det inte säkert att det skulle spara så mycket tid för 

dem anställa i arbetet. I och med  det  kan vara svårt för företagen att styra företaget mot 

uppsatta mål och samtidigt vara effektiv och lönsam enligt krav från intressenter. Det arbete 

outsourcingen kräver är mycket omfattande och är i behov av mycket underhåll och är kanske 

inte anpassade för företag med stora krav på rapportering och intern kontroll. 
 

När det gäller tillverkningsindustrin är det viktigt att företagen inom denna industri frågar sig 

själva vad det är  de tjänar pengar på och vad de ska utveckla i framtiden.(Metall, 2002) 

Milgate (2001) tar i sin figur upp de delar som tillsammans utgör ett företags kärnkompetens. 
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Som vi kan se i figuren gäller det för ett företag att ha den teknologiska möjligheten, såväl 

som kunskap bland medarbetarna och en styrprocess. Dock inser företagen fördelarna med att 

tillämpa en outsourcingstrategi. Ögren nämner att fördelarna med att outsourca en enhet inom 

ekonomifunktionen kan vara att företaget inte drar på sig stora personalkostnader. Petersson 

anser även hon att minskade personalkostnader är en fördel,  samtidigt nämner hon även 

fördelarna med att ha kunskapen centraliserad till en enhet. Pehrsson anser att fördelarna med 

outsourcing är att de inte behöver tänka på att alltid ha bemanning. Han säger att det blir extra 

problematiskt  för  företaget  vid  frånvaro,  då  alla  andra  måste  dela  på  den  frånvarande 

personens  arbetsuppgifter.  Fördelen  med  att  outsourca  anser  Pehrsson  skulle  vara  att  de 

slipper bemanningsproblematiken. Pehrsson säger att även om de inte outsourcar någon del ur 

ekonomifunktionen  outsourcar de tillverkningen, vilket innebär att de inte tillverkar några 

detaljer utan endast har en  verksamhet  med maskiner vars uppgift är att fylla och försluta 

tuber, vilket är företagets kärnverksamhet. 
 

Vi gör tolkningen att företagets kärnverksamhet och i slutändan lönsamhet, är beroende av att 

faktorerna som utgör delar av kärnverksamheten fungerar. Företagen måste se till att utbilda 

sin personal och även anpassa sig teknologiskt för att kunna konkurrera. För 

tillverkningsföretag som inte tillämpar outsourcing av ekonomifunktionen, tolkar vi att det är 

av särskild vikt att personalen är utbildad och har de tekniska möjligheterna att kunna utföra 

sina jobb. 
 

5.2.2 Nackdelarna med outsourcing 
 

För att kunna utforma strategier som är bäst lämpade för företaget är det viktigt att ledningen 

tar hänsyn till faktorer som omgivning, bransch, teknologi och organisationens storlek (Olve 

& Samuelsson, 2008). Enligt metalls utredningsrapport (2002) finns det de som påstår att 

outsourcing är en trend och att beslut grundas på grund av trend saknar grund i en noggranna 

strategiska analys. Faktorer som enligt Axelsson (1998) skriver att kommunikationsproblem 

vid outsourcing är ett problem och att företagen måste se till att ha kontinuerlig kontakt med 

leverantörerna för att relationer vid outsourcing inte ska brista. 
 

Ögren anser att det finns en ganska stor risk att kommunikationen brister vid tillämpning av 

outsourcing, och det är något de inte vill riskera med tanke på den nära kontakt företaget har 

med kunderna menar Ögren. Vidare berättar hon att företaget alltid har sett ut som den gör 

och de ser ingen anledning att ändra någon del nu, då det skulle innebära att arbetsuppgifter 
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försvinner  från  företaget.  Pehrsson  nämner  även  han  kommunikationen  som  en  risk  vid 

outsourcing.  Han  menar  att  verksamhetens  komplexitet  kräver  förståelse  av  det  dagliga 

arbetet som utförs i huset. Pehrsson  anser att kontrollen skulle gå förlorad om de valde att 

tillämpa outsourcing på någon del av ekonomifunktionen. Utifrån teorin och empirin gör vi 

tolkningen att företag som inte tillämpar outsourcing inte gör det på grund av att de är rädda 

att förlora kontrollen av den outsourcade enheten. För  tillverkningsföretagen är det av stor 

vikt att de verkligen tänker igenom ordentligt vid outsourcing och  grunda beslutet på väl 

utförda analyser. 
 

Bragg  (2006)  skriver  att  controllern  har  fullständig  kontroll  över  ett  företags  finansiella 

kontroll, dock försvinner en stor del av kontrollen när företaget bestämmer sig för att ge ut 

processerna till en extern leverantör. 
 

När det gäller outsourcing av ekonomifunktionen anser Ögren att controllerns roll är den 

svåraste att  outsourca ut. Controllerns roll är att analysera företagets resultat, arbeta fram 

effektivare rutiner för  ekonomiavdelningen och samt även ha en stor roll i budgetarbetet, 

anser Ögren. Eftersom controllern behöver ha stor kunskap gällande hur företaget och dess 

produkter fungerar, anser Ögren att det blir svårt att outsourca den rollen. Pehrsson beskriver 

kort att controllerns roll är att sammanställa, redovisa och analysera  bokslut, samt att göra 

löpande analyser som ledningen är i behov av. Vi gör tolkningen att  controllerfunktionen 

inom företag som inte outsourcar är precis lika viktig som för företag som väljer att tillämpa 

outsourcing. Controllern håller företaget på banan mot målen som blivit uppsatta av företaget. 

Därmed  gör vi tolkningen att controllern har en mycket tyngre uppgift när företagen inte 

väljer att outsourca. 
 

5.3 Företag som erbjuder outsourcingtjänster 
 

Till sist  har vi  företag  som  erbjuder  outsourcing  av  ekonomitjänster till  företag.  Vi  har 

intervjuat  revisionsbyråerna PwC och KPMG för att se hur outsourcingbranschen ser på 

situationen kring outsourcing av ekonomifunktionen hos stora tillverkningsföretag. 
 

I begreppet outsourcing svarar Hjelm att hon ser det som ”Allt man kan göra ute hos kunden”. 

Fransson anser att tolkar begreppet som ”En komplett ekonomifunktion”, medan Sundberg 

definierar outsourcingen som ”Att man tar över ett funktionsansvar”. 
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Revisionsbyråer är enligt Bruzelius  och Skärvad (2004)  kunskapsorganisationer. 

Kunskapsorganisationer kännetecknas enligt Bruzelius  och Skärvad (2004) av att 

organisationen är starkt beroende av medarbetarna som löser komplexa problem och utför 

tjänster  och  att  medarbetarna  är  den  kritiska  resursen.  Organisationens  långsiktiga  mål 

bestäms av förmågan att  upprätthålla och vidareutveckla kunskapskapitalet som består av 

kompetens och information kopplat till medarbetarna, menar Bruzelius och Skärvad (2004). 

Click  och  Duening  (2005)  skriver  att  det  i  början  var  större  företag  som  tillämpade 

outsourcing, men att idag så tillämpar även små- och medelstora bolag strategin för att kunna 

konkurrera med de större företagen på marknaden. 
 

5.3.1 Valet att outsourca 
 

Hjelm  förklarar  att  PwC  skulle  kunna  fungera  som  ett  företags  hela  ekonomifunktion, 

eftersom  de  har   den  kunskap  som  behövs  för  att  göra  grundläggande  ekonomiska 

arbetsuppgifter. I slutändan är det dock upp till kunden att välja tjänster som dem är i behov 

av menar Hjelm. Vidare berättar hon att nio av  tio kunder de har idag är mindre- eller 

medelstora bolag och menar att större företag kan behöva ha en egen ekonomifunktion, just på 

grund av företagets storlek. Fransson säger att större företag oftast efterfrågar specialtjänster, 

men att löpande arbetet sköter dem själva. Även Sundberg säger att KPMG skulle kunna vara 

ett företags hela ekonomifunktion och menar att företagen skulle bli effektivare om dem valde 

att lägga ut tjänsterna till ett företag som hanterar ekonomi dagligen. Vidare anser Sundberg 

att inom mindre och mellanstora bolag kan det saknas personal på grund av semester eller 

avsaknad av utbildning, vilket är anledningen till att dem väljer att anlita någon utomstående. 
 

Vi  gör  tolkningen  utifrån  teorin  och  empirin  att  revisionsbyråerna  är  kunniga  inom 

ekonomiområdet  och skulle mer än väl kunna sköta om företagens hela ekonomifunktion 

eftersom de har den kompetens som företagen behöver. Vidare gör vi tolkningen att det till 

större delar är små- och medelstora bolag outsourcar ekonomifunktionen och anlitar tjänsterna 

hos revisionsbyråerna, samt att större tillverkningsföretag borde outsourca ekonomifunktionen 

vid enstaka tillfälle för att sakta men säkert anpassa sig till situationen. 
 

5.3.2 För- och nackdelar med outsourcing 
 

Bragg (2006) nämner att det inom revisionsområdet finns många fördelar med att tillämpa 

outsourcing,  och  att  outsourcing  bidrar  till  högre  kompetens  och  kvalité,  speciellt  inom 

redovisningsområdet. 
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Hjelm tror att företagen väljer att tillämpa outsourcing när företaget växer och ägaren inser att 

dem inte längre  kan arbeta på samma sätt som tidigare. Fransson tillägger och säger att 

företagen oftast inte känner till  rutinerna kring ekonomifrågor och väljer istället att anlita 

någon  som  har  kompetensen  och  utbildningen.  Att  en  revisionsbyrå  alltid  har  personal 

tillgänglig tror Hjelm också är en av de stora anledningarna till att företag väljer att outsourca. 

Sundberg anser att de flesta företag som i allmänhet väljer att outsourca gör det på grund av 

kostnadsbesparing, men han tror även att tillgängligheten av personal vid outsourcing gör att 

företag väljer att tillämpa strategin. Utifrån det gör vi tolkningen att företagen i allmänhet ser 

en trygghet i att anlita revisionsbyråer gällande personal tillgänglighet. Vidare tolkar vi det 

som att företagen börjar antingen tillämpa outsourcing av ekonomifunktionen när de är små 

eller så börjar de när företagets växer och mer tid behöver frigöras. 
 
 

Kvalitén i revisionsbyråernas tjänster kan vara svåra att kontrollera i förväg och av den 

anledningen  måste revisionsbyråerna säkra kvalitén vid tjänsteproduktionen. (Bruzelius & 

Skärvad, 2004) Tjänster som revisionsbyråer erbjuder innefattar till stor del samspel mellan 

kund och personal, samt tjänstens kvalité utifrån ett kundperspektiv. Allt beror på samspelet 

mellan kund och personal fungerar, menar Bruzelius och Skärvad (2004) För att det ska vara 

möjligt för företaget och revisionsbyrån att göra affärer ihop, är det mycket viktigt att båda 

parterna har en gemensam syn på hur affären ska göras. Det är även viktigt att  parterna 

betonar möjligheten till gemensam utveckling genom att samarbetet.(Axelsson, 1998) 
 
 

Fransson säger att det finns en efterfrågan och ett stort mervärde i att kunna erbjuda kunden 

kompletta  tjänster.  Vidare  säger  hon  att  frågor  till  kunden  om  verksamheten  är  av  vikt 

eftersom de som konsult inte är i den rörliga verksamheten varje dag och för att få kunskap 

om verksamheten måste de ställa frågor. Hjelm anser att som konsult i revisionsbyrå gäller det 

att ständigt utbildas och vara påläst så att de känner till alla  ständigt föränderliga lagar och 

regler, vilka är faktorer hon anser utgör kvalité. Hjelm berättar vidare att en 

redovisningskonsult ska vara proaktiv i sin  roll och  regelbundet skicka ut rapporter och 

kommentarer,  men  även  ringa  och  prata  med  företagen  då  och  då.  Hjälm  tillägger  att 

relationer är viktiga inom deras bransch och att det tar tid att bygga upp ett förtroende, men att 

den är väldigt lätt att rasera. Därför anser hon att rapporternas tillförlitlighet är viktig. 
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Sundberg anser att kvalité inte handlar om tjänsten självt utan om hur tjänsten levereras. 

Sundberg menar vidare att det är av vikt att känna till och hantera olika system och att byrån 

har personal som är kunnig inom sitt område. Sundberg menar att förtroende skapas genom att 

leverera kvalité till kunderna och att förtroende är  en dagsform som kräver konstant arbete 

och kvalité. 
 
 

Vi gör tolkningen att företagen och revisionsbyråerna måste ha en gemensam grund där 

utveckling  kommer främst och att företagen idag efterfrågar mervärde i kvalitétstjänster. 

Vidare gör vi tolkningen att kompetens och kundkontakt är viktig för revisionsbyråerna och 

att det för de är viktigt att ha förtroende från kundens sida. 
 
 

McIvor (2005) menar att det kan vara svårt för företagen att försöka hålla alla aktiviteter inne 

i företaget, samtidigt som de siktar på kvalité. McIvor (2005) skriver att i samband med att 

teknologin har gjort framsteg så har även kunderna blivit mer noggrann i tjänsternas innehåll 

och kvalité. Av den anledningen menar McIvor (2005) att outsourcingen kan bidra till ökad 

flexibilitet för företaget. Greaver (1999) anser att risken för misslyckande med outsourcing är 

påtaglig om inte företaget har en noggrann och utförlig metodik. Greaver (1999) skriver att en 

funktion i företaget som inte fungerar är en börda och att företagen ibland måste ta risken att 

outsourca för att vinna andelar på marknaden. Hjelm anser att det är viktigt för företagen att 

vara tydliga  med sina behov och ha en tydlig kommunikation. Hon anser att det även är 

viktigt för byråns del att  ständigt hålla kunden uppdaterad, så att kunden inte känner att 

kontrollen går förlorad. Fransson påpekar att företagen bara borde köpa det dem är i behov 

utav och sedan kan företagen ställa krav på revisionsbyrån och konsulten. Sundberg tycker att 

företagen inte får vara naiva när dem tillämpar outsourcing och tro att allt  kommer att bli 

bättre. Sundberg rekommenderar företagen att gå igenom alla processer och arbetsmoment för 

att slippa problem längre fram. Sundberg menar att företaget inte får känna att kontrollen går 

förlorad och att definiera kontaktytorna och informationsbehovet är viktigt, samt att företaget 

har en bra metodik för att inte senare stöta på risker i samband med outsourcingen. Sundberg 

anser att outsourcing generellt sätt bidrar till bättre kvalité och kompetens hos företag, men att 

det finns delar inom företaget som han tycker företaget borde sköta själva. 

Därmed gör vi tolkningen att det är viktigt för företagen att specificera sina behov och vara 

tydlig i sin kommunikation. Vidare gör vi tolkningen att företagen endast borde köpa tjänster 
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de är i behov av och inte lägga ut allt för mycket för tidigt. I och med det gör vi tolkningen att 

det är viktigt både för revisionsbyråerna och företagen att ständigt hålla kontakten och vara 

uppdaterade. Något annat som  är viktigt är att företagen, innan de outsourcar, har en bra 

metodik gällande outsourcingen och känner till sitt informationsbehov. 
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6. Slutsats 

 
I kapitlet presentera vi våra slutsatser och reflektioner kring vår analys. Vi kommer även att 

besvara  problemformuleringarna  vi  ställde  i  kapitel  1  och  därmed  uppfylla  syftet  med 

uppsatsen. 
 
 
 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera de bakomliggande anledningarna till 

varför stora tillverkningsföretag väljer att outsourca hela eller delar av sin ekonomifunktion. 

Vidare är syftet att analysera hur tillverkningsföretagen behåller kontrollen inom företaget vid 

tillämpning av outsourcing på ekonomifunktionen. 
 

6.1 Varför väljer stora tillverkningsföretagen att outsourca ekonomifunktionen? 
 

Inom   litteraturen   är  anledningarna  till   att   tillverkningsföretagen   väljer  att   outsourca 

ekonomifunktionen främst kostnadsbesparing och koncentration på kärnkompetens. Vi har i 

vår undersökning upptäckt att kostnadsbesparingen, är mer en drivande faktor i ekvationen, än 

anledning. Genom våra intervjuer har vi kommit till slutsatsen att företagen väljer att tillämpa 

outsourcing av ekonomifunktionen för att centralisera sin verksamhet. Genom 

centraliseringen  samlas  kompetensen  och  drivs   från  centrala  enheter  inom  koncernen. 

Företaget får en mycket bättre överblick av ekonomienheten inom  organisationen som inte 

utgör dess kärnverksamhet, men som ändå av stor vikt för företagets överlevnad,  samtidigt 

som företagen kostnads- och tidsreducerar varje lokal enhet. Vi anser även att det oftast är 

ledningen  inom  koncernen  på  de  större  bolagen  som  ger  direktiv  gällande  företagets 

strategiska  riktning  och  att  de  lokala  företagen  inte  alltid  har  mycket  att  säga  till  om. 

Valmöjligheter ges i den  mån företaget lycks uppfylla lönsamhets- och effektivitetskraven, 

men valet försvinner snabbt om den lokala enheten inte skulle prestera enligt ledningens krav. 
 

Vi anser att outsourcingbranschen blir mer avancerad för var dag och tjänsterna som erbjuds 

innehåller en  hög grad av kompetens och kvalité. Dock  tycker vi att outsourcing kräver 

mycket förarbete, underhåll och efterarbete, vilket gör att strategin är mycket tidskrävande för 

stora tillverkningsföretag. Således drar vi slutsatsen att outsourcing är en mycket bra strategi 

och tillverkningsföretagen väljer att tillämpa outsourcing eftersom de vill skapa centraliserade 

enhet inom koncernen, med samlade kompetenser. 
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6.2 Vilka faktorer är avgörande vid tillämpning av outsourcingstrategi? 
 

Faktorer som får företagen att satsa på outsourcing är först och främst kostnadsbesparing. 

Företagen vill, av självklara anledningar, spara pengar och outsourcingens löften om mindre 

kostnader är en väldigt stark faktor för företagen att tillämpa outsourcing som strategi. Dock 

anser vi att även om kostnaderna blir mindre så  minskar inte alltid arbetsbördan i lika stor 

grad som företagen skulle önska. Det bidrar enligt oss till att vinsterna i förekommande fall 

blir marginell och leder till att företagen inte ser någon nytta med att outsourca en funktion. 

En annan faktor som vi anser blir drivande är att företagen blir mer benägna att outsourca till 

andra  juridiska enheter inom koncernen, vilket bidrar till att företaget lättare kan uppnå de 

strategiskt uppsatta målen. De juridiska enheterna, som ibland kan vara ett systerbolag eller i 

andra fall helt egna ansvarsenheter, sköter specifika arbetsuppgifter åt hela koncernen. Inom 

juridiska enheterna samlas koncernens högre  kompetens och fokuseras  till en gemensam 

punkt. Vi anser att det bidrar till att enheter inom koncernen  kan få tillgång till lika stor 

kompetens gällande ekonomifunktionen, samt att företaget jobbar enhetligt  gentemot sina 

leverantörer. Enheter ur ekonomifunktionen som är lätta att avgränsa och separera från den 

resterande verksamheten och som inte påverkar företagets produktion på något sätt är även en 

bidragande faktor till att tillverkningsföretagen börjar outsourca. Andra faktorer som vi anser 

är avgörande för tillverkningsföretagens val vid outsourcingstrategi är kvalitén på tjänsterna 

som erbjuds och förtroende. Företagen vill ha kvalitétstjänster samtidigt som förtroendet är 

viktig. Vi anser att faktorerna är något som många företag vill ha från sina leverantörer vilket 

även är något som outsourcande företag strävar efter att hela tiden uppnå med sina tjänster. 

Dock förknippas outsourcing med en del nackdelar som bidrar till att  företagen som inte 

tillämpar outsourcing skyggar undan av fruktan att förlora kontrollen eller mista den goda 

kommunikation  som  finns  idag.  De  lokala  företagen  styr  inte  alltid  själva  över  den 

outsourcade enhetens tidsplan, vilket kan orsaka stress och frustration, speciellt om företaget 

endast outsourcar en del av  funktionen och fortfarande behåller en del av koordinationen 

själva. 
 

Den slutsats vi drar om avgörande faktorer för tillverkningsföretagen  vid tillämpning av 

outsourcingstrategi är således kostnadsbesparing, tillgång till egna juridiska enheter, lättheten 

att avgränsa enheter utan att det påverkar tillverkningen, samt kvalité och förtroende. 
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6.3  Vad  händer  med  kontrollen  inom  tillverkningsföretagen  vid  tillämpning  av 

outsourcingstrategi? 

Inom litteraturen nämns det att controllern har ansvaret för att den administrativa styrningens 

drift och den finansiella kontrollen. Vidare nämner litteraturen att en stor del av kontrollen går 

förlorad när företaget  bestämmer sig för att outsourca en del av funktionerna. Controllerns 

arbetsuppgifter är det som alla våra  intervjuobjekt anser inte borde outsourcas. Företagen 

anser att controllerns arbetsuppgifter utgör en grund för verksamhetens styrning och kontroll 

och det som ger företagen en möjlighet att fortsatt kunna driva sin verksamhet framåt, trots att 

arbetet inte utgör kärnverksamhet. Företagen som väljer bort outsourcing gör det av rädslan 

för att förlora kontrollen över ekonomin. Vi anser att kontrollen endast går förlorad om främst 

företaget själv släpper kontrollen av den outsourcade enheten och inte underhåller relationen 

med  leverantören.  Vidare  anser  vi  att  kontrollen  går  förlorad  om  företaget  inte  gör  ett 

grundligt analysarbete  innan outsourcingen och definierar sitt informationsbehov. Vi inser 

faktum att outsourcing som strategi inte är något för alla företag, men vi anser att företagen 

kan outsourca delar av sin ekonomifunktion utan att  förlora kontrollen, om det sker under 

kontrollerade former och efter mycket noggrann analys. 
 

Således  drar  vi  slutsatsen  att  tillverkningsföretagens  kontrollen  endast  går  förlorad  om 

controllerns  arbetsuppgifter outsourcas i allt för stor grad. Vidare anser vi att företagens 

kontroll går förlorad om  företagen inte är tillräckligt noggrann i sitt analysarbete och inte 

outsourcar under kontrollerade former. 
 
 
 
 

Förslag till vidare forskning 
 
 

• Att undersöka varför företagen tillämpar intern outsourcing inom 

tillverkningsindustrin och vad de bakomliggande motiven är. 

• Att göra enkätundersökning inom andra branscher för att få en mer omfattande bild av 

outsourcing och hur andra branscher ställer sig till outsourcing inom 

ekonomifunktionen. 
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Bilagor 

 
 

Bilaga 1: Intervjufrågor till företag som outsourcar ekonomifunktionen. 
 

Med outsourcing av ekonomifunktionen vill vi veta om företaget låter någon utomstående 

sköta  delar  av   ekonomin,  så  som  exempelvis  löneadministration,  fakturering,  löpande 

bokföring etc. 

1.  Skulle ni vilja berätta lite om er position inom verksamhet och om vad ni har för 

arbetsuppgifter? 

2.  Kan ni berätta lite om er organisation? – Storlek på företaget och antal anställda osv. 
 

3.  Vad är er kärnverksamhet? 
 

4.  Vilka delar av verksamheten outsourcar ni? 
 

5.  Vilka  delar  av  ekonomifunktionen  outsourcar  ni  och  hur  länge  har  ni  outsourcat 

ekonomifunktionen? 

6.  Varför har ni valt att outsourca just dessa delar? 
 

7.  Varför   har   företaget   valt   att   börja   med   outsourcing   av   ekonomifunktionen? 

(anledningarna) 

8.  Kunde  ni  ha  använt  er  av  en  annan  strategi  istället  för  outsourcing?  Övervägde 

företaget andra alternativ? 

9.  Har dina arbetsuppgifter påverkats av att er verksamhet outsourcar? 
 

10. Vilka är de främsta målen med att outsourca er ekonomifunktion? 
 

11. Vad är nackdelarna med att företaget valt att outsourca ekonomifunktionen? Finns det 

fortfarande och kan de ändras? 

12. Upplever ni att en del av kontrollen gått förlorad i och med outsourcingen? 
 

13. Känner ni er trygga med hur allting sköts och får ni kontinuerlig information som ni 

anser är tillförlitlig? 

14. Vad anser du är fördelarna med att företaget valt att outsourca ekonomifunktionen? 
 

15. I vilken omfattning har outsourcing av ekonomifunktionen påverkat er verksamhet? 
 

16. Tror  du  att  ni  kommer  att  outsourca  ytterligare  delar  av  ekonomifunktionen  i 

framtiden? 

17. Finns det något mer ni vill tillägga? 
 

18. Om vi har fler frågor att ställa går det bra att vi kontaktar er igen via mail eller telefon? 
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Bilaga 2: Intervjufrågor till företag som inte outsourcar ekonomifunktionen. 
 

Med outsourcing av ekonomifunktionen vill vi veta om företaget låter någon utomstående 

sköta delar av ekonomin, så som exempelvis löneadministration, fakturering, löpande 

bokföring och så vidare. 

 
1.  Skulle ni vilja berätta lite om er position inom verksamhet och om vad ni har för 

arbetsuppgifter? 
2.  Kan ni berätta lite om er organisation? – Storlek på företaget och antal anställda osv. 

 

3.  Vad är er kärnverksamhet? 
 

4.  Vilka delar av verksamheten outsourcar ni? 
 

5.  Vad är anledningarna till att ni valt att inte outsourca ekonomifunktionen? 
 

6.  Har ni övervägt att outsourca ekonomifunktionen? T.ex. lönehanteringen, fakturering. 
 

Om ja, Varför gjorde ni inte det? Om nej, tror ni att ni kommer implementera det i 

framtiden? 

7.  Har ni vid något tidigare tillfälle outsourcat ekonomifunktionen? 
 

8. Använder ni er av en annan strategi istället för outsourcing? 
 

9.  Hur påverkas dina arbetsuppgifter av att er verksamhet inte outsourcar 

ekonomifunktionen? Och skulle det påverka dina arbetsuppgifter om företaget valde 

denna outsourcingstrategi? 

10. Vilka är de främsta målen med att inte outsourca er ekonomifunktion? 
 

11. Vad är nackdelarna med att företaget valt att inte outsourca ekonomifunktionen? 
 

12. Känner ni att ni har kontroll över er ekonomifunktion i och med att ni inte outsourcar? 
 

Och känner ni att kontrollen skulle gå förlorad om ni valde att tillämpa outsourcing? 
 

13. Känner ni er trygga med hur allting sköts och får ni kontinuerlig information som ni 

anser är tillförlitlig? 

14. Vad anser du är fördelarna med att företag valt att outsourca ekonomifunktionen? 
 

15. Tror du att ni kommer att outsourca delar av ekonomifunktionen i framtiden? 
 

16. Vissa  anser  att  vid  tillämpning  av  outsourcing  fås  bättre  kompetens.  Har  ni  den 

kompetens ni behöver? Eller skulle outsourcing bidra till bättre kompetens? 

17. Finns det något mer ni vill tillägga? 
 

18. Om vi har fler frågor att ställa går det bra att vi kontaktar er igen via mail eller telefon? 
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Bilaga 3: Intervjufrågor till företag som erbjuder outsourcing. 
 
 

1.  Skulle ni vilja berätta lite om er position inom verksamhet och om vad ni har för 

arbetsuppgifter? 

2.  Kan ni berätta lite om er organisation? 
 

3.  Vilka kunder vänder ni er till? – Små, mellan eller stora företag? 
 

4.  Vad anser ni ingår i begreppet outsourcing? 
 

5.  Vilka outsourcingtjänster erbjuder ni till era kunder? 
 

6.  Varför ska företag välja att outsourca hela eller delar av ekonomifunktionen? Vilka är 

fördelarna? 

7.  Vilken   är   den   vanligaste   orsaken   till   att   era   kunder   väljer   outsourcing   av 

ekonomifunktionen?  Beror  det  på  företagets  storlek,  bransch,  kostnadsminskning, 

kompetens eller tidsbrist osv? 

8.  Vilka är anledningarna till att företag väljer att köpa era tjänster? 
 

9.  Anser ni att kvalité och kompetens blir bättre om företag väljer att outsourca än om det 

väljer att sköta det själva? 

10. Vad ska företag tänka på innan de outsourcar ekonomifunktionen? Förekommer det 

några risker eller nackdelar? 

11. Företag kan uppleva att outsourcing av ekonomifunktionen kan medföra att kontrollen 

går förlorad, hur motverkar ni detta? 

12. Hur gör ni för att skapa ett bra förtroende hos era kunder? 
 

13. Vad anser ni om framtiden, är outsourcing av ekonomifunktionen på framväxt eller 

bara en trend? 

14. Finns det något mer ni vill tillägga? 
 

15. Om vi har fler frågor att ställa går det bra att vi kontaktar er igen via mail eller telefon? 
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Bilaga 4: Intervjufrågor till Fuada Sinikovic 
 

1.  Skulle ni vilja berätta lite om er position inom verksamhet och om vad ni har för 

arbetsuppgifter? 

2.  Hur länge har ni arbetat på Volvo med redovisning? 
 

3.  Jobbar du för Volvo eller är du inhyrd av Volvo? 
 

4.  Hur påverkas dina arbetsuppgifter av att det förekommer outsourcing av 

ekonomifunktionen? 

5.  Vad  anser  du  är  för-  och  nackdelarna  att  företaget  outsourcar  vissa  delar  av 

ekonomifunktionen? 

6.  Vad har outsourcing av ekonomifunktionen för effekt på företagets ekonomistyrning? 
 

7.  Tror du att företaget kommer fortsätta att outsourca ekonomifunktionen i framtiden? 
 

Motivera gärna. 
 

8.  Finns det något mer ni vill tillägga? 
 

9.  Om vi har fler frågor att ställa går det bra att vi kontaktar er igen via mail eller telefon? 
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