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SAMMANFATTNING 

 

Titel: Outsourca eller icke outsourca; det är frågan!  

– En kvalitativ studie om de bakomliggande motiven till varför företag väljer att outsourca 

ekonomihanteringen 

Ämne: Företagsekonomi 

Program: Turismprogrammet 

Författare: Jessica Karlsson, Maria Lund och Angelica Olsson 

Handledare: Thomas Karlsson 

Bakgrund: Under många årtionden har organisationer bestått av fast anställd personal som 

kontinuerligt utbildats till att bli experter på en specifik arbetsuppgift. Utvecklingen av 

fenomenet outsourcing bidrog till en ökad möjlighet för företag att istället fokusera sina 

resurser på kärnverksamheten. Utkontraktering av de delar av en verksamhet som inte hör till 

kärnkompetensen gör det lättare för företag att på ett flexibelt sätt anpassa sin organisation 

efter omvärldens föränderliga krav. Ett företags ekonomienhet anses vanligtvis inte vara en 

kärnfunktion, vilket medför att detta system ofta outsourcas. 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att studera och analysera vilka motiv som ligger till grund 

för varför företag har sin ekonomifunktion outsourcad. Vi ämnar även undersöka om 

outsourcing inverkar på ett företags kontroll av ekonomihanteringen. 

 

Metod: I studien har vi använt oss av en kvalitativ ansats samt tillämpat ett abduktivt 

arbetssätt. Primärdata har insamlats via intervjuer med två redovisningsbyråer, fyra företag 

som outsourcar hela eller delar av sin ekonomienhet samt ett företag som valt att ej outsourca. 

 

Slutsats: De främsta motiven till varför företag väljer att outsourca är brist på kompetens och 

tid. Genom att anlita en extern leverantör får företag tillgång till specialistkompetens som 

bidrar till att hanteringen utförs på ett korrekt sätt. Detta förfarande möjliggör även för företag 

att istället fokusera på sin kärnverksamhet. Angående huruvida outsourcing påverkar företags 

kontroll av ekonomienheten eller ej, beror på faktorer så som avtal och relationer. 
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1. Inledning 
 

I detta inledande kapitel behandlas bakgrunden till valt problemområde. Fortsättningsvis 

följer en diskussion kring ämnesområdet som leder fram till de frågeställningar som ligger till 

grund för det syfte uppsatsen ämnar besvara. Slutligen presenteras valda avgränsningar och 

uppsatsens disposition. 

 

1.1 Problembakgrund 

Under en lång period har organisationer anställt heltidspersonal för att utföra en specifik 

arbetsuppgift. De anställda var då tvungna att besitta ett brett kunskapsområde och 

arbetsgivaren skulle kontinuerligt utbilda och investera tid och pengar för att hålla personalen 

uppdaterad och motiverad. Genom utvecklingen av outsourcing fick organisationer istället 

möjlighet att lägga sina resurser på sin kärnverksamhet (Thomas & Thomas, 2011). 

Outsourcing definieras som en process där en del av ett företags interna aktiviteter och 

ansvarsområden överlåtes till externa aktörer (Schniederjans & Zuckweiler, 2004). Varför 

företag väljer att outsourca interna aktiviteter till externa leverantörer besvaras många gånger 

genom att tillämpa transaktionskostnadsteorin (Murphy et al, 2012). Williamson (1975) 

hävdar att om transaktionskostnaden blir lägre genom att använda marknadstandarden än 

genom att producera internt, ska aktiviteten outsourcas. Baserat på detta argument, har 

transaktionskostnadsteorin gett den mest fundamentala förklaringen till varför företag 

outsourcar (Lee, Mohamad & Ramayah, 2010).  

Redan på 1960-talet ansågs det möjligt för företag att outsourca IT-tjänster. Det var då vanligt 

att leverantörer till ett fast pris erbjöd sig att hantera kundens datoriserade system (Augustson 

& Sten, 1999). Det var dock först år 1989 som outsourcing av informationsteknologi fick 

genomslag då företaget Kodak utkontrakterade hela sitt datacenter (Willcocks, 2011). Denna 

kontraktuella relation innebar att Kodak kunde minska sina IT-kostnader med 50 procent. 

Många företag fann vid detta tillfälle det problematiskt att identifiera sig med Kodak eftersom 

det inte var ett företag med en starkt uttalad IT-inriktning. Därmed dröjde det avgörande 

genombrottet till år 1994, då det teknologiskt framgångsrika företaget Xerox offentliggjorde 

en outsourcingaffär värd mångmiljardbelopp. Under en lång period därefter har outsourcing 

främst förknippats med just IT, något som dock inte är fallet idag (Augustson & Sten, 1999). I 
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dagens samhälle kan outsourcing innefatta allt från logistiktjänster och 

marknadsföringsaktiviteter (McIvor, 2005) till redovisningsfunktioner och produktion (Bragg, 

2006). Vissa organisationer väljer även att lägga ut något så kontroversiellt som 

utvecklingsfunktionen vilket Abrahamsson, Andersson och Brege (2003) anser vara de flesta 

företags livsnerv. 

 

Outsourcing har ett brett användningsområde som inkluderar olika begrepp beroende på hur 

och var företag önskar att outsourca. Offshoring innebär att organisatoriska aktiviteter som 

tidigare utförts på lokal nivå förflyttas till andra länder (McIvor, 2005). Nearshoring innebär 

att vissa funktioner förläggs till närliggande länder (Gonzalez, Gazco & Llopis, 2006), i 

Sveriges fall Norge och Danmark. Insourcing är ett begrepp som har ett flertal olika 

betydelser. Främst ses insourcing som motsatsen till outsourcing, det vill säga att företag 

väljer att ha kvar en aktivitet internt (McIvor, 2005). Företaget kan då välja att insourca 

personal från företag med expertis inom ett område för att fylla ett tillfälligt behov. Detta kan 

exempelvis involvera att utbilda befintlig personal att genomföra arbetsuppgifter som annars 

skulle blivit outsourcade (ey.com). Insourcing kan även ses som outsourcing från motsatt håll, 

då den leverantör som tar emot en outsourcad funktion insourcar kundens aktivitet 

(Augustson & Sten, 1999). 

 

I den konkurrenskraftiga affärsmiljö vi idag lever i har företag alltmer börjat använda sig av 

business process outsourcing, BPO (Willcocks, 2011). Begreppet BPO används för att 

beskriva outsourcing av hela affärsprocesser så som Human Resources, löneadministration, 

finansiering samt redovisning (Heywood, 2001). Outsourcing av redovisningsavdelningen 

innebär att hela eller delar av redovisningsfunktionerna överförs till en tredje part eller till 

helägda dotterbolag. Detta görs med syftet att få tillgång till knappa resurser, sänka kostnader 

eller erhålla konkurrensfördelar (Willcocks, 2011). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Frågan de flesta företag mest frekvent ställer sig idag är: ”hur kan vi bli mer 

konkurrenskraftiga och hur kan vi bibehålla vår position på marknaden?” (Heywood, 2001). 

Ett svar på denna fråga är för företag att fokusera på sin kärnverksamhet (Olve & Samuelson, 

2008). Under det senaste årtiondet har intresset ökat lavinartat för de möjligheter som 

strategiska allianser, och framförallt outsourcing, ger upphov till (Lamminmaki, 2008). 
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Genom att outsourca de delar av en verksamhet som inte tillhör kärnfunktionen skapas en 

ökad flexibilitet, något som är en stark drivkraft för många företag (Lynch, 2000). 

Outsourcing underlättar för företag att snabbt anpassa sin verksamhet till 

omvärldsförändringar (Jenster, 2005) eftersom de inte behöver investera i utrustning eller 

kompetens, då denna utveckling istället tillhandahålls av leverantörerna (Bragg, 2006). Bragg 

(2006) förklarar också att med hjälp av outsourcing elimineras de fasta kostnader som 

uppkommer i samband med internanställning eftersom att funktionen förflyttas till 

leverantören som endast får betalt för det faktiska arbetet. Ytterligare motiv till varför ett 

företag väljer att använda sig av outsourcing är exempelvis möjligheten att uppnå 

stordriftsfördelar samt potentialen till att fokusera på sin affärsstrategi (Bragg, 2006). 

 

Det är emellertid inte alltid outsourcing är ett framgångsrikt instrument utan många 

organisationer har misslyckats med att uppnå de önskade effekter som är associerade till 

outsourcing (McIvor, 2005). Det som talar emot outsourcing är förslagsvis förlorad kontroll, 

hotad konfidentialitet samt ökat beroende av leverantören (Augustson & Sten, 1999). Enligt 

en undersökning från år 2005, gjord av Deloitte Consulting, visades det sig att 70 procent av 

respondenterna hade negativa erfarenheter av outsourcing på grund av att deras målsättning 

och förväntning inte uppnåddes. Det visade sig också att 25 procent av klienterna återtog det 

de tidigare outsourcat, vilket är en aktivitet som även benämns som backsourcing (Freytag, 

Clarke & Evald, 2012) 

 

Outsourcing har kommit att bli en del av många organisationers affärsmodell. Med hjälp av 

dagens moderna teknologi kommunicerar och samarbetar människor genom tid, rum och 

organisatoriska gränser. Detta blir allt vanligare för organisationer som drivs av den globala 

konkurrensen och som är i ett ökat behov av flexibilitet och betydande ekonomisk vinst 

(Ghandi, Gorod & Sauser, 2012).  

 

Heywood (2001) menar att eftersom ekonomifunktionen inte ses som en kärnfunktion är det 

vanligt förekommande att detta system outsourcas. Enligt Kristofersson (2010) är det främst 

små och medelstora företag som utkontrakterar hela eller delar av ekonomihanteringen till 

redovisningsbyråer. Vid uppstart av ett företag läggs störst fokus på att utveckla 

affärsverksamheten och därmed finns det ofta inte tid och resurser att lägga på att skapa en 

egen ekonomifunktion. Därför väljer många företag att outsourca ekonomifunktionen 

(Kristofersson, 2010). 
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Vi kan konstatera att det idag är ytterst viktigt för företag att vara konkurrenskraftiga på 

marknaden. I strävan mot att uppnå konkurrensfördelar menar vi, utifrån teoribildning, att 

outsourcing ses som ett bra hjälpmedel. Teorier inom detta område belyser ett flertal 

konsekvenser som en outsourcingprocess kan medföra för ett företag och dess verksamhet. Vi 

finner det intressant att sätta dessa teorier i relation till hur företag som outsourcar, och 

företag som insourcar, ekonomienheten upplever dessa konsekvenser.  

 

1.3 Formulering av forskningsfrågor 

Utifrån vår problemdiskussion har vi formulerat två forskningsfrågor; 

 

Vilka motiv finns till varför företag har sin ekonomihantering outsourcad? 

Hur påverkar ett outsourcingförhållande företags kontroll av ekonomienheten? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera och analysera vilka motiv som ligger till grund för 

varför företag har sin ekonomifunktion outsourcad. Vi ämnar även undersöka om outsourcing 

inverkar på ett företags kontroll av ekonomihanteringen. 

 

1.5 Avgränsning 

För att på ett tydligt sätt kunna besvara våra frågeställningar har vi i vår studie valt att göra 

vissa avgränsningar. Vi har begränsat vår undersökning till att endast innefatta företag 

belägna i Sverige. Ytterligare en avgränsning är att vi valt att enbart studera outsourcing- och 

insourcingprocessen av ekonomienheten inom Sveriges gränser. Någon avgränsning av 

bransch eller företagsstorlek har inte gjorts på grund av att vi ville få in så många olika 

synvinklar och åsikter som möjligt kring outsourcing av ekonomifunktionen. 
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1.6 Uppsatsens fortsatta disposition 

 

  
I metodkapitlet presenteras den ansats vi baserat vår 

uppsats kring. Vidare förklaras valet av vårt 

tillvägagångssätt.  

2. Metod 

3. Referensram 

4. Empiri 

 

5. Analys 

6. Slutsats 

I kapitlet redovisas de teorier som kan relateras till 

begreppet outsourcing. Dessa teorier kommer sedan 

fungera som underlag för kommande 

resultatredovisning, analys och slutsats. 

I empirikapitlet presenteras studiens informanter samt 

den information som lämnats av dem i samband med 

våra intervjuer. 

I analysen kopplas det empiriska materialet till vald 

referensram.  

I det avslutande kapitlet redogör vi för de slutsatser som 

vi kommit fram till i vår genomförda studie. Vidare 

besvaras uppsatsens forskningsfrågor och syfte. 

Slutligen lämnas rekommendationer kring vad som bör 

reflekteras över i en eventuell outsourcingrelation.  
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2. Metod 
 

I detta kapitel kommer vi att presentera vilken metodansats vi valt att grunda vårt arbete på. 

Vi kommer vidare att förklara hur och varför vi valde vårt tillvägagångssätt och hur 

proceduren genomfördes. Vi redogör också för vårt förfarande vid insamling av information 

och motiverar våra val av källor. 

 

2.1 Forskningsstrategi 

2.1.1 Induktiv-, deduktiv- och abduktiv ansats 

En forskningsfråga kan angripas utifrån flera olika metoder. Två av dessa metoder benämns 

induktion och deduktion, vilka utgör två motsatta forskningsförfaranden i vetenskapligt arbete 

(Backman, 2008). I det deduktiva förfaringssättet utgår forskaren från teorier som redan är 

etablerade för att därefter tillämpa dessa i verkligheten (Bryman & Bell, 2005). Motsatsen till 

det deduktiva förfarandet är ett induktivt angreppssätt (Bryman, 2011). Den induktiva 

metoden går istället ut på att forskaren börjar med en empirisk granskning genom att samla in 

data för att därefter formulera begrepp i form av hypoteser eller teorier (Backman, 2008). Det 

finns ytterligare en metod för att relatera empiri och teori i vetenskaplig forskning och den 

kallas abduktion. Abduktion är en kombination av deduktion och induktion (Patel & 

Davidson, 2003) där forskaren i sin undersökning växlar mellan de två metoderna (Dalen, 

2008). Fördelen med ett abduktivt arbetssätt är att forskaren kan anpassa metoden till sin 

forskning och blir då inte låst till att arbeta på enbart ett sätt som fallet kan bli om denne 

tillämpar ett strikt induktivt eller deduktivt angreppssätt (Patel & Davidson, 2003). 

 

Vår uppsats inspireras av ett abduktivt arbetssätt eftersom vi inte ville låsa oss vid vare sig en 

induktiv eller deduktiv metod. Vi började arbetets gång med att välja uppsatsämne, för att 

sedan söka teorier som kan kopplas till ämnet. Vi valde att i förväg studera ämnet för att på så 

sätt vara insatta i forskningsområdet innan vi gick ut på fältet för att ställa våra frågor. Utifrån 

den insamlade empirin ville vi sedan kunna dra paralleller till referensramen. Vi ville även ha 

möjligheten att lägga till nya teorier samt ta bort irrelevant fakta.  
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2.1.2 Kvalitativ och kvantitativ studie 

När en forskare använder sig av metodologiska frågeställningar väljs oftast en kvantitativ eller 

en kvalitativ ansats (Bryman, 2011). En kvalitativ ansats kännetecknas av att forskaren vid 

insamling och analys av data lägger tonvikten på ord istället för siffror och tal som är fallet 

vid en kvantitativ ansats (Backman, 2008). En kvalitativ ansats bygger på ett tolkande synsätt 

till det empiriska materialet, vilket innebär att forskaren konstruerar sin egen verklighet 

utifrån sina tidigare erfarenheter. På grund av dessa personliga tolkningar övergår 

verkligheten från att vara otvetydig, till att bli mångfacetterad (Dalen, 2008). En kvalitativ 

undersökning är vanligtvis mycket ostrukturerad för att forskaren ska kunna komma fram till 

begrepp som bygger på den empiriska datan och för att kunna identifiera aktörernas 

innebörder och egenskaper. Ytterligare en distinktion är att forskare inom den kvalitativa 

studien försöker skapa en nära relation till undersökningspersonerna för att på så vis kunna se 

världen med deras ögon (Bryman, 2011). En kvalitativ undersökning använder förslagsvis 

djupintervjuer och fallstudier (Patel och Davidson, 2003). 

 

För att kunna besvara vårt syfte har vi utgått från en kvalitativ ansats. Den kvalitativa ansatsen 

valdes främst på grund av att vi inte ansåg den kvantitativa ansatsen lämplig då den med sitt 

fokus på enbart standardiserade frågor och svar skulle begränsa vår forskningsundersökning. 

Med ett kvalitativt arbetssätt lämnas utrymme för egna tolkningar och en djupare förståelse 

för ämnet möjliggörs. Vi ville lägga fokus på verbala formuleringar istället för kvantifiering 

vid insamling av information och därmed föll det sig naturligt att anamma den kvalitativa 

forskningsmetoden. 

 

Vi valde att samla in vår empiri genom intervjuer med personer verksamma inom vårt 

forskningsområde. Att ha intervjuer med praktiker överensstämmer med tillvägagångssättet 

som den kvalitativa inriktningen förespråkar. Med hänsyn till våra frågeställningar ansåg vi 

det avsevärt betydande att få fram informanternas egna kunskaper och erfarenheter, vilket vi 

menar enbart kan uppnås genom den personliga kontakt som en kvalitativ intervjumetod 

bidrar till. 
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2.2 Insamling av data 

2.2.1 Primär och sekundärdata 

Enligt Patel och Davidson (2003) finns det två olika typer av datainsamling; primär- och 

sekundärdata. Primärdata är den information som är insamlad av forskaren för att kunna 

möjliggöra svar på frågeställningar och syften. Dessa data kan insamlas genom ett flertal olika 

metoder så som intervjuer, frågeformulär och observationer. Fördelen med primärdata är att 

materialet är trovärdigt då det är forskaren själv som samlat in informationen, samt att 

informationen är aktuell (Christensen, 2001). Sekundärdata är den information som är 

insamlad i ett annat syfte än undersökarens (Bryman & Bell, 2005). Lättillgängligheten och 

det stora urvalet av källor är några av fördelarna med sekundärdata. Sekundärdata kan bestå 

av exempelvis tidsskrifter, webbaserade källor, böcker och vetenskapliga artiklar (Backman, 

2008). 

 

För att besvara vårt syfte har vi använt oss av både primär- och sekundärdata. Vår primärdata 

har insamlats via intervjuer med utvalda informanter. Vår sekundära data består av 

vetenskapliga artiklar, böcker, tidsskrifter och ett fåtal webbaserade källor. För att få tag i 

vetenskapliga artiklar av hög kvalitet bokade vi in en kurs i informationssökning med Gunnel 

Dahlberg, bibliotekarie för Ekonomihögskolan i Kalmar. De huvudsakliga referensdatabaser 

vi har använt är FAR, Emerald och Business Source Premier. Vi är medvetna om att 

databasen FAR inte är av ren vetenskaplig karaktär men vi valde ändå att inkludera artiklar 

och tidsskrifter därifrån eftersom vi ansåg dem vara tillförlitliga. 

2.2.2 Intervjuer 

Vid en kvalitativ forskning är genomförande av intervjuer den vanligaste metoden vid 

insamling av information (Bryman & Bell, 2005). Det finns olika typer av intervjuer och 

forskarens val måste ses i förhållande till den målgrupp intervjun riktas till och det tema som 

ska belysas (Dalen, 2008). Den vanligaste formen av intervjuer är de som är personliga i den 

meningen att forskaren träffar respondenten och genomför intervjun. Intervjuer kan också 

genomföras med hjälp av teknologi så som telefon eller mail (Patel & Davidson, 2003). 

Bryman och Bell (2005) menar att det finns olika fördelar med att göra en personlig intervju 

jämfört med exempelvis en telefonintervju. Risken för missförstånd blir mindre i och med att 

intervjuaren kan urskilja reaktioner, kroppsspråk och ansiktsuttryck hos informanten. Givetvis 

finns det även fördelar med en intervju över telefon. Dessa intervjuer kan många gånger vara 

tidsbesparande, billigare och mer objektiva (Bryman & Bell, 2005). 
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Enligt Svensson och Starrin (1996) finns det ett flertal olika intervjutyper. De allra vanligaste 

typerna av forskningsintervjuer är standardiserade och ostandardiserade. Även Bryman och 

Bell (2005) har valt att i sin tur göra en distinktion av intervjuformer, vilka de kallar 

strukturerade, ostrukturerade och semistrukturerade. Vid kvalitativ forskning är det främst 

ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer som utförs. En ostrukturerad intervju följer 

inte något förutbestämt mönster, utan den kan liknas vid ett vanligt samtal. Denna typ av 

intervju baseras ofta på en enda fråga som respondenten får associera fritt kring. Svensson och 

Starrin (1996) menar att den ostrukturerade ansatsen medför att intervjuaren ständigt måste 

vara uppmärksam samt anpassa och utveckla sina frågor utifrån de svar som informanten ger 

under intervjutillfället. En semistrukturerad metod inkluderar både strukturerad och 

ostrukturerad intervjuteknik och kan liknas vid en form av intervjuguide. Denna intervjuform 

får struktur i och med att intervjuaren har vissa förbestämda frågor att ställa men intervjuaren 

har samtidigt en möjlighet att vara flexibel och ställa eventuella följdfrågor, vilket är i 

enlighet med en ostrukturerad intervju (Bryman & Bell, 2005). 

 

Våra intervjuer har utförts på ett semistrukturerat sätt. Innan intervjutillfällena formulerade vi 

ett antal likartade frågor till samtliga informanter för att på så sätt kunna ställa deras svar i 

relation till varandra. Dessa frågor finns samlade i intervjuguider, se bilaga 1 och 2. Under 

intervjuns gång lämnade vi utrymme för respondenterna att ge mer personlig information och 

vi ställde även följdfrågor utefter den riktning intervjun fortskred. För att inte på något sätt 

styra respondenternas svar var vi noggranna med att inte presentera några svarsalternativ utan 

konstant ställa öppna frågor. När vi utformade våra intervjufrågor utgick vi ifrån vår 

referensram för att på så vis senare kunna koppla samman teori och empiri och då kunna 

besvara uppsatsens syfte. Ett antal av våra intervjuer har genomförts via personliga möten, 

medan andra istället har genomförts via telefonkontakt eller mailkonversation. Till en 

intervjuperson skickade vi på begäran intervjuguiden i förväg. Övervägande antalet av 

intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas. 

2.2.3 Urval av informanter 

Dalen (2008) förklarar att vid en kvalitativ intervjuforskning är valet av informanter en 

oerhört viktig fråga. Genomförandet och bearbetningen av intervjuerna är en väldigt 

tidskrävande process enligt Dalen (2008) som menar att antalet informanter inte bör vara allt 

för stort. Bryman och Bell (2005) anser att många forskare inom den kvalitativa metoden ofta 
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använder sig av ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att intervjupersoner utses efter vilka 

som finns tillgängliga. Vanligt förekommande är att det till denna metod adderas vissa 

begränsningar. En restriktion kan vara att framförallt lämpade personer väljs ut som 

respondenter. Vidare förklarar Bryman och Bell (2005) att även kedjeurval är en typ av 

bekvämlighetsurval. Detta urval görs genom att forskaren använder sina redan utvalda 

respondenters kontakter för att på så sätt få tag på ytterligare informanter. 

 

I valet av intervjupersoner började vi med att utgå från en form av bekvämlighetsurval, men 

med vissa restriktioner. Med restriktioner menar vi att utefter de informanter som fanns 

tillgängliga har vi sedan haft vissa krav på deras befattningar. Våra informanter valdes främst 

med anledning av att vi finner dem kunniga inom vårt valda forskningsämne, men även för att 

de med kort varsel hade tid och möjlighet att delta i våra intervjuer. Vi valde att ha ett fåtal 

respondenter eftersom vi anser att bearbetningen och genomförandet av intervjuerna är 

mycket tidskrävande, något som även Dalen (2008) konstaterat. Som en följd av den kontakt 

som skapades med en av de intervjupersoner som valdes utifrån ett bekvämlighetsurval, 

uppstod sedan ett kedjeurval. Kedjeurvalet skapades genom att redovisningsbyrån Svensk 

Redovisning på vår förfrågan namngav några av sina kunder som vi i vår tur valde att 

kontakta. På detta vis kom vi i kontakt med Tillinge Bygg som valt att outsourca till Svensk 

Redovisning.  

 

Företag som förmedlar outsourcingtjänster är beroende av att företag väljer att anlita dem som 

outsourcingleverantör. Oundvikligen har de ett egenintresse i att förmedla en positiv bild av 

outsourcingförhållandena. För att kunna styrka eller förkasta deras argument har vi även valt 

att intervjua företag som har lagt ut sin ekonomi på en extern partner. Vi har dessutom valt att 

intervjua ett företag som inte outsourcar för att få veta varför de valt att behålla 

ekonomiavdelningen inhouse. Med dessa tre typer av informanter anser vi att vi får ett starkt 

grepp om outsourcingbranschen och de olika riktningar ett outsourcingförhållande kan ta. 

 

De företag som förmedlar tjänster inom outsourcing och som vi valt att intervjua är Svensk 

Redovisning och KPMG. Företag som valt att lägga ut sin ekonomihantering är Tillinge Bygg 

AB, IT-Hantverkarna och Gerdas Te- & Kaffehandel. Det förstnämnda av dessa tre företag 

som outsourcar sin ekonomihantering har Svensk Redovisning som outsourcingleverantör. 

Denna relation ger oss ett bredare perspektiv och möjligheten att jämföra om båda parters 
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åsikter angående outsourcing överensstämmer. Best Western Kalmarsund Hotell är en 

organisation som själva hanterar vissa delar av ekonomihanteringen medan resterande 

funktioner outsourcas internt till en central ekonomiavdelning inom koncernen. INFICON är 

ett företag som inte outsourcar sin ekonomiavdelning utan sköter den funktionen på egen 

hand. 

 

2.3 Utvärdering av uppsatsen 

2.3.1 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet används för att mäta en studies trovärdighet och giltighet (Malterud, 

1998). Begreppen står i ett visst förhållande till varandra som innebär att det inte kan 

fokuseras på enbart ett av dem (Patel & Davidson, 2003). Bryman och Bell (2005) förklarar 

att ordet reliabilitet används för att beskriva i vilken utsträckning ett undersökningsresultat är 

tillförlitligt (Bryman & Bell, 2005). För att bedöma om en studie är reliabel eller inte, 

rekommenderar Svensson och Starrin (1996) att forskaren genomför en grundlig beskrivning 

av det som studerats samt gör en utförlig beskrivning av de teorier och det tillvägagångssätt 

som använts vid insamlingen av data. Enligt Wolcott (1994) är det just arbetssättet som avgör 

om en studie kan bedömas som tillförlitlig eller ej. Validitet lägger fokus vid hur väl en 

mätmetod verkligen mäter det begrepp som mätmetoden utformats i syfte att mäta (Bryman & 

Bell, 2005). Validitet benämns också som graden av giltighet för en studie och svarar på 

frågan vad det är som prövas, och i vilken utsträckning resultatet överensstämmer med 

verkligheten (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Reliabilitet och validitet tillämpas främst i kvantitativ forskning, men dessa mått har även 

anpassats till kvalitativa studier (Bryman & Bell, 2005). Anledningen, till varför en 

anpassning av måtten var tvungen att göras när kriterierna överfördes till kvalitativ forskning, 

menar Guba och Lincoln (1994) är att enligt den kvantitativa metoden går det att finna den 

enda sanna verkligheten. Guba och Lincoln (1994) utgår i stället från att det existerar flera 

versioner av denna verklighet. Två bedömningsgrunder har utvecklats för den kvalitativa 

forskningen, vilka är äkthet och trovärdighet. Trovärdigheten är i sin tur indelad i fyra olika 

kriterier, som alla svarar mot de kvantitativa begreppen, och är tillförlitlighet, överfarbarhet, 

pålitlighet samt styrka och bekräfta. 

 

I vår undersökning har vi strävat efter att uppnå en så hög trovärdighet och äkthet som 

möjligt. De företag som outsourcar hela eller delar av sin ekonomifunktion, samt de som inte 
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outsourcar anser vi vara trovärdiga källor då de inte har någon anledning att fara med 

osanning eller har något egenintresse i studien. Vi är dock medvetna om att de företag som 

outsourcar självklart försvarar besluten till att outsourca och därmed kan bortse från 

eventuella nackdelar. Det finns även en risk att outsourcingleverantörer förskönar fördelarna 

och undviker att uttala sig om eventuella nackdelar med outsourcingprocessen. I vår 

undersökning anser vi dock att outsourcingleverantörernas svar håller en hög tillförlitlighet, 

då de framhävt både positiva och negativa konsekvenser som kan uppstå i ett 

outsourcingförhållande. Vi anser att äktheten i vår uppsats är hög då vi har försökt att undvika 

subjektiva tolkningar av resultatet och därmed har vi kunnat ge en rättvis bild av 

informanternas uppfattningar och åsikter. 

 

2.3.2 Källkritik 

För att forskare ska kunna bedöma sannolikheten i information måste de förhålla sig kritiska 

till dokumenten (Patel & Davidson, 2003) och således innebär källkritik att fokus ska ligga på 

att kontrollera korrektheten i olika påståenden och uppgifter (Thurén, 2005).  

Genom arbetets gång har vi ständigt varit kritiska till val av källor. Vi har hela tiden ifrågasatt 

trovärdigheten i litteraturen vi använt oss av. Vi har i så stor utsträckning som möjligt 

undvikit internetbaserade webbsidor och istället fokuserat på att finna vetenskapliga artiklar 

då vi anser dessa vara mer tillförlitliga och objektiva. Genom hela rapporten har vi försökt 

använda oss av så många olika källor som möjligt för att på så sätt stärka teorierna genom att 

flera författare uttrycker samma åsikter. 

 

Vi har i vårt arbete använt oss av både äldre och nyare litteratur. Vi är medvetna om att många 

förespråkar att äldre litteratur ska undvikas men vi anser dock att inom vårt valda 

ämnesområde har publiceringsdatum ringa betydelse. Just med outsourcing har processen sett 

likartad ut sedan uttrycket myntades, det som utvecklats från grundbetydelsen av outsourcing 

är nya begrepp så som BPO. För att komplettera och se att informationen fortfarande är 

aktuell har vi använt vetenskapliga artiklar som ligger närmre i tiden. Vi känner att vår åsikt 

bekräftas genom att det är svårt att hitta nyare böcker inom outsourcing och det som 

publiceras i ämnet är främst vetenskapliga artiklar. 
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2.3.3 Metodkritik 

Vi har funnit det svårt att få tag i företag villiga att ställa upp på intervjuer. Till en början 

valde vi att ringa och maila till ett flertal företag, men responsen och svarsfrekvensen var 

mycket låg. Därför hoppades vi på att få bättre och snabbare gensvar genom att ta personlig 

kontakt och besöka dem ansikte mot ansikte. På detta sätt lyckades vi boka in två intervjuer 

och ansåg oss därmed, tillsammans med redan tre inbokade intervjuer, ha tillräckligt med 

intervjupersoner. När dessa två intervjupersoner efter två veckor valde att avboka i sista 

minuten uppstod problem att med så kort varsel hitta nya företag som kunde ställa upp mitt i 

julstressen. Vi fick då på grund av tidsbrist gå tillbaka till ursprungsidén och lyckades på så 

sätt få kontakt med våra intervjupersoner. Vi valde därefter också att ta hjälp av våra valda 

redovisningsbyråer och lyckades då komma i kontakt med Tillinge Bygg AB.  

 

Vi valde att använda oss av olika intervjutekniker som involverade personliga möten, 

telefonintervjuer och mailkonversationer. Vi är fullt förstådda med att trovärdigheten i en 

telefonintervju och i en mailkonversation inte är lika stark som vid en personlig kontakt, 

eftersom vi inte kan garantera att den person vi ämnat prata med är den som verkligen svarar. 

Vi valde ändå att genomföra vissa intervjuer via dessa tekniker, främst på grund av det 

geografiska avståndet och tidsbegränsningen. En nackdel med telefonintervju är att 

svårigheter i kommunikationen kan uppstå på grund av dålig täckning eller andra 

störningsmoment. Det är också svårare att hinna med att anteckna det som sägs och det är lätt 

att feltolkningar uppstår. Vår tanke var att spela in samtliga av de personliga intervjuerna men 

då en av dem genomfördes på en restaurang där ljudnivån var alldeles för hög var detta en 

omöjlighet. För att inte missa någon väsentlig information valde vi i detta fall att samtliga av 

oss tre skulle anteckna för att på så sätt kunna fylla i varandras luckor. Denna metod fann vi 

väl fungerande. 

Då vi har valt att bygga vår uppsats ur olika infallsvinklar och enbart genomfört ett fåtal 

intervjuer inom samma perspektiv är vi medvetna om att det försvårar möjligheten att 

generalisera resultatet. Vi valde trots detta att utgå från dessa perspektiv för att få en bredare 

kunskap om hur outsourcingprocessen kan te sig. Våra informanter arbetar i företag av 

varierande storlek inom vitt skilda branscher. Detta var ett medvetet val från vår sida då vi 

inte anser att storlek och typ av företag har någon avgörande roll för att förstå 

outsourcingbegreppet med dess fördelar och nackdelar.  
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3. Referensram 

 

I detta kapitel presenteras den teoribildning vi har använt oss av i vår studie. Teorierna har 

en stark förankring i problemområdet och fungerar som en vetenskaplig grund för att vi i 

följande kapitel ska kunna besvara våra frågeställningar. Referensramen fungerar även som 

ett underlag för att läsaren ska få förståelse för kommande empiri och analys.  

 

3.1 Ekonomistyrning 

Benämningen ekonomistyrning blev ett vanligt förekommande begrepp på 1970-talet (Greve, 

2009). Enligt Ax, Johansson och Kullvén (2009) kan ekonomistyrning definieras som: 

”En avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess befattningshavare mot vissa mål” 

(2009:17). 

 

När ett företag utnyttjar ekonomisystemet för att styra mot ekonomiska mål benämns det som 

ekonomistyrning. Ekonomisystemet består av budgetering, kalkylering och intern 

redovisning. Traditionellt avser ekonomistyrning ekonomiska mål med finansiella mått men 

begreppet har idag vidgats och inkluderar numera också icke-finansiella mått (Greve, 2009). 

Exempel på icke-finansiella mått är kund- och personalnöjdhet, flexibilitet och hög kvalitet. 

Dessa mått anses vara viktiga för att en organisation ska nå de finansiella målen. För att uppnå 

uppsatta mål har de som ansvarar för ekonomistyrningen ett flertal uppgifter så som fördela 

ansvar, analysera avvikelser, utbilda medarbetare och anpassa organisationen i förhållande till 

den valda strategin (Ax, Johansson & Kullvén, 2009). 

 

3.2 Outsourcing 

3.2.1 Business Process Outsourcing (BPO) 

Business Process Outsourcing, BPO, har utvecklats till att bli ett av de ledande begreppen 

inom affärsvärlden (Click & Duening, 2005). Till en början var det främst stora företag som 

använde BPO för att reducera sina kostnader. Idag har dock även små och medelstora företag 

upptäckt fördelarna med BPO (Kim & Won, 2007). BPO uppstår när en organisation 

outsourcar en hel affärsprocess, så som lönehantering, fakturering, kundtjänst eller 

ekonomiavdelning till en tredje part (Lindroth, 2005). Den underliggande teorin är att BPO-

leverantören kan utföra processen mer effektivt och låter samtidigt företaget som valt att 

outsourca koncentrera sig helt på sin kärnkompetens (Brown & Wilson, 2005). 
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3.2.2 Insourcing 

Insourcing definieras som en förvaltningsprocess där en tjänst utförs av ett företags interna 

personal. Genom insourcing tar företag beslutet att behålla uppgifter, processer och viktiga 

resurser inom företaget. Detta uppnås genom att kontrakt upprättas med en extern enhet som 

arbetar inom organisationen och fungerar som en medlem i teamet, men med förbehåll av en 

överenskommelse att vissa specifika uppgifter ska utföras (McKenna & Walker, 2008). 

Sundin (1999) benämner insourcing som en process där företag antingen hyr in personal från 

andra organisationer, eller nyttjar tillfälligt anställda i egen regi. Vidare förklarar Sundin 

(1999) att uthyrningsföretag eller leverantörer ofta ses som organisationer specialiserade på 

insourcing. Enligt Brege, Brehmer och Lindskog (2010) involverar insourcing anställning av 

ny personal eller utbildning av redan anställda, detta för att kunna anskaffa utrustning eller 

driva och administrera verksamheten. Enligt Augustson och Sten (1999) kan insourcing 

betraktas som outsourcing fast från motsatt håll, det vill säga att den leverantör som tar emot 

en outsourcad aktivitet insourcar kundens funktion. 

3.2.3 Intern Outsourcing 

Olve och Samuelson (2008) förklarar att det är vanligt förekommande att större företag 

samordnar vissa funktioner i så kallade shared service centers för att inom det 

ekonomiadministrativa området uppnå stordriftsfördelar (Olve & Samuelson, 2008). Företag 

som väljer att bilda gemensamma shared service centers har ofta i syfte att uppnå 

kostnadsbesparingar, säkerställa en viss kompetensnivå och öka servicegraden 

(psprovider.se). Dessa shared service centers hanterar och förmedlar interna tjänster åt 

resterande avdelningar inom verksamheten och benämns därmed också som intern 

outsourcing (mirroraccounting.se). Verksamheten förläggs vanligtvis i en separat enhet eller 

organisation (psprovider.se). 

 

3.3 Kärnkompetens 

Ett av de vanligaste motiven till att utkontraktera delar av sin verksamhet är att företag vill 

lägga mer fokus på sin kärnkompetens. Genom outsourcing frigörs såväl finansiella som 

personella resurser från verksamheten och resurser kan istället investeras där de ger högst 

avkastning. Kärnkompetensen är den unika kompetens som i slutprodukten ska bidra till ett 

stort kundvärde och som ska leda till att ett företag blir mer konkurrenskraftigt (Axelsson, 

1998). För att en resurs ska betraktas som ett företags kärnkompetens krävs det enligt Olve 

och Samuelson (2008) att den uppfyller vissa kriterier. Först och främst måste resursen vara 
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värdefull, vilket den anses vara om den kan användas för att öka organisationens effektivitet. 

Resursen måste även vara unik och den måste vara svår att imitera. Författarna förklarar att en 

resurs som inte är unik omöjligtvis kan bidra till att öka organisationens lönsamhet över 

branschgenomsnittet eftersom att konkurrenter utan svårighet kan imitera strategin. Slutligen 

måste resursen vara svår att substituera. Med detta menas att om konkurrenter kan uppnå en 

liknande strategisk effekt men med en annan resurs anses konkurrensfördelen inte vara 

långsiktig. Om ett företag på lång sikt ska vara konkurrenskraftigt måste ovanstående kriterier 

vara väl uppfyllda (Olve och Samuelson, 2008). 

 

Kärnkompetens menar även McIvor (2005) är en fundamental del när outsourcing studeras. 

Det är kärnkompetensen som utvecklas och som bestämmer vilka aktiviteter som ska behållas 

internt inom ett företag och vilka som ska förläggas på externa partners. De aktiviteter som 

inte tillhör kärnkompetensen definieras enligt McIvor (2005) som aktiviteter som inte bidrar 

till företags konkurrensfördelar eller där aktiviteterna inte är avgörande för att uppnå 

företagens strategi. I och med detta bör dessa aktiviteter outsourcas så att företag istället kan 

fokusera på de aktiviteter som skapar konkurrensfördelar. 

 

När en organisations kärnkompetens har identifierats, förklarar även Click och Duening 

(2004) att det är viktigt att ett företags icke-kärnfunktioner klassificeras och identifieras. Click 

och Duening (2004) har utvecklat tre kategorier som inte är en del av företags kärnkompetens, 

nämligen kritiska funktioner, nyckelfunktioner samt stödfunktioner. Kritiska funktioner är 

sådana funktioner som måste utföras felfritt och som har potential till att bli ett företags 

framtida kärnkompetens. De måste därför prioriteras högt och kontinuerligt utvecklas då de 

har en stor betydelse för ett företags konkurrenskraft. Wilson och Brown (2005) förklarar att 

det är viktigt att inte blanda ihop företags kärnkompetens med kritiska funktioner då kritiska 

funktioner faktiskt går att outsourca, men att de då måste outsourcas till leverantörer med en 

stor erfarenhet och specialiserad kunskap inom området. Nyckelfunktioner är essentiella för 

en organisation och dess kärnkompetens men de är inte förknippade med hur väl ett företags 

verksamhet lyckas. Till exempel är administration ofta en viktig del av ett företag men det är 

osannolikt att den någon gång kommer att bli företagets kärnkompetens. Slutligen är 

stödfunktioner sådana som är viktiga för organisationen men som aldrig kommer bli 

organisationens kärnkompetens. De ingår i organisationen och fungerar stödjande för 

kärnverksamheten. Dessa funktioner kan inkludera processer så som posthantering och 

lokalvård (Click & Duening, 2004). 
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Att göra en sortering av funktioner inom ett företag kan ge organisationer en bättre möjlighet 

att avgöra vilka aktiviteter som är särskilt viktiga samt mindre viktiga, vilket i sin tur kan ge 

en vägledning om vilka funktioner som bör outsourcas respektive insourcas (Axelsson, 1998).  

 

3.4 Motiv till outsourcing 

Det finns flera olika motiv till och fördelar med att välja outsourcing. Bengtsson, Berggren 

och Lind (2005) förklarar att det finns tre olika huvudtyper av motiv. Dessa är att öka 

verksamhetens fokus, sänka kostnaderna och förbättra innovationsförmågan genom starka 

relationer med externa leverantörer. Vidare förklarar Augustson och Sten (1999) att dessa 

motiv inte är de enda orsakerna till att företag väljer att outsourca utan varje enskild 

outsourcingsituation är unik och har sina egna motiv och sin egen logik. 

3.4.1 Kostnadsreducering 

Det motiv till outsourcing som dominerar hos många organisationer är kostnadsbesparingar 

(Thomas & Thomas, 2011). Outsourcing ger kunder möjligheten att dra nytta av leverantörers 

kostnadsfördelar så som stordriftsfördelar, position och kunskap (McIvor, 2005). Det kan för 

många företag bli dyrt och svårt att kontinuerligt upprätthålla kompetensen internt och 

lösningen kan då vara att outsourca vissa delar av verksamheten till leverantörer som är 

experter inom de specifika områdena (Olve & Samuelson, 2008). 

 

Genom att leverantörer kan centralisera arbetet till en enda plats, för flera olika företag, kan 

de utföra aktiviteterna till en lägre kostnad än vad varje enskild kund skulle kunna göra 

(Bragg, 2006). Leverantörerna tar också på sig investerings– och utvecklingskostnaderna och 

kan därefter fördela riskerna mellan flera olika kunder och kan då samtidigt minska 

leverantörskostnaderna för samtliga kunder. Med hjälp av successiv outsourcing kan kunderna 

minska riskerna genom att omvandla de fasta kostnaderna, för den interna personalen, till 

rörliga kostnader eftersom leverantörerna endast får betalt för det arbete de utfört (McIvor, 

2005).  

3.4.2 Flexibilitet 

Outsourcing bidrar till att på ett flexibelt sätt kunna reagera på en osäker framtid. Genom 

outsourcing går det snabbare och lättare för företag att ändra sin affärsstrategi eftersom det är 

företagens leverantörer som har investerat pengar i olika resurser. Organisationen kan även 

välja att lägga till eller ta bort en leverantör när omständigheterna så kräver (Greaver, 1999). 

Företag låser på detta sätt inte fast sig i dyr teknik och de behöver inte anställa eller 
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vidareutbilda egna specialister utan kan istället dra nytta av leverantörens specialistkunskap 

(Augustson & Sten, 1999). Med hjälp av denna flexibilitet blir det lättare för organisationer 

att hantera framtida kriser (McIvor, 2005). 

3.4.3 Tillgång till specialistkunskap 

Syftet för många företag som väljer att outsourca är att få tillgång till expertis och kompetens 

som ligger utanför den egna organisationen. Företagen själva kan ha svårt att attrahera 

tillräckligt kompetent personal och ser då outsourcing som en lösning (Augustson & Sten, 

1999). Detta eftersom leverantörerna i de flesta fall har specialiserat sig på ett specifikt 

område som gör att de skaffat sig en hög kompetens och som i sin tur bidrar till att kvaliteten 

på tjänsten ökar (McIvor, 2005). Relationen till outsourcingleverantören blir en del av en 

långsiktig strategi där kunderna säkrar att de har tillgång till den kompetens som 

verksamheten behöver (Augustson & Sten, 1999). 

 

3.5 Risker med outsourcing 

Medan det finns många fördelar med att outsourca delar av en verksamhet finns det samtidigt 

ett flertal risker med att outsourca aktiviteter som tidigare hanterats internt (Bengtsson, 

Berggren & Lind, 2005). Augustson och Sten (1999) berättar att riskerna kan medföra att 

situationen blir värre för företagen än vad den var innan de initierade outsourcingen. Personen 

som tar beslutet om huruvida företaget ska outsourca eller inte måste vara medveten om 

riskerna och då väga dessa nackdelar mot fördelarna (Pyzik & Mar, 2012). Bestämmer sig ett 

företag för att den eventuella avkastningen är värd riskerna, går de oftast att hantera bara 

medvetenheten om dem finns (Augustson & Sten, 1999). 

3.5.1 Minskad kontroll 

När företag tar beslutet att lägga ut en viss aktivitet på en extern leverantör får företag inte 

längre samma direkta kontroll som de tidigare hade (McIvor, 2005). Enligt Augustson och 

Sten (1999) kan kontrollförlustens betydelse komma att variera beroende på utformningen av 

outsourcingen och tjänstens karaktär. Omfattar outsourcingen enbart vissa stödfunktioner har 

inte kontrollförlusten lika stor inverkan som när den omfattar affärskritiska system 

(Augustson & Sten, 1999). Lindroth (2005) skriver att det är  rädslan över att mista kontrollen 

som gör att många svenska företag är skeptiska när det gäller outsourcing av aktiviteter så 

som redovisning och lönehantering. 
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3.5.2 Kostnadsökning 

Den främsta anledningen till varför en organisation väljer att outsourca en eller flera av sina 

aktiviteter är viljan att reducera och kontrollera sina kostnader (Jain & Natarajan, 2011). 

Ibland uppstår dock situationer där outsourcingen inte leder till den minskning av kostnaderna 

som önskats, i vissa fall kan till och med kostnaderna öka (McIvor, 2005). Den finansiella 

risken med outsourcing inkluderar det faktum att organisationer måste vara medvetna om att 

trots att outsourcing kan reducera vissa kostnader, skapas det samtidigt nya kostnader i form 

av exempelvis kontraktkostnader och utgifter för val av leverantör (Ghandi, Gorod & Sauser, 

2012). Många företag glömmer att ta i beräkning framtida kostnader, framförallt kostnaderna 

för att sköta själva outsourcingprocessen. Det många företag underskattar är de resurser och 

den tid som måste investeras i outsourcingen och i relationen till leverantören (McIvor, 2005). 

Ghandi, Gorod & Sauser (2012) förklarar att i verkligheten märks kostnadsfördelar först efter 

ett eller flera års outsourcingarbete. 

3.5.3 Hotad konfidentialitet 

Bragg (2006) förklarar att när företag väljer att outsourca innebär det att de släpper in ännu en 

part i organisationens system och detta kan medföra en ökad risk för läckage. Det finns en risk 

att leverantören kan sprida känslig och viktig information om företaget till andra externa 

parter (Axelsson, 1998). För vissa företag kan informationsläckan bli förödande (Augustson 

& Sten, 1999). Vidare hävdar Augustson och Sten (1999) att det största hotet mot 

konfidentialitet ofta är organisationens egen personal. Det gäller att verksamheten informerar 

både personalen och leverantören om hur konfidentiell information ska behandlas. 

3.5.4 Leverantörsberoende 

Ytterligare en risk som kan förknippas med outsourcing är att organisationer kan hamna i ett 

stort leverantörsberoende (McIvor, 2005). Ett företag som hamnar i en beroendeställning till 

sina leverantörer tar stora risker när det gäller exempelvis kostnader, bristfällig kompetens 

och otillfredsställande kvalitet (McIvor, 2005; Abrahamsson, Andersson & Brege, 2003). En 

typ av agerande är att leverantören efter en stund in i avtalet kan börja agera opportunistiskt, 

kanske främst genom att höja priserna (Abrahamsson, Andersson & Brege, 2003). 

Leverantören kan också misslyckas med att uppfylla de standardkrav och den kvalitet som 

företaget eftersöker och dessa leverantörsmisslyckanden kan bidra till en negativ inverkan på 

företagets verksamhet (McIvor, 2005). Det är också vanligt förekommande att företag lägger 

över sina funktioner till ett nystartat leverantörsföretag utan dokumenterad kompetens 

(Abrahamsson, Andersson & Brege, 2003). 
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3.6 Att välja leverantör 

Bragg (2006) menar att beslutet att flytta företagsfunktioner till en extern aktör är extremt 

viktigt eftersom det kan få stora negativa följder om överenskommelsen senare visar sig ej 

fungera. Vid val av leverantör måste beslutsfattaren veta hur leverantörerna arbetar och vad 

deras målsättningar är innan denne lämnar över en viktig företagsfunktion. Det är först då som 

ett korrekt och välinformerat beslut kan tas om funktionen ska outsourcas eller inte (Bragg, 

2006). Augustson och Sten (1999) menar däremot att valet av leverantör inte enbart kan 

baseras på rent objektiva kriterier och vara perfekt rationellt utan det måste istället vara en 

kombination av systematik och intuition. 

 

Olika företag eftersträvar och prioriterar olika kvalifikationer hos sina leverantörer (Greaver, 

1999), men Lynch (2000) beskriver att det finns grundläggande riktlinjer som nästan alla 

organisationer tar med i sina kriterier vid val av leverantör. Det ena kriteriet är att 

leverantören måste vara finansiellt stabil och ha de resurser som krävs för att kunna fullfölja 

avtalet. Leverantören måste också ha kunskap och erfarenhet inom den bransch som kunden 

verkar inom så att en förståelse för kundens verksamhet finns. I kriteriet om rykte hos andra 

klienter kan företag få svar på om leverantören har detta och om de är engagerade och skapar 

kundnöjdhet. Företag ska kunna be om en referenslista med namn och telefonnummer så att 

de kan skaffa sig information och då få en mer fullständig bild av den tilltänkta leverantören 

(Lynch, 2000). Även Augustson och Sten (1999) anser att dessa kriterier är av stor betydelse 

men de beskriver att företagskultur, strategisk passning och storlek också bör tas i beaktning. 

Med en liknande företagskultur ökar förutsättningarna att förstå varandra eftersom parterna då 

bland annat har en likartad ledarstil och grundläggande värderingar. För att en leverantör och 

kund ska kunna nå sina respektive mål gäller det att de har en strategisk passning som då 

innebär att de är ömsesidigt beroende av varandra och har gemensamma intressen. Precis som 

Heywood (2001), beskriver Augustson och Sten (1999) att storleken på leverantören har en 

oerhörd betydelse. De menar att stora leverantörer är finansiellt stabila, resursstarka, 

välrenommerade och erfarna. Dessa kvalifikationer medför en säkerhet och trygghet. 

Samtidigt förklarar de att en liten leverantör däremot kan vara mer flexibel, lyhörd och mindre 

byråkratisk. 

 

Enligt Greaver (1999) finns det två olika typer av leverantörer; strategisk partner och 

leverantör. Med strategisk partner menas att leverantören kommer att arbeta som att denne 

vore en del av företaget. De kommer att utföra sin arbetsuppgift men vill därutöver också 
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delta i den strategiska planeringen och i de strategiska besluten. För att skapa en trygghet i 

denna relation är det viktigt att leverantören är väl insatt i kundens verksamhet. Vidare 

förklarar Greaver (1999) att detta slag av leverantör passar de företag som kontrakterar ut hela 

sin ekonomienhet. Leverantörens roll är däremot väl definierad och den utför enbart den 

efterfrågade arbetsuppgiften. Leverantören lämpar sig för de organisationer som endast 

outsourcar en del av sin ekonomihantering (Greaver, 1999). 

 

3.7 Agentteorin 

Agentteorin innefattar förfarandet när en principal delegerar en eller flera aktiviteter till en 

agent (Ghandi, Gorod & Sauser, 2012) som ska genomföra en uppgift å principalens räkning 

(Olve & Samuelson, 2008). I ett företag är ägaren principalen medan den verkställande 

direktören är agenten (Anthony & Govindarajan, 2007). Den största uppgiften i ett 

agentförhållande är att försäkra sig om att agenten agerar till förmån för principalen (Bahli & 

Rivard, 2003). Enligt Olve och Samuelson (2008) uppstår agentproblemet när agenten väljer 

att inte anstränga sig utifrån sin fulla förmåga i ett uppdrag om dess egenintresse inte stämmer 

överrens med principalens intresse. För att reducera denna intressekonflikt upprättas kontrakt 

som fungerar som en form av försäkran om att agenten kommer fatta beslut som 

överensstämmer med principalens intressen. Trots ett kontrakt kan principalen inte med full 

säkerhet veta att agenten fasthåller vid sitt uppdrag (Hatch, 2002). 

 

Konceptet informationsasymmetri utgör en central aspekt i agentteorin (Tiwana & Bush, 

2007) Informationsasymmetri förklaras som den situation som uppkommer till följd av att  en 

ägare inte kan övervaka samtliga av den verkställande direktörens dagliga aktiviteter för att på 

så sätt försäkra sig om att denne arbetar utifrån ägarens bästa intresse. Eftersom principalen 

har otillräcklig information om agentens aktiviteter kan principalen aldrig vara riktigt säker på 

hur agentens ansträngningar bidragit till företagets verkliga resultat (Anthony & 

Govindarajan, 2007). Informationsasymmetrin kan komma att leda till ett negativt urval, 

adverse selection, och moralisk risk, moral hazard. Adverse selection avser felaktiga 

uppgifter från agenten och kan uppstå på grund av att principalen inte med all säkerhet vid 

anställningstidpunkten kan verifiera att vad agenten hävdar är sant. Moral hazard avser 

bristande ansträngning från agentens sida och uppstår när agenten helt enkelt inte utför det 

överenskomna uppdraget (Eisenhardt, 1989). 
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Den huvudsakliga idén med agentteorin är föreställningen om målkongruens mellan en 

principal och en agent (Tiwana & Bush, 2007). Enligt Head och Watson (1998) undersöker 

agentteorin hur kontrakt och belöningssystem kan utformas för att uppmuntra agenten att 

agera utifrån principalens intresse och därmed motivera parterna att uppnå målkongruens. 

Utmaningen ligger i att motivera agenten till att bli lika produktiv som den hade varit om den 

själv varit ägaren (Anthony & Govindarajan, 2007). Anthony och Govindarajan (2007) 

konstaterar att det finns två kontrollmekanismer för att hantera informationsasymmetrin; 

övervakning och incitament. Principalen kan utforma ett kontrollsystem genom vilket den 

övervakar agentens agerande för att på så sätt begränsa de handlingar som ökar agentens 

välfärd på principalens bekostnad. Principalen kan även försöka minska skilda preferenser 

genom att upprätta incitamentskontrakt. Ju mer en agents belöning är beroende av 

prestationsmätning, desto mer motiverad blir agenten att förbättra sin prestation. Därmed 

borde principalen definiera prestationsmätningen så att den främjar dennes intresse. När 

agentens kontrakt motiverar agenten att arbeta utifrån principalens bästa intresse anses 

kontraktet uppnå målkongruens (Anthony & Govindarajan, 2007). 

 

Enligt Wiseman, Cuevas-Rodriguez och Gomez-Mejia (2011) är agentteorin flexibel och kan 

appliceras på icke traditionella kontexter som forskare i många år ansett teorin vara obrukbar 

på. Agentteorin utvecklades ursprungligen på individnivå men har även kommit att tillämpas i 

outsourcingallianser för att kunna ge en förståelse kring konflikter mellan en principal och en 

agent. Agentteorin är ett perspektiv som fungerar som ett sätt att förstå en managers 

outsourcingbeslut (Tiwana & Bush, 2007). I ett outsourcingförhållande är klienten principalen 

medan outsourcingleverantören är agenten. När ett stort antal risker förknippas med 

outsourcing, föreslår tillämpningen av agentteorin att klienten bör omfamna insatser som 

minskar sannolikheten att en ofördelaktig händelse skulle uppstå och därmed skada dess 

organisation. För att kunna göra detta, bör organisationer noga väga outsourcingens fördelar 

och nackdelar mot eventuella risker (Ghandi, Gorod & Sauser, 2012). 

 

3.8 Transaktionskostnadsteorin 

Konceptet transaktionskostnader härstammar från en artikel utgiven år 1937 av ekonomen 

Ronald Coase, där termen introducerades för att kunna förklara varför företag existerar 

(Burke, 1998). Coase (1937) menar att i avsaknad av transaktionskostnader, finns det ingen 

ekonomisk grund för ett företag att överhuvudtaget finnas till. Enligt Williamson och Winter 
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(1993) argumenterade Coase att ett företag enbart kunde fortsätta att existera om det utförde 

sin samordningsfunktion till en lägre kostnad än vad som skulle uppkommit om de istället 

uppnåtts genom marknadstransaktioner, och även till en lägre kostnad än vad samma funktion 

skulle kosta hos ett annat företag. Walker och Wing (1999) menar att företagsstrukturen ska 

väljas utifrån målet att minimera transaktionskostnader. 

 

Transaktionskostnadsteorin fortsatte att utvecklas av Williamson (1985) som menar att teorin 

avser att förklara att företag finns till på grund av att de kan begränsa kostnader och risker 

som uppstår som en följd av opportunistiskt beteende. Enligt Williamson (1985) avser 

transaktionskostnader marknadsrelaterade transaktionskostnader såsom kontraktskostnader 

och utgifter för övervakning. Transaktionskostnader uppkommer till följd av att fullständigt 

upphandlande oftast är omöjligt och ofullständiga kontrakt ger upphov till nya 

omförhandlingar när maktbalansen skiftar mellan parterna (Williamson, 1979). 

 

Det fundamentala utgångsläget för transaktionskostnadsteorin är att transaktioner mellan olika 

parter bygger på kontroll och kontrakt och utformning av dessa kontrakt ger upphov till 

kostnader (Axelsson, 1998). Transaktionskostnadsteorin har kommit att användas för att 

förstå beslutet att outsourca och som ett sätt till att minimera transaktionskostnader i 

outsourcingprocessen. Senare studier om transaktionskostnadsteorin betonar vikten av 

kontrakt för att förstå transaktionskostnader i outsourcing (Aman et al, 2012). En 

outsourcingrelation är i allmänhet begränsad till kortsiktiga och uppgiftsbaserade aktiviteter. 

Därmed är en outsourcingrelation helt transaktionsbaserad där företag lägger ut aktiviteter till 

externa leverantörer inom områden där användning av marknadsmekanismerna resulterar i 

lägre transaktionskostnader (Hatonen & Eriksson, 2009). 

 

Aubert et al (1999) använder agentteorin och transaktionskostnadsteorin för att betona de 

risker som är relaterade till negativt urval av leverantörer, vilket gör leverantörsrelationen till 

en komplicerad affär. Jain & Natarajan (2011) menar att hanterandet av leverantörsrelationen 

är en av de största riskerna förknippade med outsourcing. Om dessa relationer inte sköts på 

rätt sätt, kan de leda till en dålig insikt om förväntade fördelar och kan potentiellt även skada 

organisationen. 
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4. Empiri 
 

Nedan redogörs för insamlad primärdata som införskaffats genom ett flertal intervjuer. 

Sekundärdata i form av information hämtad från webbaserade källor kommer också att 

inkluderas. Detta empiriska material kommer senare att fungera som underlag för analys, 

slutsatser och rekommendationer. I detta kapitel vill vi skapa förståelse för 

intervjupersonernas syn på outsourcing/insourcing- begreppet. Kapitlet är strukturerat på så 

vis att först presenteras två redovisningsbyråer som insourcar, därefter fyra företag som valt 

att outsourca och slutligen ett företag som valt att ej outsourca. 

 

4.1 Svensk redovisning 

4.1.1 Företagsbeskrivning 

Svensk Redovisning ser sig själva som den lilla byrån med en stark personlig prägel. De 

tjänster som redovisningsbyrån främst åtar sig att sköta åt sina kunder är bokföring, bokslut, 

skattedeklaration och löneadministration. De arbetar utefter att skräddarsy sina tjänster utifrån 

varje enskild kunds behov (svenskredovisning.se). 

 

Svensk Redovisning ägs idag av Kenneth Johansson som driver företaget tillsammans med 

sina två döttrar och ytterligare tre anställda. Johansson började sitt yrkesliv på 1970-talet då 

han arbetade inom bankväsendet. Under årens gång har han bytt bana ett flertal gånger och 

har exempelvis arbetat med bokföring på olika ställen samt drivit en egen byggfirma på 

Öland. Efter att ha sålt av sin andel i byggfirman för att inte riktigt veta vad han ska göra 

härnäst, blev han tillfrågad av en tidigare byggkollega om han kunde sköta dennes bokföring. 

Johansson tackade ja till erbjudandet och sedan ökade kundantalet snabbt och för cirka fyra år 

sedan flyttade han in i den lokal som verksamheten nu drivs ifrån (Johansson, 121123). 

4.1.2 Kärnkompetens 

Enligt Johansson är Svensk Redovisnings kärnverksamhet att främst hantera sina kunders 

löpande bokföring. Ytterligare en tjänst de utför åt de flesta av sina kunder är 

löneadministration. I enstaka fall hjälper de även till med kundfakturering och 

betalningsuppdrag, som exempelvis involverar reglering av leverantörsfakturor. Johansson 

förklarar att den största delen, upp till 95 procent, av arbetet utförs från kontoret, men de har 

även en anställd som sköter ekonomihanteringen ute hos kunderna. Arbetsprocessen går till på 
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så sätt att kunderna en gång i månaden överlämnar det material som ska konsolideras i 

redovisningen för den gångna månaden. Därefter bokför Svensk Redovisning informationen i 

sitt affärssystem för att sedan sammanställa denna i en rapport som skickas till kunden. 

Vidare förklarar Johansson att de även erbjuder två modernare system som heter Svensk 

Redovisning FAKTURA och Svensk Redovisning ONLINE. Det förstnämnda systemet innebär 

att Svensk Redovisning tillhandahåller en programvara som kunden installerar i sin egen dator 

och kan därigenom sköta faktureringsarbetet på egen hand. Det arbete kunden gör via detta 

system skickas därefter som en fil till Svensk Redovisning som i sin tur registrerar detta i 

kundens bokföring. Denna lösning menar Johansson bidrar till en kostnadsbesparing för 

kunden då Svensk Redovisning inte debiterar för manuell registrering. Det sistnämnda 

affärssystemet innebär att kunden får tillgång till inloggningskoder och vissa rättigheter som 

möjliggör för kunden att kontrollera kund- och leverantörsreskontra och se finansiella 

rapporter så som resultat- och balansräkning. Genom Svensk Redovisning ONLINE och 

tilläggstjänsten Dina siffror kan kunden på ett överskådligt sätt följa företagets resultat i form 

av olika diagram. I likhet med Svensk Redovisning FAKTURA kan kunden i detta system 

sköta sitt faktureringsarbete, men här uppdateras även resultatpåverkan direkt. 

4.1.3 Kundkrets 

Johansson förklarar att Svensk Redovisning främst anlitas av små företag. Deras största 

arbetsgivare har 20 till 25 stycken anställda men det händer att de under sommarmånaderna 

arbetar för betydligt större företag. Han berättar att antalet timmar som köps in varierar allt 

från två till tre timmar i månaden upp till 30 till 40 timmar. Johansson konstaterar att när 

antalet timmar uppgår till så högt som 40 timmar i månaden börjar det bli olönsamt för 

kunden och han menar att en bättre lösning då kan vara att anställa en person internt på deltid. 

Om en sådan här situation uppstår krävs det att outsourcingleverantören är ärlig och talar om 

detta. Johansson berättar att de nyligen var med om en sådan här situation där han kände sig 

tvungen att avråda en advokat som ville köpa ett antal dagar varje vecka från att anlita dem. 

Detta för att han ansåg precis som tidigare nämnt att det skulle bli för olönsamt för kunden. 

Genom detta beslut gick de miste om en kund men Johansson menar att ärlighet varar längst 

och att det på sikt kan leda till nya kunder. 

 

När ett företag väl har etablerat en kundrelation med sin outsourcingleverantör menar 

Johansson att det är ovanligt att företaget återtar funktionen internt. Om det händer är det 

oftast i samband med att företaget expanderar sin verksamhet, vilket kan leda till att 
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ekonomihanteringen blir så pass omfattande att det blir mer lönsamt att anställa en person 

inom organisationen. En annan anledning kan vara att någon redan anställd inom företaget 

börjar lära sig hantera redovisningen och därmed erhålls den kompetens som krävs. Johansson 

förklarar att han bara har förlorat två befintliga affärsrelationer och då just på grund av 

ovanstående anledningar. “Det är alltid tråkigt att tappa en kund sådär om det är någon man 

vill ha. Men man måste också köpa anledningen”, säger Johansson. 

4.1.4 Fördelar och nackdelar med outsourcing 

Anledningen till varför företag väljer att outsourca sin ekonomihantering är enligt Johansson 

att de varken har kunskapen eller viljan och att de vill att allt ska bli rätt och riktigt från 

början. Johansson uttrycker att han först och främst enbart ser fördelar med outsourcing. 

Anledningen till denna positiva syn menar han är att företag bör fokusera på det område de är 

kvalificerade inom. En vanlig missuppfattning är att bokföring är en simpel process som inte 

kräver någon speciell kompetens. Johansson motsäger sig denna uppfattning och menar 

istället att det innebär svårigheter för dem som gör bokslut på egen hand då det hela tiden 

tillkommer nya regelverk. För att exemplifiera detta nämner han en aktuell situation där de 

anlitades av en kund som skött sin bokföring på egen hand sedan i våras, men på grund av 

bristande kunskap hos kunden var Svensk Redovisning tvungna att göra om allt. Utöver detta 

specifika exempel har Johansson även upplevt att många företag inte har kunskapen att på 

egen hand sköta slutfasen i ekonomihanteringen. Johansson menar att det finns många företag 

som klarar processen till 80 procent, men de resterande 20 procenten klarar de inte av. På 

grund av dessa felaktigheter i redovisningen menar Johansson att Bolagsverket blir 

förtvivlade då de tvingas skicka tillbaka de otillräckliga årsredovisningarna till företagen. “Så 

vi behövs där”, menar Johansson. I och med att redovisningsbyråer ständigt måste hålla sig 

uppdaterade inom området och veta vad som fungerar inom lagens ramar, hävdar Johansson 

att företag som anlitar dem sparar in kostsamma investeringar som annars skulle varit tvungna 

att göras i utbildning av sin egen personal. 

 

På frågan om han ser några nackdelar med outsourcing av ekonomienheten svarar Johansson 

att det han kan tänka sig är att kunder som outsourcat kan känna att de inte har möjlighet att 

när som helst ta del av sina egna siffror. Oftast får kunderna bara en sammanställning av 

resultatet någon gång i månaden och då är den information de får daterad. Detta kan 

motverkas genom att använda Svensk Redovisnings onlineservice där ett stapeldiagram 

illusterar upp- och nedgångar löpande under hela månaden. Han avslutar med att säga att det 
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troligtvis finns andra nackdelar, men detta var det första som slog honom och återigen 

konstaterar han att han främst ser outsourcing som en positiv företeelse. 

4.1.5 Kundrelationer och avtal 

För att Svensk Redovisning ska skapa förtroende och tillförlitlighet hos sina uppdragsgivare 

är ledordet kundvård. Med kundvård menar Johansson att de intresserar sig för kunden och 

dess verksamhet. En viktig del är att de tar sig tid att lyssna och sätter sig ner för att diskutera 

siffrorna. De lämnar synpunkter på företagets ekonomi och ger förslag på förbättringar samt 

ifrågasätter oklarheter. 

 

Johansson förklarar att Svensk Redovisning inte upprättar några bindande avtal med sina 

klienter. I och med att det inte är en auktoriserad redovisningsbyrå är det inte tvingande att ha 

kontraktuella relationer. Personligen ser han inte vitsen med att utforma avtal och anser att det 

inte gynnar någon part. “Om en kund inte vill vara kvar här, varför ska jag med ett avtal hålla 

honom kvar? Det skulle aldrig falla mig in”, säger Johansson. Johansson menar även att 

avtalsförbindelser kan vara en kostsam process som kunden i slutändan får betala för. 

Johansson har istället för skriftliga avtal skapat ett eget system där han vid första 

genomgången med kunden fyller i vad kunden har för förväntningar med relationen och vad 

den önskar ska få utfört. Detta är inget uppdragsbrev som skrivs under, utan görs för att skapa 

klarhet i vad uppdraget ska gå ut på. 

 

4.2 KPMG 

4.2.1 Företagsbeskrivning 

KPMG är ett av världens ledande kunskapsföretag och är idag verksamma i 153 länder. 

KPMG erbjuder kvalificerade och branschspecifika tjänster så som revision, skatterådgivning, 

företagsvärdering, redovisning och verksamhetsutveckling. I Sverige finns KPMG på 60 orter 

och har 1600 medarbetare som samtliga strävar mot att leverera anpassade tjänster som skapar 

mervärde för företagets kunder. KPMG startade år 1971 ett kontor i Kalmar som idag rymmer 

tio medarbetare varav fyra är auktoriserade revisorer, två är godkända revisorer, en är 

auktoriserad redovisningskonsult, en är företagskonsult och en arbetar som certifierad 

kommunal yrkesrevisor (kpmg.se).  

 

Kennerth Werner är auktoriserad revisor, har över 30 års erfarenhet i branschen och har varit 

anställd på KPMG sedan år 1990 (lansforsakringar.se). 
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4.2.2 Kärnkompetens 

Werner konstaterar att det blir allt vanligare att företag väljer att outsourca den övervägande 

delen av sina delprocesser för att på så sätt kunna fokusera på sina huvudprocesser. Främst är 

det lättare funktioner så som bokföring som läggs ut, medan viktigare kärnfunktioner som 

förslagsvis projektidéer bibehålls inom företaget. För att tydliggöra outsourcingens innebörd 

säger Werner: “Man kan egentligen outsourca vad som helst; backoffice, försäljning och 

interna kontrollfunktioner. Man kan till och med outsourca kärnverksamheten”. 

 

Werner förklarar att KPMGs verksamhet delas in i tre grupper av tjänster, vilka är revision, 

skatt och rådgivning. Inom dessa grupper sköter företaget exempelvis bokslut, lönehantering 

och deklaration. Vidare menar Werner att de utför hela affärsprocesser åt sina kunder, istället 

för att företagen gör det själva. Ytterligare en tjänst KPMG erbjuder är bemanning. Detta 

innebär att klienter förslagsvis hyr in redovisningsansvariga eller revisorer till att arbeta hos 

dem. Werner lyfter fram att detta är en bra lösning för de företag som kanske enbart behöver 

en redovisningsansvarig under en begränsad tidsperiod. Kunden debiteras då endast för den 

tid som utnyttjas och några anställningsavtal behöver inte upprättas. 

 

Enligt Werner erbjuder KPMG sina kunder ett webbaserat redovisningsprogram som benämns 

som ekonomiservice online. Genom detta system kan kunden själv sköta hela sin 

ekonomihantering, eller välja att enbart sköta vissa delar och då låta KPMG ta hand om 

övriga delar. Genom ekonomiservice online får kunderna tillgång till att se en direkt 

uppdatering av sina företags nyckeltal. Werner förklarar att detta system är ett billigt 

alternativ som ger en oslagbar tillgänglighet då kunden kan sköta sin ekonomi ifrån alla 

världens hörn. Systemet anser Werner vara speciellt fördelaktigt för mindre företag och 

enmanskonsulter. 

 

4.2.3 Kundkrets 

KPMGs kundkrets innefattar allt från nationella och internationella storföretag till ideella icke 

vinstdrivande företag och mindre eller medelstora företag. Enligt Werner har KPMG 35 000 

kunder i Sverige varav de flesta kunder är småföretag. Anledningen till varför det främst är 

småföretag de har som kunder understryker Werner är att det endast finns ett fåtal stora 

företag i Sverige. Werner fortsätter med att framhålla att det inte finns så många stora företag 

i Sverige, men procentuellt uppskattar han att KPMG anlitas av 60 procent av de storföretag 

som har sin bas i Sverige. 
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4.2.4 Fördelar och nackdelar med outsourcing 

Vid frågan om vilka fördelar det finns med att outsourca sin ekonomihantering svarar Werner 

att den främsta fördelen är att företag kan minska kostnaden genom att effektivisera sin 

verksamhet, exempelvis genom att lägga mindre resurser på att ha anställd personal och på att 

rekrytera ny personal. En annan fördel Werner ser med outsourcing är att 

outsourcingleverantörer som KPMG ständigt håller sig uppdaterade på området och har 

tillförlitliga system. På grund av den hårda konkurrensen i redovisnings- och 

revisionsbranschen är de tvungna att ligga i framkant när det kommer till att ha de senaste 

systemen och den bäst rekryterade personalen. Personalen på KPMG har en djup 

specialistkunskap och en lång erfarenhet inom ekonomiområdet som företagen kan dra nytta 

av. Vidare menar Werner att faktorer som bidragit till att fler företag outsourcar är att allt fler 

outsourcingleverantörer har lyckats upprätta kompetenta rutiner samt blivit mer transparenta 

och därmed inte längre är rädda för att låta kunder få insyn i företaget. 

 

En nackdel som Werner finner med outsourcing av ekonomifunktionen är att företag kan 

känna att de mister kontrollen över siffrorna. Han menar att det ofta är så att den verkställande 

direktören för ett företag vill ha tillgång till bokföringen för att kunna analysera siffrorna. Om 

företag känner att de inte får snabb rapportering inhouse och inte har tillgång till siffrorna 

över helgen kan de ångra sig och ta tillbaka outsourcingen. Andra nackdelar som Werner 

förklarar kan uppstå i en outsourcingrelation är dåliga avtal, en dysfunktionell relation till 

leverantören samt bristande konfidentialitet som leder till att hemligheter läcker ut utanför 

företaget. 

 

4.2.5 Kundrelationer och avtal 

Werner poängterar på ett tydligt sätt hur betydande han anser att det är med avtal. Han 

förklarar att det är oerhört viktigt att formulera ett bra avtal och menar att företagen helst ska 

anlita en advokat för att avtalen ska bli så tydliga som möjligt. Han fortsätter med att “ett 

avtal är helt avgörande” och att det vid otydliga avtal många gånger kan skapa tvister som i 

sin tur kan skada företaget. Vidare klargör Werner att det alltid är styrelsen som har det 

yttersta ansvaret och att den inte på något sätt kan göra sig fri ifrån det. 

Werner konstaterar att det på grund av dagens hårda konkurrens är extremt viktigt att skapa 

starka relationsband. För att skapa starka relationer menar Werner att det är viktigt att leva 

nära sina klienter. Vidare förklarar Werner att han ofta över en lunch uppdaterar sina kunder 
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om den senaste informationen och att det skapar en känsla av samhörighet. Han förklarar att 

KPMG valt att satsa på lunchmöten då han menar att det är ett överlägset förfarande då det är 

både billigt och effektivt och leder till bra relationer nio av tio gånger. Werner påpekar också 

att detta handlande leder till att företaget får in fler uppdrag. 

 

Werner fortsätter att berätta att de för att hålla en god relation hela tiden försöker förhindra 

överraskningar. Med detta menar han att de genom snabb kommunikation exempelvis ringer 

och meddelar muntligen hur stor kostnaden blivit och frågar då kunden om de kan skicka 

fakturan. Vidare förklarar han att de också lämnar förslag på förändringar och förbättringar 

till sina kunder. 

 

4.3 Tillinge Bygg AB 

4.3.1 Företagsbeskrivning 

Tillinge Bygg AB är ett familjeföretag som idag ägs av Per Ahlquist. År 1994 tog han över 

verksamheten efter sin far som då gick i pension. Sedan dess har företaget växt och består 

idag av åtta stycken anställda. Verksamheten är belägen i Norra Möckleby på Öland och det 

är främst i Mörbylånga kommun som de flesta byggarbetena utförs. Det är just byggnation av 

olika slag som företaget erbjuder sina kunder. Ahlquist är VD och ser sig själv som spindeln i 

nätet då han är den som förser arbetsplatserna med material, räknar på jobb och skapar 

kontakter (Ahlquist, 121206).  

4.3.2 Vad som outsourcas 

Ahlquist förklarar att Tillinge Byggs kärnkompetens är att bedriva byggverksamhet och allt 

vad det begreppet innefattar. Det kan vara allt från husbyggnation och reparation till 

kakelsättning och murning (foretagsfakta.se). 

 

Tillinge Bygg har valt att anlita Svensk Redovisning som sin outsourcingleverantör. Svensk 

Redovisning hanterar Tillinge Byggs bokföring, löneutbetalningar och betalning av 

leverantörsfakturor. Redovisningsbyrån sköter även företagets bokslut och överlämnar dessa 

uppgifter till en extern revisor. Ytterligare en tjänst som hanteras av redovisningsbyrån är 

rotavdraget och all den kontakt med Skatteverket som krävs i samband med detta. Innan 

Ahlquist valde att lägga ut hela sin ekonomihantering sköttes den av hans dåvarande hustru. 

Efter skilsmässan fanns det inte längre någon med den kompetensen i företaget och han 

beslutade sig därför att anlita någon utifrån. Valet av leverantör föll då på Svensk 
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Redovisning, främst av den anledningen att han var bekant med Kenneth Johansson. 

Johansson var även han tidigare i byggbranschen och drev då byggföretaget Nybyggarna i 

Färjestaden. När Johansson senare valde att sluta där fick Ahlquist reda på att han skulle starta 

en egen redovisningsbyrå, därmed föll det sig naturligt att välja just honom som leverantör. 

Ahlquist blev då redovisningsbyråns andra kund och har idag anlitat dem i tio år. 

4.3.3 Fördelar och nackdelar med outsourcing 

“Kunskapsmässigt så kan de ju naturligtvis mer än mig”, säger Ahlquist om just fördelarna 

med att outsourca. Han fortsätter förklara att det också blir en större kontroll då det blir 

dubbel koll på alla papper. Med detta menar han exempelvis hanteringen av fakturorna där 

han först tittar så att allt stämmer, sedan kontrollerar även Svensk Redovisning det. Det är 

mindre risk att det blir fel när det är två personer som ser över allting. Ytterligare fördelar 

beskriver han är tiden han nu slipper lägga på ekonomihanteringen och att han istället kan 

fokusera på det han kan bäst. 

 

Ahlquist har svårt att namnge några nackdelar med outsourcing. Ahlquist betalar på löpande 

räkning och det enda han kan anmärka på är kostnaden som han anser är alldeles för hög, 

något han med glimten i ögat gärna vill att vi framför till Johansson. 

4.3.4 Kundrelationer och avtal 

Vid frågan om hur avtalet mellan Tillinge Bygg och Svensk Redovisning ser ut, svarar 

Ahlquist att de endast har ett muntligt avtal och inget skriftligt kontrakt. Fortsättningsvis 

förklarar han att han är mycket nöjd med den här avtalsformen då han inte ser sig själv som en 

pappersmänniska och har inställningen att allt löser sig ändå. Denna filosofi har lett till att han 

i sin egen verksamhet har ytterst få skriftliga avtal med sina kunder. 

 

Den löpande kontakten med Svensk Redovisning sker sporadiskt med en specifik 

kontaktperson. Varje månad får Ahlquist en återkoppling i form av en balansräkning och en 

resultatrapport genom vilka han kan följa verksamhetens utveckling. Denna information tar 

han del av via funktionen Dina Siffror. Denna tjänst fungerar bra då han med hjälp av diagram 

får en snabb överblick av resultatet. Vad gäller leverantörs- och kundfakturorna lämnar han, 

efter att själv ha granskat dem, in de till kontaktpersonen som i sin tur registrerar dem i ett 

affärssystem. När detta gjorts returneras fakturorna så att Ahlquist har tillgång till dem vid 

behov. Ahlquist tycker att relationen håller sig på en professionell nivå och fungerar 
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tillfredsställande. Ahlquist anser sig ha kontroll på sitt företags ekonomi och litar till fullo på 

att Svensk Redovisning sköter sitt uppdrag utifrån hans intresse. 

 

4.4 IT-Hantverkarna 

4.4.1 Företagsbeskrivning 

IT-Hantverkarna Sverige AB är en franchiserörelse som grundades år 2004 av Göran Hjelte, 

Carin Carelind och Ewa Groppfeldt. Chefen för verksamheten är Eva-Lena Nordeus som 

arbetat på företaget sedan det grundades och som varit med att starta IT-Hantverkarna i bland 

annat Linköping. Företaget erbjuder ett utbud av produkter och tjänster för att lösa IT-

frågorna hos mindre företag till hantverkarpris. IT-Hantverkarna finns idag på över 39 platser 

i Sverige och har sedan starten fått över 20 000 kunder. Företaget ingår sedan år 2012 i 

Dustinkoncernen som är en återförsäljare av IT- och hemelektronikprodukter på Internet (it-

hantverkarna.se). 

4.4.2 Vad som outsourcas 

Nordeus berättar att IT-Hantverkarnas kärnverksamhet är att lösa de IT- frågor som kan 

uppstå på ett företag. Det innebär att IT-Hantverkarna ofta sköter hela IT- driften på mindre 

och medelstora företag. På större företag som exempelvis Landstinget i Östergötland eller 

Toyota i Mjölby har de ansvar för en viss del av IT- stödet, exempelvis helpdesk eller pc 

support. 

IT-Hantverkarna har outsourcat större delen av sin ekonomifunktion till leverantören Price 

Waterhouse sedan start år 2004. Organisationen har valt att lägga ut alla delar förutom attest 

av leverantörsfakturor och vissa delar av faktureringen. Nordeus berättar att de byggde upp 

hela organisationen med syfte att ha ekonomin och administrationen outsourcad. 

4.4.3 Fördelar och nackdelar med outsourcing 

Nordeus förklarar att hon inte ser några som helst nackdelar med outsourcing, men att 

fördelarna däremot är många. Anledningen till att hon valde att outsourca var viljan att skapa 

förutsättningar att lätt kunna växa och expandera sin verksamhet att innefatta fler kontor. Hon 

lägger också till att de ansåg att det var prisvärt och effektivt att i stort sätt enbart ha 

debiterbar personal som sköter ekonomihanteringen. Valet att lägga ut ekonomienheten har 

bidragit till att företaget kan fokusera på sin kärnverksamhet. Nordeus poängterar att IT-

Hantverkarna upprättat alla sina rutiner så att de ska passa ihop med outsourcingfunktionen. 
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Nordeus avslutar med att berätta att alla de förväntningar hon hade på outsourcingen av 

ekonomienheten har införlivats. Hon berättar dessutom att det idag troligtvis skulle vara mer 

ekonomiskt fördelaktigt att ha en egen ekonomifunktion, men att de med 

outsourcingleverantören får ett otroligt effektivt arbetssätt. Räknar hon på den tid som läggs 

på administration så är de otroligt slimmade. Hon vill inte ändra på någonting. 

4.4.4 Kundrelationer och avtal 

När valet av outsourcingleverantör skulle göras förklarar Nordeus att de började med att sätta 

samman en kravspecifikation. Denna specifikation skickades sedan till ett urval av 

leverantörer där de efter deras förslag på avtal valde att träffa ett fåtal av dem. Därefter 

bestämde de sig för den leverantör som var mest flexibel och som då kunde anpassa sig till 

just deras arbetssätt. 

 

Outsourcingföretaget som IT-Hantverkarna slutligen valde var Price Waterhouse. Företagen 

har regelbunden kontakt med varandra och Nordeus beskriver också att det i relationen dem 

emellan inte finns något som hon skulle vilja ändra på. Det enda som skulle få henne till att 

vilja avsluta relationen är om leverantören helt plötsligt skulle börja slarva eller inte längre 

följa uppgjorda rutiner. Men idag fungerar allting utmärkt och hon litar fullt ut på Price 

Waterhouse. Hon förklarar att Price Waterhouse gör allt från att skicka fakturor, lägga ut 

leverantörsfakturor i en portal för attest till att förbereda deras bokslut. 

 

Eventuell brist på kontroll av ekonomin som outsourcing många gånger kan medföra är 

ingenting som Nordeus upplevt. Hon menar att hon har bra kontroll på företagets ekonomiska 

situation och att hon inte alls förlorar den på grund av outsourcingen. 

 

4.5 Gerdas Te- & Kaffehandel 

4.5.1 Företagsbeskrivning 

Gerdas Te- och Kaffehandel startade sin första butik år 1992 i Kalmar och har utökat sin 

verksamhet till att innefatta två butiker i Kalmar och en i Växjö (ad.se). Företaget erbjuder till 

största del försäljning av egna kaffe- och teblandningar, ost, choklad och övriga delikatesser 

(grandsamarkand.se).  
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Moa Schygge ska inom en snar framtid tillträda som butikschef för de två butikerna i Kalmar. 

Verksamheten kommer då att drivas genom ett franchiseavtal och hon kommer att ha det 

övergripande ansvaret för den dagliga driften, personalen samt ekonomihanteringen (Schygge, 

121211). 

4.5.2 Vad som outsourcas 

Schygge förklarar att Gerdas kärnverksamhet inkluderar försäljning av huvudsakligen te och 

kaffe, men även försäljning av ost och andra delikatesser. 

 

De delar av ekonomienheten som Gerdas outsourcar är enligt Schygge månadsbokslut samt 

årsredovisning. Övriga funktioner så som momsredovisning, fakturering och lönehantering 

sköter butiken själv. Enligt Schygge tog den föregående butiksägaren för många år sedan 

beslutet att ha månadsbokslut samt årsredovisning utlagda till redovisningsbyrån 

Ekonomihuset på Öland AB. Nu när Schygge kommer att ta över verksamheten har hon valt 

att behålla samma outsourcingleverantör. 

4.5.3 Fördelar och nackdelar med outsourcing 

Schygge uttrycker att hon ser otaliga fördelar med att outsourca ekonomienheten. De främsta 

fördelarna hon väljer att betona är att företag som outsourcar får mer tid till att se över andra 

viktiga funktioner i den dagliga driften. Dessa funktioner involverar exempelvis att förhandla 

ner inköpspriser med nuvarande leverantörer, knyta nya band med nya leverantörer, 

marknadsföra butiken, ta bättre hand om sin personal och förbättra lagerhanteringen. 

 

Vidare konstaterar Schygge att hon inte finner några som helst nackdelar med Gerdas 

outsourcingsituation i dagsläget. Eftersom att redovisningsbyrån de anlitar har mångårig 

erfarenhet av att förvalta delar av företagets ekonomiska funktioner, känner hon sig säker på 

att redovisningsbyrån även fortsättningsvis kommer att sköta sitt arbete. En potentiell risk hon 

dock kan identifiera är om Gerdas önskade ta kontakt med en ny redovisningsbyrå som inte 

har någon tidigare erfarenhet av deras verksamhet. 

4.5.4 Kundrelationer och avtal 

Schygge förklarar att hon själv inte gjort ett aktivt val att outsourca delar av 

ekonomihanteringen, utan att hon vid övertagandet av verksamheten kommer att fortsätta med 

det arbete som de tidigare ägarna redan påbörjat. Anledningen till detta beslut är att Gerdas 

nuvarande outsourcingleverantör, Ekonomihuset på Öland AB, har en lång erfarenhet och en 

stor kunskap om företagets ekonomiska funktioner. Ytterligare ett skäl till varför företaget 
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kommer att fortsätta outsourca månadsbokslut och årsredovisning till Ekonomihuset på Öland 

AB är leverantörens förmånligt låga arvode. 

 

Vid utformandet av avtalet mellan Gerdas och Ekonomihuset på Öland AB förklarar Schygge 

att de hade full möjlighet att delta i processen och fastslår att leverantören är fullt medveten 

om att det är på företagets villkor de arbetar. Vidare berättar Schygge att de under året inte har 

löpande kontakt med sin outsourcingleverantör, men att de i samband med varje årsslut träffas 

för att tillsammans gå igenom den slutgiltiga årsredovisningen. 

 

Schygge upplever inte att Gerdas har förlorat någon större kontroll på företagets ekonomiska 

situation i samband med outsourcingen. I och med att de sköter funktionerna fakturering, 

löneutbetalningar och momsredovisning själva kan hon försäkra sig om att de har mycket god 

kontroll på sin ekonomihantering. Hon konstaterar dock att företaget oundvikligen inte har 

exakt samma kontroll på de outsourcade delarna av verksamheten, men förklarar att de vid det 

årliga mötet med leverantören tillskansar sig så mycket information som är möjligt. Genom 

detta förfarande anser Schygge att de uppnår den mängd kontroll de behöver och det finns 

ingenting i relationen till leverantören hon önskar förändra. 

 

4.6 Best Western Kalmarsund Hotell 

4.6.1 Företagsbeskrivning 

Best Western Kalmarsund Hotell har funnits sedan år 1982 och är centralt beläget i Kalmars 

stadskärna. Hotellet erbjuder inte enbart övernattning i något av de 106 rummen utan även en 

relaxavdelning, konferensmöjligheter och restaurangen Bistro5 (kalmarsundhotel.se). Hotellet 

ägs idag av det norska företaget NHG men drivs av Ulrika Franzén som är hotellchef. Hon har 

arbetat på hotellet sedan år 1994 och blev hotellchef år 1999. Hon förklarar att hon är en allt i 

allo som sköter allt från budgetarbete och personalansvar till att vara direkt delaktig i driften 

på olika avdelningar, så som förslagsvis receptionen. Företaget har tolv heltidsanställda men 

under sommarhalvåret när hotellet är i full drift stiger antalet anställda till cirka 45 stycken 

(Franzén, 121130).  

4.6.2 Vad som outsourcas 

Franzén klarlägger att kärnfunktionen är hotellverksamheten. Att mer specifikt säga var fokus 

inom detta ligger, om det är på affärsresenärer eller fritidsresenärer, menar hon idag är svårare 

att svara på. För några år sedan hade hon snabbt svarat affärslogi men på grund av alla de 
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olika trender och förändringar som sker i samhället är det nu längre inte lika solklart. Runt 

omkring kärnverksamheten beskriver Franzén att de också har ett antal sidoverksamheter så 

som restaurangen, konferenser och relaxavdelningen. 

 

Fram till år 1999 skötte Best Western Kalmarsund Hotell sin ekonomi helt och hållet själva, 

men i och med ägarbytet var kravet från NHG att det skulle finnas en gemensam 

ekonomiavdelning för alla företag inom koncernen. Franzén förklarar att NHG inte ville ha en 

ekonomiavdelning på varje anläggning utan de ville att det skulle ske en förbättring och en 

kostnadseffektivisering. Franzén förstår att de ville göra en förenkling och effektivisering 

eftersom det i slutändan alltid handlar om kronor och ören. 

 

Franzén förklarar därmed att Best Western Kalmarsund Hotell outsourcar sin 

ekonomifunktion till en ekonomiavdelning i Tanumshede. Ekonomiavdelningen är ett samlat 

ekonomikontor för alla svenska företag inom NHG- koncernen. Dock berättar Franzén att de 

själva fortfarande sköter vissa bitar av företagets ekonomi. Kvar på hotellet finns bland annat 

fakturahanteringen som går till på så sätt att fakturorna scannas in i en inscanningscentral som 

Franzén därefter konterar i bokföringssystemet. Sedermera fortsätter ekonomiavdelningen 

med handhavandet, till exempel betalningen. Det praktiska arbetet med lönehanteringen 

sköter ekonomiavdelningen men Franzén är den som justerar och godkänner tiderna och 

lönerna. Franzén stämmer av alla kassor, gör dagtotaler och bankinsättningar medan 

ekonomiavdelningen hanterar bokföringen och månadsboksluten. 

 

Franzén förklarar att det skickas en hel del post och mail emellan hotellet och 

ekonomiavdelningen. Efter att Franzén gjort alla fakturakonteringar och övriga godkännanden 

sammanställer ekonomiavdelningen uppgifterna i en månadsrapport. Denna månadsrapport 

skickas i sin tur tillbaka till Franzén för ytterligare ett godkännande och därefter 

vidarebefordras den till revisorn och till NHGs huvudsäte i Oslo. Hon förklarar att det är 

samma process vad gäller årsboksluten. 

4.6.3 Fördelar och nackdelar med outsourcing 

Franzén beskriver flera fördelar med att lägga ut ekonomihanteringen. Till att börja med är det 

en underlättande tjänst på så vis att hon slipper en hel del arbete och dessutom allt krångel vid 

eventuella fel och ansökningar. Franzén menar att det är en oerhörd fördel att det sitter en 

person på ekonomiavdelningen som sköter alla ansökningar och anstånd för samtliga 
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anläggningar som faller inom de kriterier som förfrågan handlar om. Hon menar att i och med 

detta slipper varje enskild hotellchef författa ungefär samma brev och skicka in för 

granskning. Nu sköts det istället centralt. Vidare förklarar hon att hon slapp hantera och lösa 

situationen om att ha ett elektroniskt kassasystem på restaurangen. Kassaregeln kräver annars 

detta, men ekonomiavdelningen skaffade godkänt från skattemyndigheten att få samköra 

restaurangen med hotellets system eftersom restaurangen ändå är så pass liten. En procedur 

som Franzén tack vare den interna outsourcingen slapp. 

 

När det kommer till vilka nackdelar det kan finnas med outsourcing förklarar Franzén att hon 

främst tycker att det är minskad kontroll som är den negativa följden. Hon beskriver sig själv 

som ett “kontrollfreak” och kan därmed många gånger tycka att det är jobbigt att vara 

beroende av någon annan för att få fram viss information. Med detta menar Franzén att hon 

inte på egen hand exempelvis kan ta fram hur många timmar varje avdelning krävt en viss 

månad, utan måste då istället kontakta ekonomiavdelningen för att kunna ta del av siffrorna. 

Franzén tror att det är vanligt att som chef över en mindre anläggning se verksamheten som 

sin egen och då vilja ha en större kontroll över den. Hon menar att det både är på gott och ont 

att vilja hålla ihop allt och samtidigt känna ett totalt ansvar. Däremot är Franzén noga med att 

påpeka att hon med minskad kontroll enbart syftar på sitt eget behov av att ha ögats kontroll, 

inte att hon misstror de som handhar ekonomin. Franzén menar att eftersom båda parter är 

anställda inom samma koncern har de alla ett gemensamt intresse för att det ska bli rätt och ha 

siffror som med verkligheten är överensstämmande. Franzén lägger också till “att gör man 

det inte själv så har man inte samma kontroll“. 

4.6.4 Kundrelationer och avtal 

Relationen med ekonomiavdelningen i Tanumshede beskriver Franzén som en klanderfri 

sådan. De har en otroligt bra kontakt och dagarna då de inte har telefon- eller 

mailkonversation är lätträknade. Med dagens teknik går det snabbt att få tag i varandra. 

Franzén tydliggör relationen genom att berätta att anläggningarna inom koncernen har en 

varsin kontaktperson på ekonomiavdelningen och en gemensam kontaktperson som har 

huvudansvaret för lönehanteringen. 

4.7 INFICON AB 

4.7.1 Företagsbeskrivning 

INFICON AB är ett svenskt hightech-företag vars huvudkontor ligger i Linköping och där 

antalet anställda uppgår till 19 personer. Företaget startades ursprungligen för över 20 år 
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sedan av en grupp forskare vid Tekniska högskolan i Linköping och Chalmers Tekniska 

Högskola under namnet Sensistor. Företaget har under 2000-talet utvecklats till ett lönsamt 

och snabbväxande företag med egna säljbolag i bland annat England och USA samt flera 

återförsäljare runt om i världen. År 2006 köptes Sensistor av en fransk koncern och bytte då 

namn till Adixen Scandinavia. År 2011 förvärvade Schweiziska INFICON Adixen 

Scandinavia och företaget bytte då namn till INFICON AB (sensistor.com). Verksamheten 

omfattar forskning, tillverkning, utveckling, service samt support inom sensorteknologier och 

instrument för vätgasdetektion. Företagets kunder inkluderar företag som BMW, Electrolux, 

SAAB, General Motors, NASA och Lufthansa Technik (inficon.com).  

 

Kerstin Gruselius arbetar som controller på INFICON och har varit anställd på företaget sedan 

år 2006 (Gruselius, 121207). 

4.7.2 Motivet till att inte outsourca 

INFICONs kärnverksamhet är enligt Gruselius tillverkning och försäljning av instrument för 

täthetsprovning. När Gruselius började arbeta på INFICON var hon ekonomiansvarig och 

hanterade då all löpande bokföring samt månadsbokslut och lönekörningar. Under år 2012 

anställde företaget en redovisningsassistent, vilket har medfört att hennes arbetsuppgifter 

blivit mer övergripande. I möjligaste mån försöker de att organisera arbetet så att både hon 

och redovisningsassistenten ska kunna utföra större delen av samtliga arbetsuppgifter. Detta 

medför att om någon av de inte skulle ha möjlighet att närvara eller utföra sitt uppdrag, kan 

den andre ta vid. På så vis blir företaget mindre sårbart. 

 

Gruselius förklarar att INFICON aldrig har outsourcat sin ekonomihantering, de har inte ens 

övervägt det som ett alternativ. Orsaken till att de valt att handha allting internt, är att de anser 

att de har tillräckligt med resurser inom företaget för att hantera funktionen på egen hand. 

Vidare menar Gruselius att företaget har ett relativt avancerat affärssystem, vilket skulle bidra 

till svårigheter vid en eventuell outsourcingprocess. 

 

Den största nackdel som Gruselius ser med outsourcing är att som controller skulle hon 

förlora kontrollen över kostnadsmassan om hon inte skulle vara delaktig i bokföringen. Vidare 

beskriver Gruselius att om INFICON skulle börja outsourca ekonomifunktionen, skulle det 

påverka företaget negativt på det sätt att mer tid och kraft skulle bli tvunget att läggas på 

analyser. Den del av ekonomifunktionen som Gruselius kan se som den lättaste att 
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utkontraktera är lönehanteringen, men eftersom de har tillräckligt med resurser är det i 

dagsläget inte aktuellt. Vid outsourcing av resterande del av ekonomifunktionen menar hon att 

det i princip är omöjligt, eftersom samtliga företag i koncernen måste använda sig utav samma 

affärssystem. Outsourcing skulle i detta fall innebära att en person skulle få komma till 

INFICON och arbeta på plats i detta affärssystem. Att lägga ut faktureringen skulle också vara 

problematiskt eftersom att faktureringen styrs av när varorna levereras. 
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5. Analys  
 

I kapitlet redogör vi för vår analys av det empiriska materialet i förhållande till vår 

presenterade referensram. 

 

5.1 Outsourcing och insourcing av ekonomienheten 

Greve (2009) beskriver att ekonomistyrning innefattar både finansiella och icke- finansiella 

mått. Vidare förklarar Ax, Johansson och Kullvén (2009) att icke- finansiella mått exempelvis 

är hög kvalitet och flexibilitet. Genom att outsourca menar vi att företag blir mer flexibla och 

kan erbjuda hög kvalitet på sina produkter eller tjänster i och med att de kan fokusera på sin 

kärnkompetens. Dessa faktorer bidrar i sin tur till att det blir lättare att nå upp till förslagsvis 

uppsatta lönsamhetsmål. Vi gör därmed tolkningen att organisationer genom outsourcing kan 

uppnå både icke- finansiella och finansiella mål.  

 

Olve och Samuelson (2008) anger att kärnkompetens är ett företags unika kompetens som ska 

skapa kundvärde och göra organisationen konkurrenskraftig. Våra valda företag och dess 

informanter tillhör alla olika branscher och därmed skiljer sig kärnverksamheten dem emellan 

åt. Svensk Redovisning och KPMGs kärnverksamhet är att insourca andra företags 

ekonomihantering. Tillinge Bygg erbjuder tjänster så som husbyggnation, reparation, murning 

och kakelsättning och Ahlquist förklarar i och med detta att deras kärnkompetens är 

byggverksamhet. Enligt Nordeus är IT-Hantverkarnas kärnverksamhet att åt olika företag 

hantera dess IT-drift. Schygge klargör att Gerdas kärnkompetens är försäljning av te, kaffe, 

ost och andra delikatesser. Franzén uppger att Best Western Kalmarsund Hotells 

kärnverksamhet självfallet är hotellverksamheten. 

 

Click och Duening (2004) har utvecklat tre kategorier som förklarar vad som inte är en del av 

ett företags kärnkompetens. En av dessa kategorier kallas nyckelfunktioner och beskrivs som 

livsnödvändiga för att en organisation ska fungera men som däremot osannolikt kommer att 

bli ett företags kärnverksamhet. Vi gör tolkningen att våra informanter som outsourcar har 

ekonomihanteringen som en nyckelfunktion och vi menar att det är föga troligt att den någon 

gång kommer att bli dessa företags kärnkompetens. McIvor (2005) menar att funktioner som 

inte bidrar till att öka ett företags konkurrensfördelar bör outsourcas och Axelsson (1998) 
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hävdar att företag genom outsourcing frigör resurser som de då istället kan investera på 

kärnkompetensen. Vi konstaterar utifrån vår insamlade empiri att den resurs som främst ökar 

genom outsourcing är tid. Denna tid utnyttjar företagen till att utveckla sin kärnkompetens.  

 

Ahlquist förmedlar att Tillinge Bygg outsourcar sin bokföring, betalning av fakturor och 

löner, bokslut samt hanteringen av rotavdrag. IT-Hantverkarna, enligt Nordeus, kontrakterar 

ut hela sin ekonomienhet förutom vissa delar av faktureringen och attest av 

leverantörsfakturor. Däremot förklarar Schygge att Gerdas inte outsourcar lika mycket som 

ovan nämnda informanter utan sköter den största delen av ekonomin på egen hand. De 

funktioner som de dock valt att lägga ut är månadsbokslut och årsredovisning. INFICON är 

emellertid ett företag som valt att behålla hela sin ekonomifunktion internt. Gruselius 

förklarar att de inom företaget aldrig funderat på att lägga ut hanteringen utan anser att de har 

de resurser som krävs inom organisationen. Situationen med Best Western Kalmarsund Hotell 

ser lite annorlunda ut i relation till övriga informanter. Företaget outsourcar största delen av 

sin ekonomifunktion till en central ekonomiavdelning. Denna relation härleder vi till 

begreppet intern outsourcing (mirroraccounting.se) eftersom vi anser att ekonomiavdelningen 

fungerar som ett shared service center för samtliga svenska företag inom koncernen NHG. 

Vanligt förekommande är att verksamheten förläggs i en annan enhet (psprovider.se) och även 

detta påstående får vi bekräftat i detta fall då ekonomiavdelningen är belägen i en annan 

organisation och dessutom på en helt annan ort. Franzén förklarar att hon fortfarande hanterar 

inscanningen av fakturor, justeringar och godkännande av löner, bankinsättningar och 

avstämning av kassor. Resterande delar hanteras sedermera av ekonomiavdelningen i 

Tanumshede. Olve och Samuelson (2008) beskriver att koncentrationen av interna tjänster 

kan leda till stordriftsfördelar och enligt Franzén var NHGs motiv till en gemensam 

ekonomiavdelning att genomföra en kostnadseffektivisering genom att inte ha fler företag 

inom samma bolag som bedriver likartade funktioner. Intern outsourcing anser vi är en väl 

fungerande strategi för företag som ingår i en kedjeverksamhet eftersom att kompetensen då 

centraliseras till en avdelning vars anställdas arbetsuppgifter enbart är inriktade på 

ekonomihanteringen. Utifrån Franzéns svar menar vi att denna centralisering även innebär en 

kostnadsreducering då organisationen undviker dubbelarbetet som annars uppstår om varje 

enskilt företag utför samma uppgifter. Vi instämmer med Franzéns uttalande om att intern 

outsourcing bidrar till att alla inblandade arbetar utifrån samma intressen för att på så sätt 

uppnå ett gemensamt mål.  
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När företag väljer att outsourca en hel affärsprocess till en tredje part förklarar Lindroth 

(2005) att företeelsen benämns BPO. En affärsprocess kan förslagsvis vara fakturering, 

lönehantering eller ekonomiavdelningen (Lindroth, 2005). Johansson på Svensk Redovisning 

och Werner på KPMG beskriver att det är just dessa tjänster som respektive företag erbjuder 

sina kunder vad gäller outsourcing av ekonomihanteringen. Johansson tillägger att de också åt 

sina kunder erbjuder att hantera den löpande bokföringen och sammanställa månadsrapporter 

och bokslut. Även KPMG erbjuder sammanställning av månads- och årsbokslut men också 

rådgivning och hantering av skattedeklarationen. 

 

KPMG och Svensk Redovisnings arbete tolkar vi som en form av insourcing då Augustson 

och Sten (1999) beskriver att insourcing kan ses som outsourcing fast från motsatt håll då 

outsourcingleverantören insourcar kundens funktion. Vi menar att förhållandet mellan 

exempelvis Svensk Redovisning och Tillinge Bygg kan förklaras på detta vis då Tillinge 

Bygg outsourcar sin ekonomihantering som Svensk Redovisning sedan insourcar. Utöver 

Augustson och Stens (1999) definition av insourcing finns det många där till. McKenna och 

Walker (2008) förklarar att företag som vill behålla resurser, uppgifter och processer inom 

organisationen kan använda sig av insourcing. Detta innebär att de upprättar kontrakt med en 

extern enhet som sedan arbetar i verksamheten efter en överenskommelse om vad som ska 

utföras. Sundin (1999) beskriver att insourcing är en process då verksamheter hyr in personal 

ifrån andra företag. Bemanningsuthyrning är något som både Svensk Redovisning och KPMG 

erbjuder sina klienter. Johansson förklarar att de till 95 procent utför allt arbete ifrån sitt 

kontor men att de också har en anställd som sköter hanteringen av ekonomienheten ute hos 

kunderna. Werner meddelar att de förslagsvis har redovisningsansvariga och revisorer som 

blir inhyrda av olika företag. Av de tillfrågade informanterna som outsourcar var det ingen 

som använde sig av insourcing i den bemärkelsen att de hyrde in outsourcingleverantörer att 

utföra arbetsuppgifter på plats i företaget. Vi konstaterar att företag som behöver hyra in 

personal som ska sköta verksamhetens ekonomi bör anlita företag så som KPMG och Svensk 

Redovisning istället för bemanningsföretag så som Proffice och Manpower. Detta argument 

baserar vi på att redovisningsbyråer besitter en specialistkunskap som de kontinuerligt 

uppdaterar, vilket inte alltid är fallet med rekryterad personal från bemanningsföretag.  
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5.2 Outsourcingens framgångsfaktorer 

Enligt Thomas och Thomas (2011) är möjligheten att uppnå kostnadsbesparingar ett av de 

främsta motiven till varför företag väljer att outsourca. McIvor (2005) tar upp ytterligare en 

viktig aspekt som bidrar till att företag väljer att outsourca, vilken är potentialen att få tillgång 

till specialistkunskap från en extern leverantör. Johansson på Svensk Redovisning förklarar att 

deras system Svensk Redovisning Online innebär en kostnadsbesparing för de kunder som 

använder tjänsten eftersom att byrån ej debiterar för den tid när kunden själv hanterar sin 

ekonomi. Johansson fastställer att enligt hans erfarenheter väljer företag att outsourca 

ekonomienheten på grund av att de inte har den kunskap som krävs för att hanteringen ska bli 

felfri. Vidare menar Johansson att redovisningsbyråer har ett krav på sig att ständigt uppdatera 

sig inom sitt kunskapsområde för att på så sätt behålla sin höga kompetens. Werner på KPMG 

anger att den största fördelen med outsourcing av ekonomifunktionen är att företag då kan 

reducera kostnader, främst i form av resursbesparingar i annars fast anställd personal. Werner 

fastslår i likhet med Johansson fördelen med att outsourcingleverantörer har en hög 

specialistkunskap som deras kunder kan dra nytta av. Detta menar vi överensstämmer med 

McIvors (2005) påståendet om att leverantörer som är specialister inom ett ämnesområde kan 

bidra till ökad kvalitet på den tjänst de erbjuder. 

 

Augustson och Sten (1999) förklarar också att företag som outsourcar kan dra nytta av sina 

leverantörers specialistkunskap och kan därmed undvika dyra investeringar i ny teknik och 

anställning av egna specialister. Detta leder i sin tur till att företagen uppnår flexibilitet och 

lätt kan genomföra förändringar i sin verksamhet om det skulle krävas. Tillinge Bygg, Gerdas 

och IT-Hantverkarna är företag som valt att outsourca hela eller delar av ekonomifunktionen. 

Ahlquist på Tillinge Bygg betonar fördelen han får genom att anlita en redovisningsbyrå som 

har specialistkunskap inom det område han själv inte har något kunnande inom. 

Fortsättningsvis uppger han tiden han sparar in som en positiv faktor. Genom att avstå från att 

själv hantera ekonomifunktionen kan han i större utsträckning fokusera på sin 

kärnverksamhet. Schygge på Gerdas ser deras outsourcingleverantörs långa erfarenhet inom 

området och deras breda kunskap som en stor fördel för sin egen verksamhet. Hon nämner 

även att outsourcingen bidrar till att tid frigörs till att se över andra viktiga funktioner i den 

dagliga driften, så som att förhandla ner inköpspriser med nuvarande leverantörer. Nordeus 

förklarar att IT-Hantverkarna redan vid uppstarten av verksamheten valde att ha 

ekonomiavdelningen och det administrativa outsourcat och hon ser outsourcing enbart som en 
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positiv företeelse. Anledningen till varför de valde att ha dessa delar utkontrakterade är för att 

hon ville att organisationen skulle vara flexibel nog att snabbt kunna växa sig större. Detta 

menar hon på bästa sätt kan uppnås genom att överlämna specialistkunskapen till leverantören 

och på så sätt spara in på egna dyra investeringar. Detta konstaterande menar vi stöds av Olve 

och Samuelsons (2008) uttalande om att det i ett flertal fall är en dyr och komplicerad process 

för företag att upprätthålla intern specialistkompetens, och vi menar att den ultimata lösningen 

på detta problem är att outsourca till experter. 

 

Franzén anser att det är en oerhörd fördel för Best Western Kalmarsund Hotell att de har en 

kontaktperson på ekonomiavdelningen som sköter ekonomihanteringen för samtliga 

anläggningar. Genom detta sparas det in dubbelarbete och kontaktpersonen får en ovärderlig 

kunskap om koncernens sammanlagda ekonomiska ställning. Enligt Bragg (2006) uppstår en 

kostnadsreducering när olika företags arbetsfunktioner centraliseras till en samlad inrättning. 

INFICON har i motsats till Tillinge Bygg, Gerdas och IT-Hantverkarna valt att hantera hela 

sin ekonomienhet internt. Motivet till detta val menar Gruselius är att de inom företaget har 

all den specialistkunskap som krävs för att utföra ett tillfredsställande arbete. Hon kan vidare 

inte uttala sig om eventuella fördelar med outsourcing av ekonomienheten då hon aldrig 

övervägt att utnyttja denna lösning. 

 

Vi har konstaterat att samtliga informanter har personliga motiv till varför ett företag ska välja 

att outsourca sin ekonomienhet eller ej. Detta är förenligt med vad Augustson och Sten (1999) 

menar när de förklarar att ingen outsourcingsituation är den andre lik utan varje relation har 

sin egen logik. Utifrån våra informanters intervjusvar finner vi att det argument som väger 

tyngst när det kommer till beslutet om att outsourca är tillgången till expertkompetens. 

Ytterligare en faktor som samtliga nämner är den tid som frigörs som företagen istället kan 

lägga på det de kan bäst. Redovisningsbyråerna och teoribildning betonar att motivet till att 

outsourca hela eller delar av sin ekonomifunktion främst är kostnadsreducering. Detta är ett 

argument som ingen av våra informanter som outsourcar nämner som orsak till varför de valt 

att utkontraktera. Vi finner denna upptäckt förbryllande då vi hade en förutfattad mening om 

att kostnadsbesparing skulle vara huvudargumentet till outsourcing. Självklart uppstår det 

kostnadsbesparingar inom vissa områden men dessa kostnadsbesparingar behöver 

nödvändigtvis dock inte resultera i en slutgiltig kostnadsreducering. Detta konstaterar vi 

utifrån vår uppfattning om att outsourcingleverantörer inte verkar ta i beräkning de 
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transaktionskostnader i form av tid, pengar och övriga resurser som kundföretaget trots allt 

behöver lägga på att hålla sig uppdaterad kring sin ekonomiska situation. 

 

Vi har fått uppfattningen om att en vanlig företeelse är att i mindre företag sköts 

ekonomihanteringen av en närstående på sin egen fritid. Vi spekulerar kring att anledningen 

till att många småföretag väljer att sköta ekonomin på detta sätt är förhoppningen om att göra 

kostnadsbesparingar. Detta tror vi är en bra lösning så länge personen i fråga har intresse och 

kunskap, men risken att det blir fel ökar eftersom de många gånger saknar den rätta 

specialistkunskapen som redovisningsbyråer besitter. Om misstag görs kan det få förödande 

konsekvenser för företaget i form av exempelvis lagbrott och ökade kostnader. 

 

5.3 Outsourcingens negativa konsekvenser  

Bengtsson, Berggren och Lind (2005) berättar att även om det finns många fördelar 

förknippade med outsourcing finns det också ett flertal risker med att lägga ut aktiviteter som 

tidigare hanterats internt. Enligt Augustson och Sten (1999) finns det olika skäl till varför 

outsourcing kan misslyckas och en av dessa aspekter är förlorad kontroll. Även McIvor 

(2005) förklarar att det finns en risk att den direkta kontrollen försvinner när företag väljer att 

förlägga någon del av verksamheten på en extern leverantör. Argumentet om förlorad kontroll 

är något vi noterat att både Johansson och Werner framfört under intervjun som en nackdel. 

De förklarar att deras kunder kan känna att de mister kontroll över sina egna siffror eftersom 

siffrorna inte ständigt är uppdaterade och tillgängliga. I motsats till vad både författarna och 

redovisningsbyråerna påstår anser varken Nordeus eller Ahlquist att de mister kontrollen i och 

med outsourcingen. Ahlquist uppger att outsourcingen snarare bidragit till en ökad kontroll, 

detta då han hålls uppdaterad och då både Ahlquist och Svensk Redovisning kontrollerar att 

siffrorna i företaget stämmer. Schygge uppger att viss kontroll, främst i samband med att 

månadsboksluten upprättas, förloras men att detta kompenseras genom att de blir väl 

informerade vid möten med outsourcingleverantören. Franzén förklarar att även hon upplever 

minskad kontroll som en negativ följd av att inte ha ekonomihanteringen inhouse. Med detta 

menar Franzén att det många gånger kan kännas frustrerande att behöva vara beroende av 

någon annan för att kunna ta del av företagets information. Enligt Augustson och Sten (1999) 

blir kontrollförlusten större om den innefattar affärskritiska system. Detta argument anser vi 

styrks av det som INFICON nämner som anledning till varför de har valt att ha kvar sin 

ekonomihantering inhouse. Gruselius har nämligen som åsikt att företagets avancerade 
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affärssystem skulle bidra till svårigheter vid en eventuell utkontraktering. Den främsta 

orsaken till att de valt att ha kvar ekonomihanteringen inom organisationen tror emellertid 

Gruselius kan härledas till en förlorad kontroll över kostnadsmassan vilket skulle uppstå om 

hon inte skulle vara ansvarig över bokföringen. 

 

Innan insamlandet av empirin hade vi förväntat oss att minskad kontroll skulle ses som den 

främsta nackdelen med ett outsourcingförhållande. Denna tanke är något som vi delvis fick 

motbevisad eftersom den övervägande andelen av informanterna inte upplever att kontrollen 

minskat. Ahlquist uttrycker till och med att han känner en ökad kontroll över sin ekonomiska 

situation. Vi tror att en anledning till att känslan av förlorad kontroll inte är särskild 

omfattande hos informanterna kan förklaras genom de onlinesystem som 

redovisningsbyråerna erbjuder. Med hjälp av dessa system menar vi att klienterna ges en 

tydlig bild över sin ekonomiska situation som de kan ta del av var som helst, när som helst. 

Att resultaten presenteras i olika diagram tror vi underlättar förståelsen även för de mest 

ointresserade och okunniga. Vi kan utifrån informanternas svar urskilja en annan eventuell 

förklaring till varför vissa av företagen inte upplever en kontrollförlust. Vi menar att de 

informanter som aldrig har hanterat sin ekonomi internt inte har någon kontroll att jämföra 

med. Detta påstående kan också styrkas med Franzéns svar då hon är den enda av våra 

intervjupersoner som tidigare hanterat ekonomin internt och som nu i samband med 

outsourcingen upplever minskad kontroll.  

 

En annan aspekt som berörs när det kommer till frågan om nackdelar med outsourcing är 

enligt Bragg (2006) och Axelsson (1998) hotad konfidentialitet. Författarna hävdar att det 

finns en ökad risk för läckage utanför organisationen då en extern part släpps in i företaget. 

Werner på KPMG håller med om att det finns risker förknippade med bristande 

konfidentialitet och han menar att det finns en problematik kring att företagshemligheter kan 

komma att spridas utanför företagets väggar. Dock känner varken Nordeus eller Ahlquist 

någon ökad risk för att känslig information om företagen skulle läcka ut då de känner full 

tilltro till sina outsourcingleverantörer. I Franzéns fall menar vi att problemet med att externa 

leverantörer kan sprida information om företagets ekonomi inte existerar, då det är personal 

inom koncernen som har hand om hanteringen. Istället anser vi att Franzéns situation 

överensstämmer med Augustson och Stens (1999) hävdande om att det största hotet mot ett 

företags konfidentialitet är organisationens egen personal.  
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Jain och Natarajan (2011) förklarar att den främsta anledningen till att outsourca hela eller 

delar av sin verksamhet är strävan efter att reducera ett företags kostnader men McIvor (2005) 

konstaterar att det ibland uppstår situationer där utkontrakteringen inte leder till en minskning 

av kostnaderna utan att de i vissa fall medför ökade kostnader. Nordeus klargör att kostnaden 

för ekonomihanteringen är något högre än om IT-Hantverkarna skulle valt att ha kvar 

ekonomihanteringen internt. Hon anser ändå att kostnaden hos leverantören är 

tillfredsställande och att det är värt den högre kostnaden för att få en smidigare 

ekonomihantering. Ahlquist säger att kostnaden för att utkontraktera hanteringen av ekonomin 

blir betydligt högre än om han hade valt att ha hand om ekonomin på egen hand och han anser 

att kostnaden hos leverantören är alldeles för hög. Schygge å andra sidan anser inte att 

outsourcingrelationen leder till någon kostnadsökning för Gerdas utan en stark anledning till 

varför företaget kommer att förlänga utkontrakteringen är leverantörens förmånligt låga 

arvode.  

 

Vi kan fastslå att argumentet om att outsourcing leder till kostnadsbesparingar inte alltid stöds 

av mindre företag som valt att outsourca sin ekonomienhet då de snarare ser utkontraktering 

som en kostnadsökning. Detta menar vi kan bero på att de enbart sätter arvodet de betalar till 

leverantören i relation till den kostnad de skulle kunna undvika om de själva hanterat 

ekonomin. Vi förmodar att ägare till mindre företag ofta känner att de har ett personligt ansvar 

över verksamheten och att de då anser att den tid som de på sin egen fritid själva kunnat lägga 

på hanteringen, om de haft den rätta kunskapen, är kostnadsfri. 

 

Då vi inte vet vilken summa företagen betalar för outsourcingen kan vi enbart spekulera kring 

varför känslan av kostnadsnivån skiljer sig åt. Vi menar att en självklarhet är att ju mer ett 

företag lägger ut på externa leverantörer desto större blir kostnaden. I och med att Gerdas 

endast outsourcar slutfasen av bokföringsprocessen, medan de övriga outsourcar större delar 

av ekonomin så upplever hon givetvis att arvodet är lägre eftersom hon endast betalar en 

mindre summa. Även om leverantörerna skulle ta ut samma arvode skulle kostnaden upplevas 

på olika sätt eftersom att företagen betalar på löpande räkning. Vi menar att kostnaden måste 

sättas i relation till vad företagen faktiskt erhåller.  
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Ytterligare en risk associerad med outsourcing är enligt Abrahamsson, Andersson och Brege 

(2003) ett alltför stort beroende av leverantören vilket medför att leverantörsmisslyckanden, 

så som bristande kompetens och kvalitet, kan bli förödande för ett företag. Werner på KPMG 

instämmer med att det finns stora risker med en outsourcingrelation om relationen till 

leverantören är dysfunktionell. Han nämner att det i vissa fall finns kunder som är missnöjda 

och därmed väljer att ta tillbaka sin verksamhet internt, vilket är ett förfarande som Couto, 

McNeese och Neilson (2003) benämner som backsourcing. För att i högsta möjliga grad 

förhindra att detta sker anser Werner att det är viktigt att reglera relationen med avtal. 

Johansson på Svensk Redovisning, som inte använder sig av skriftliga avtal, förklarar att om 

det skulle uppstå missnöje hos kunden är det bara för denne att byta leverantör. Vidare klargör 

Johansson att det sällan är bristande kompetens och kvalitet som är orsaken till backsourcing 

utan den främsta anledningen är att företag expanderar sin verksamhet och att det därmed blir 

mer lönsamt för företaget att ha en egen ekonomiavdelning. Samtliga informanter som 

outsourcar sin ekonomihantering är nöjda med sina leverantörer och anser att deras 

kompetens och kvalitet på området håller hög standard. Schygge förklarar att den 

redovisningsbyrå som Gerdas valt att anlita har den kunskap som krävs för att ta sig an deras 

ekonomi, men hon poängterar samtidigt att det skulle innebära en risk om hon var tvungen att 

lägga över ekonomihanteringen på nya leverantörer utan tidigare erfarenhet från deras 

verksamhet.  

 

Det finns flera anledningar till varför backsourcing skulle kunna bli aktuellt för ett företag. Vi 

håller främst med Johansson angående att företag bör återta outsourcade funktioner om de 

känner att det skulle bli mer lönsamt att göra det själv. Vi menar också att backsourcing kan 

vara ett bra alternativ om kompetensen som krävs erhålls internt, exempelvis genom 

utbildning eller nyanställning. Vi anser att backsourcing i vissa fall beror på att personkemin 

till kontaktpersonen på redovisningsbyrån inte fungerar och därför väljer företag att ta tillbaka 

outsourcingen för att sedan leta efter en ny leverantör. 

  

5.4 Vikten av att utse sin leverantör 

Bragg (2006) påpekar hur viktigt valet av outsourcingleverantör är eftersom fel beslut kan 

leda till negativa följder för ett företag. I likhet med Bragg (2006) anser Jain och Natarajan 

(2011) att relationen till leverantören är avgörande för huruvida outsourcingen blir 

framgångsrik eller ej. Ahlquists val av leverantör menar vi kan kopplas till Lynchs (2000) 
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åsikt om att leverantören måste ha erfarenhet och kunskap inom klientens bransch. Paralleller 

kan även dras till Braggs (2006) uttalande om att beslutsfattaren måste ha insyn i hur 

leverantören arbetar och vad dennes målsättningar är. Ahlquist visste sedan tidigare vem 

Johansson var och hur hans arbetsmoral löd. Innan Johansson omskolade sig arbetade både 

han och Ahlquist inom samma yrke vilket vi anser ökar förståelsen dem emellan. Ahlquist 

förklarar att valet av leverantör därav föll sig naturligt. 

 

Greaver (1999) förklarar att det finns olika kriterier och kvalifikationer som företag eftersöker 

hos outsourcingleverantörer. När IT-Hantverkarna skulle ta beslutet kring vem de skulle anlita 

som leverantör förklarar Nordeus att de sammanställde en kravspecifikation som de därefter 

skickade ut till olika leverantörsföretag vilket vi anser överensstämmer med Greavers 

förklaring. Efter inkomna offerter och möten valde IT-Hantverkarna den leverantör som var 

mest flexibel och som passade deras typ av verksamhet. 

 

Vid övertagandet av Gerdas valde Schygge att behålla den tidigare outsourcingleverantören 

då hon ansåg att de var insatta i företagets ekonomiska funktioner och har rätt kompetens för 

ett fortsatt samarbete. Franzén tog inget eget strategiskt beslut vid val av leverantör då det var 

NHG som samordnade en ekonomiavdelning som hon skulle outsourca internt till. 

 

Greaver (1999) har författat att det finns två olika slag av outsourcingleverantörer; leverantör 

och strategisk partner. Han menar att leverantören enbart utför de uppgifter som denne 

anställts för att göra, medan en strategisk partner därutöver också arbetar som en i teamet och 

vill delta i planering och beslutstagande. Vi tolkar att i relationen mellan Svensk Redovisning 

och Tillinge Bygg kan redovisningsbyrån betraktas som en strategisk partner. Detta eftersom 

Tillinge Bygg lagt hela den ekonomiska funktionen i Svensk Redovisnings händer och att 

Johansson dessutom är väl insatt i vad det är för typ av verksamhet som Ahlquist driver. Det 

kan i sin tur underlätta vid förslag på förbättringar i och med att Johansson tidigare var i 

byggbranschen och att han idag även har stor kompetens inom ekonomiområdet. Ahlquist 

poängterade vid ett flertal tillfällen under vår intervju att han till fullo litar på sin 

redovisningsbyrå och känner en stor trygghet till deras arbete. Även det förhållande som IT-

Hantverkarna och Best Western Kalmarsund Hotell har till sina leverantörer ser vi som 

strategiska partnerrelationer, detta på grund av parternas kontinuerliga och nära kontakt med 

varandra. Vi påstår att förhållandet som Schygge beskriver att hon har till sin 
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outsourcingleverantör skulle kunna beskriva redovisningsbyrån som en eventuell leverantör. 

Detta då hon enbart har valt att lägga ut en liten del av sin ekonomihantering samt att de inte 

har någon löpande kontakt under årets gång. 

 

Heywood (2001) menar att en leverantörs storlek är betydelsefull för hur väl en 

outsourcingrelation kommer att fungera. Stora leverantörer inger trygghet eftersom de ses 

som ekonomiskt stabila, medan mindre leverantörer arbetar mer flexibelt och är lyhörda för 

sina klienters önskemål. KPMG är en välrenommerad redovisningsbyrå med kunder från hela 

världen, medan Svensk Redovisning förmedlar sig själva som en mindre redovisningsbyrå 

med en stark personlig prägel. I vår studie har vi kommit fram till att storleken på 

redovisningsbyråerna inte har varit avgörande för informanternas val av leverantör, utan 

samtliga har valt på andra beslutsgrunder. 

 

För att uppnå en fungerande outsourcingrelation finner vi det avgörande att ett noga 

övervägande görs vid val av leverantör. Vi anser att Nordeus hade ett bra tillvägagångssätt då 

hon verkligen tänkte igenom vad hon ville få ut av relationen när hon formulerade 

kravspecifikationen. Vi menar att möten med potentiella leverantörer innan det slutgiltiga 

valet är ett utmärkt förfarande eftersom att företag då kan stämma av personkemin. Vi anser 

att Johanssons tillvägagångssätt i många fall kan vara optimalt då det sedan tidigare finns en 

personlig relation och tillit till leverantören. Däremot bedömer vi att denna relation kan 

försvåra situationen vid ett eventuellt leverantörsmisslyckande då det är svårare att avsluta en 

personlig relation än en affärsmässig relation.  

 

5.5 Övervakning och kontrakt 

Ghandi, Gorod och Sauser (2012) beskriver agentteorin som en process som uppstår när en 

principal överlåter en eller flera av sina aktiviteter till en agent. Vi har gjort tolkningen att 

Svensk Redovisning och KPMG i en outsourcingrelation blir agenter medan Tillinge Bygg, 

IT-Hantverkarna, Gerdas samt Best Western Kalmarsund Hotell blir principaler. 

 

Informationsasymmetri förklarar Anthony och Govindarajan (2007) är vad som uppstår till 

följd av att en principal omöjligtvis kan anskaffa sig all information om en agents dagliga 

aktiviteter. På grund av detta kan principalen inte få vetskap i vilken utsträckning agenten 
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bidragit till färdigställandet av ett uppdrag, och inte heller hur väl agenten arbetat utifrån 

principalens bästa intresse. Genom Svensk Redovisnings och KPMGs onlineservice får de 

som insourcar dem, det vill säga principalerna, full tillgång till sin ekonomi och kan se vad 

agenten gjort för deras skull. Därmed noterar vi att risken för asymmetrisk information blir 

mindre för de kunder som väljer att utnyttja denna tjänst. Ahlquist använder Svensk 

Redovisnings tjänst Dina siffror och är nöjd med den överblick han får. IT-Hantverkarna, 

Gerdas och Best Western Kalmarsund Hotell är samtliga nöjda med sina leverantörer och har 

aldrig upplevt att de har blivit undanhållna viktig information. 

 

Innan Nordeus valde outsourcingleverantör att skriva kontrakt med gjorde hon en 

undersökning på vilka leverantörer som uppfyllde önskade kriterier. Eisenhardt (1989) 

förklarar att det alltid finns en risk med att det uppstår adverse selection, vilket avser felaktiga 

uppgifter eller dold information innan uppförande av kontrakt mellan en principal och en 

agent. Nordeus har fått bekräftat i efterhand att informationen om leverantören hon fann i sin 

förundersökning stämde överens med vad som utlovats och hon är mycket nöjd med 

relationen till sin leverantör. Vidare upplyser Nordeus om att det som skulle kunna få henne 

att bli missnöjd med relationen är om agenten skulle sluta följa avtalsenliga rutiner. Detta 

uttalande bedömer vi stämmer överens med risken med moral hazard, vilket Eisenhardt 

(1989) menar uppstår när agenten inte fullgör det uppdrag som principalen och agenten vid ett 

tidigare skede kommit överens om skulle utföras. Vi har noterat att ingen av informanterna 

verkar ha reflekterat över att redovisningsbyråer som debiterar på löpande räkning lätt kan 

debitera en högre summa än vad arbetet är värt. Vi menar att kunden aldrig kan vara säker på 

att redovisningsbyråer lämnar rätt information kring hur lång tid det har tagit att utföra det 

avtalade uppdraget, utan kan välja att agera utifrån sitt eget vinstintresse. 

 

Head och Watson (1998) förklarar att en väsentlig del av agentteorin är att undersöka hur 

kontrakt kan upprättas för att motivera agenten att agera utifrån principalens intresse och på så 

vis få parterna att sträva efter målkongruens. Schygge förklarar att Gerdas var med i 

utformandet av kontraktet och trycker på att leverantören arbetar för Gerdas bästa och utifrån 

företagets intresse. Genom detta väl fungerande kontrakt uppfattar vi att båda parter har 

lyckats uppnå en tillfredsställande målkongruens. Werner betonar vikten av att utforma 

genomtänkta kontrakt för att det inte ska uppstå meningsskiljaktigheter. Detta härleder vi till 

vad Olve och Samuelson (2008) säger om att kontrakt kan bidra till att agentproblemet kan 
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undvikas och att målkongruens kan uppstå. Både Johansson och Ahlquist är när det kommer 

till uppförandet av kontrakt av motsatt åsikt då de inte arbetar utefter kontraktuella 

förbindelser och ser kontrakt som onödiga och som slöseri med resurser. De anser att 

skriftliga kontrakt inte krävs för att säkerställa att deras motpart arbetar utefter deras bästa 

intresse. Vidare påpekar Johansson att utformandet av kontrakt ger upphov till kostnader som 

kunden i slutändan får betala. Detta menar vi överensstämmer med vad Axelsson (1998) 

förklarar är det fundamentala med transaktionskostnadsteorin. Författaren hävdar att 

transaktioner mellan olika företag baseras på kontroll och kontrakt och att dessa kontrakt 

oundvikligen skapar transaktionskostnader. Vi tolkar det som att de meningsskiljaktigheter 

som Werner talar om kan leda till att en omförhandling av kontrakt kan krävas, vilket 

Williamson (1979) menar kan skapa ytterligare transaktionskostnader. 

 

Samtliga av företagen som outsourcar känner att de lyckats bibehålla kontrollen över 

ekonomienheten, dock nämner Franzén och Ahlquist att de känner ett behov av att 

dubbelkontrollera exempelvis fakturering. Enligt Williamson (1985) leder sådan övervakning 

till en ökning av transaktionskostnader. Genom ovanstående sammankoppling av 

informanternas intervjusvar med vald referensram kan vi urskilja ett tydligt samband mellan 

agentteorin och transaktionskostnadsteorin. Denna tolkning styrks av Aubert et al (1999) då 

de använder dessa teorier för att betona de risker som är associerade till ett ogynnsamt urval 

av outsourcingleverantörer.  
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6. Slutsatser och rekommendationer 
 

Utifrån det insamlade empiriska materialet kommer vi i detta avslutande kapitel presentera 

våra slutsatser och reflektioner. Vi kommer att besvara forskningsfrågorna och därefter 

lämna våra rekommendationer och förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1 Besvarande av forskningsfrågor 

Syftet med denna uppsats var att studera och analysera vilka motiv som ligger till grund för 

varför företag har sin ekonomifunktion outsourcad. Vi ämnade även undersöka om 

outsourcing inverkar på ett företags kontroll av ekonomihanteringen. 

 

Vid besvarandet av vårt syfte har vi haft svårigheter med att dra generella slutsatser. Dock har 

vi identifierat vissa indikationer som tyder på att likvärdiga tendenser förekommer hos 

informanterna. Dessa tendenser möjliggör för oss att göra generaliseringar som därmed 

styrker våra argument i slutsatsen.  

 

6.1.1 Vilka motiv finns till varför företag har sin ekonomihantering outsourcad? 

Enligt viss teoribildning är varje outsourcingsituation unik och beslutsgrunderna till 

outsourcing skiljer sig därmed åt. En vanlig uppfattning är att det är kostnadsbesparingar som 

är det drivande motivet till att outsourca ekonomienheten. Studiens två 

outsourcingleverantörer, det vill säga företagen som insourcar, menar att deras klienter 

erhåller kompetens och uppnår kostnadsbesparingar genom att de undviker dyra investeringar 

i form av förslagsvis utbildning av personal, arbetsgivaravgifter, utformning av 

anställningsavtal samt tillgång till uppdaterade system. Möjligheten att uppnå 

kostnadsbesparingar i form av monetära medel nämner däremot inte våra informanter som 

outsourcar som ett motiv till varför de tog beslutet att lägga ut ekonomifunktionen. Vi har i 

vår undersökning kommit fram till att de huvudsakliga anledningarna till utkontraktering 

istället är företagens brist på kompetens, tid och intresse. Genom att anlita en leverantör som 

har specialistkunskap inom ekonomiområdet kan företag förlita sig på att hanteringen sköts på 

ett professionellt sätt inom lagens ramar. Det ingår i leverantörens arbetskrav att utföra 

klientens uppdrag enligt uppdaterade rutiner och normer.  
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Undersökningen har visat att ytterligare ett motiv som ligger till grund för företags beslut att 

outsourca ekonomienheten är att de vill kunna lägga mer energi och fokus på sin 

kärnkompetens. Vi menar att outsourcing är en strategi för att avsiktligt påverka en 

verksamhets styrning mot uppsatta mål och genom att utkontraktera ekonomin frigörs tid för 

företag till att hantera och förbättra sina kärnfunktioner. Genom detta uppnås i sin tur 

konkurrensfördelar och på sikt ökad lönsamhet, vilket många gånger är ett avgörande 

finansiellt mål hos företag.  

 

En slutsats vi drar är att en outsourcingrelation leder till kostnadsbesparingar inom vissa 

områden, samtidigt som den genererar en viss kostnadsökning inom andra. Studien visar att 

de kostnadsökningar som outsourcing ger upphov till, vägs upp med tanke på den 

specialkompetens företag erhåller genom relationen.  

6.1.2 Hur påverkar ett outsourcingförhållande företags kontroll av ekonomienheten? 

Övervägande delen av våra informanter anser att kontrollen över ekonomienheten inte har 

minskat i och med outsourcingen. Studien har till och med påträffat situationer där kontrollen 

i vissa fall anses öka. Onlinesystemen som redovisningsbyråerna erbjuder anser vi vara en 

bidragande faktor till att kontrollförlusten inte upplevs vara påtaglig. Vi finner att dessa 

integrerade onlinetjänster bidrar till ökad flexibilitet då företag inte behöver boka in ett fysiskt 

möte med sin outsourcingleverantör för att ta del av sina ekonomiska rapporter.  

 

För att parterna i en outsourcingrelation ska känna att de har fortsatt kontroll över företagets 

ekonomi är det viktigt med tillit, framför allt i de situationer där företag väljer att inte utnyttja 

de webbaserade systemen. Det är väsentligt att välja den outsourcingleverantör som passar 

ens verksamhet på bästa sätt eftersom det är genom leverantörernas kompetens som det 

säkerställs att företagen får kontroll över sin ekonomiska situation. Utan rätt kompetens ger 

tillgängligheten till de ekonomiska siffrorna ingen rätt bild av verkligheten. Vi anser att 

dialogen som förs mellan outsourcingleverantör och klient är avgörande för en framgångsrik 

affärsrelation. Informationen som ges måste vara högkvalitativ, kommunikativ samt 

lättförståelig. Vi menar att det finns ett ömsesidigt beroende mellan leverantör och kund och 

att båda parter vinner på att skapa en relation som kontinuerligt utvecklas och genererar 

pengar. Utifrån de slutsatser som vi kan dra har vi kommit fram till att våra informanter 

känner trygghet till sina leverantörer och att de känner sig säkra på att den information de 

tilldelas är korrekt.  
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Med avtal ges ytterligare en form av kontroll på så sätt att avtalet säkerställer att båda parter 

stanna kvar i relationen och fullgör sina åtagande. Utifrån vår studie drar vi dock slutsatsen att 

det inte i alla fall krävs ett skriftligt kontrakt för att kontroll ska erhållas, utan det kan många 

gånger räcka med ett muntligt avtal så länge det finns ett förtroende mellan klient och 

leverantör. 

 

6.2. Rekommendationer 

Utifrån våra slutsatser vill vi rekommendera företag som planerar att outsourca hela eller delar 

av sin ekonomihantering att ta alla former av kostnader i beräkning. Vi vill även upplysa hur 

viktigt det är för företag att välja den leverantör som passar företagets verksamhetsmål på 

bästa sätt, både vad gäller arvode, kompetens och värderingar. För att en outsourcingrelation 

ska fungera är det nödvändigt att kunna släppa kontrollen. Vi menar att beslutsfattaren måste 

ha viljan och vara mentalt inställd på att kontrollen överlåtes till en tredje part. Saknas denna 

medvetenhet kan det leda till dubbelarbete som i sin tur bidrar till att hela konceptet med 

outsourcing fallerar.  

 

Utifrån den information vi fått av våra informanter och i sökandet av informanter har vi fått 

uppfattningen om att ekonomihanteringen bör anpassas på olika sätt beroende på företagets 

storlek. Vi anser att outsourcing är en bra lösning för mindre företag som inte har den 

kompetens som krävs. Vi menar även att mindre företag ofta har ett större behov av att 

omvandla fasta kostnader till rörliga kostnader. Med detta åsyftar vi att det är mer fördelaktigt 

att endast betala på löpande räkning och då undvika fasta kostnader såsom fasta 

personalkostnader. Mindre företag med en omfattande ekonomihantering rekommenderar vi 

att utnyttja intern insourcing i den bemärkelsen att personal hyrs in från en redovisningsbyrå 

för att sköta ekonomin. Detta ska fungera som en initieringsfas i syfte att utbilda företagets 

egen personal till att erhålla kompetensen att fortsättningsvis kunna sköta 

ekonomihanteringen på egen hand. För större företag rekommenderar vi att i de flesta fall 

investera i en egen ekonomiavdelning för att de ofta besitter kompetensen och det skulle bli 

för omfattande och olönsamt att lämna ifrån sig hanteringen. För en organisation bestående av 

ett flertal företag anser vi intern outsourcing vara en gynnsam lösning.  
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6.3 Förslag till vidare forskning 

Under uppsatsens genomförandeprocess har vi funnit undersökningar som visat att ett vanligt 

förekommande fenomen är backsourcing, det vill säga att företag väljer att återta sina tidigare 

outsourcade funktioner. Vi skulle finna det intressant att kontakta företag som valt att avsluta 

en outsourcingrelation och då studera motiven till detta.  

 

Då vi har genomfört en kvalitativ studie med endast ett fåtal informanter, skulle det med 

utgångspunkt av ett liknande syfte vara intressant att upprätta en kvantitativ studie för att på 

så sätt få större belägg kring varför företag väljer att outsourca. En kvantitativ studie skulle 

även göra det möjligt att i större utsträckning uppvisa hur stor andel av Sveriges företag som 

outsourcar sin ekonomihantering. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Intervjufrågor till outsourcingleverantörer 

 

1. Berätta lite om dig själv och din roll i företaget. 

2. Vilken typ av tjänster erbjuder ni inom outsourcing? 

3. Vilken typ av kunder har ni främst? 

4. Vilka för- och nackdelar ser du med outsourcing? 

5. Vilken är den främsta anledningen till varför företag väljer att outsourca tror du/anser du? 

6. Varför tror du att företag väljer att anlita just er som outsourcingleverantör? 

7. Har ni hamnat i någon situation där ni har känt er tvungna att avråda företag från att 

outsourca? På vilka grunder skedde detta beslut? 

8. Är det vanligt att företag väljer att dra tillbaka outsourcingen? Vilka argument är de mest 

förekommande till varför de gör det? 

9. Hur gör ni för att förebygga risker som uppstår med outsourcing? 

10. På vilket sätt tror du att outsourcing påverkar kontrollen över ett företags 

ekonomihantering? 

11. Hur bibehåller och utvecklar ni relationen till uppdragsgivaren? Vidtar ni några åtgärder 

för att få företaget att känna förtroende/tillförlitlighet till er? 

12. Har du märkt av någon ökning eller minskning i antalet företag som väljer att outsourca? 
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Bilaga 2: Intervjufrågor till företag som outsourcar/ej outsourcar 

 

1. Berätta lite om dig själv och din roll i företaget. 

2. Vilken är företagets kärnverksamhet? 

3. Outsourcar ni eller har ni tidigare outsourcat hela eller delar av ekonomifunktionen? 

 

Om svaret på fråga tre är ja:  

 

4. Vilka delar av ekonomifunktionen outsourcar ni? 

5. När valde ni att lägga ut ekonomihanteringen? 

6. Varför gjorde ni valet att outsourca? Har era förväntningar införlivats? 

7. Vilka fördelar och möjligheter ser du med att lägga ut ekonomienheten? 

8. Vilka nackdelar och risker ser du med att lägga ut ekonomihanteringen? 

9. När ni valde att outsourca, har det lett till en förändring av organisationen, t.ex. nya 

arbetsuppgifter, attityd hos de anställda, kostnadsförändring? 

10. Hur gick ni till väga när ni valde outsourcingleverantör? Vilka faktorer var viktiga?  

11. På vilket sätt hade ni möjlighet att delta i utformandet av kontraktet? Kan båda parter 

förändra kontraktet? Står det klart och tydligt i kontraktet vilka som ansvarar för vad? 

12. Hur ser relationen till er leverantör ut? Hur ofta har ni kontakt med leverantören? Får ni 

löpande rapportering? 

13. Är det något ni skulle vilja förbättra eller ändra på i relationen? 

14. Vad skulle få er att bli missnöjda med er outsourcingpartner? 

15. Hur anser du att outsourcingen påverkar din kontroll av företagets ekonomi?  

16. Är det något mer om outsourcing som vi inte har tagit upp och som du anser är relevant i 

sammanhanget? 

 

Om svaret på fråga tre är nej:  

 

17. Vad är orsaken till att ni valt att sköta allt internt? 

18. Har ni funderat på att outsourca någon del av verksamheten? 

19. Har ni tidigare outsourcat men valt att ta tillbaka aktiviteten? På vilka grunder skedde 

beslutet? 

      20. Vilka fördelar respektive nackdelar ser ni med outsourcing? 

      21. Om ni skulle välja att börja outsourca ekonomifunktionen, hur tror du det skulle påverka 

verksamheten? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 

Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning 

och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet 

erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  

och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Linnéuniversitetet 

391 82 Kalmar/351 95 Växjö 

Telefon 0772-28 80 00 


