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SAMMANFATTNING 

Titel: Outsourcing av ekonomifunktionen – Strategiska faktorer som motiv till 

outsourcing 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Anas Deneche & Amanda Hed  

Handledare: Stig Sörling & Tomas Källquist 

Datum: 2017 - mars 

Syfte: Tidigare forskning har visat att det finns ekonomiska, sociologiska och 

strategiska faktorer som kan vara motiv till outsourcing. Vidare menar forskningen att 

det finns begränsat med studier som fokuserat på vilka strategiska faktorer små och 

medelstora företag ser som motiv till outsourcing. Därför syftar denna studie till att 

skapa förståelse för vilka strategiska faktorer som småföretag ser som motiv för 

outsourcing av ekonomifunktionen samt vilken betydelse de olika motiven har. 

Metod: Studien utgår från ett socialkonstruktivistiskt och ett hermeneutiskt perspektiv. 

Vidare bygger studien på en kvalitativ forskningsstrategi och abduktiv ansats. Den 

teoretiska referensramen bygger på tidigare forskning och det empiriska materialet har 

samlats in genom tio semi-strukturerade intervjuer med respondenter från olika företag. 

Materialet har sedan bearbetats och analyserats för att till sist presentera ett bidrag 

Resultat & slutsats: Studiens resultat visar på både likheter och skillnader mot tidigare 

forskning. Samtliga strategiska faktorer som presenterades i det teoretiska avsnittet 

bekräftades som motiv till outsourcing av respondenterna i den empiriska delen. Vad 

som skiljer empirin mot den befintliga teorin är rangordningen över vilken faktor som 

anses vara det starkaste motivet till outsourcing. 

Förslag till fortsatt forskning: Då respondenternas svar tydligt kategoriserades 

utifrån vilken position respondenterna hade på företagen, anser vi att det hade varit 

intressant att undersöka de olika kategorierna var för sig. Ett annat förslag till vidare 

forskning är att dela upp och studera de olika delarna av ekonomifunktionen var för 

sig, då vi kunde urskilja tydliga skillnader mellan respondenternas åsikter beroende 

på vilken del av ekonomifunktionen de outsourcade.   

Uppsatsens bidrag: Studien har lämnat ett teoretiskt bidrag i den mening att 

resultatet från empirin skiljer sig till viss del från tidigare forskning. Studien har även 

lett till ett praktiskt bidrag som leverantörer av redovisningstjänster kan ha 

användning av i den dagliga verksamheten.  

Nyckelord: Outsourcing, strategiska faktorer, motiv, SME 

  



 

 

ABSTRACT 

Title: Outsourcing of accounting functions – Strategic factors as motives for 

outsourcing 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Anas Deneche & Amanda Hed 

Supervisor: Stig Sörling & Tomas Källquist 

Date: 2017 – March 

Aim: Prior research has shown that there are economic, sociological and strategic 

factors that affect the decision of outsourcing in companies. Research has mainly 

focused on outsourcing in big enterprises, why researchers asks for more studies 

focusing on small and medium enterprises. Therefore, the aim for this study is to 

provide understanding of which strategic factors small enterprises sees as motives for 

outsourcing and what importance the different factors have. 

Method: The study is based on a social constructive and hermeneutic perspective. 

Further the study has taken a qualitative research strategy and an abductive research 

approach. The theoretical framework is built on prior research and the empirical data 

has been collected by ten semi-structured interviews with respondents from different 

enterprises. The material has been processed and analyzed to present a contribution. 

Result & Conclusions: Study results show both similarities and differences with 

previous research. All strategic factors presented in the theoretical section were 

confirmed as the motives for outsourcing by the respondents in the empirical part. What 

distinguishes the empirical data from the existing theory is the rank of the factor that is 

considered the strongest motive for outsourcing. 

Suggestions for future research: Given that the respondents' answers clearly were 

categorized on the basis of the position of the respondents had on businesses, we believe 

it would have been interesting to examine the different categories separately. Another 

suggestion for further research is to divide and study the various components of the 

finance function separately, this because we could discern clear differences between 

respondents' opinions depending on which part of the finance function outsourced. 

Contribution of the thesis: The study has provided a theoretical contribution in the 

sense that the results from the empirical data differs somewhat from earlier research. 

The study has also led to a practical contribution that suppliers of accounting services 

could use in daily operations. 

Key words: Outsourcing, strategic factors, motives, SME 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Enligt Lei och Hitt (2005) kan outsourcing definieras som: “förtroendet för externa 

källor att de ska ta hand om tillverkning av komponenter och andra värdehöjande 

aktiviteter”. De lade en särskild betoning på ordet förtroende, då förtroende var och är 

en viktig del i det hela. Outsourcing är mer än bara köp av en vara eller tjänst. Detta kan 

jämföras med människan som finner en partner. Företag i detta fall letar efter en partner 

att inleda ett bilateralt förhållande med. Partnern ska utifrån överenskommelserna, som 

är specifika för relationen, åta sig uppgiften att tillgodose företagets behov genom att 

producera material och tjänster som önskas. En relation av denna art styrs inte allt för 

sällan genom ett kontrakt. Krizner (2008) och även Aubert, Patry & Rivard (1998) 

menar att inte ens ett juridiskt dokument kan utlova att partnern ska agera i respekt eller 

som företaget vill och visionerar att arbetet ska genomföras.  

Outsourcing har existerat sedan 80-talet, och enligt Vaxevanou & Konstantopoulus 

(2015) har användandet av outsourcing ökat i samband med att kommunikationen och 

teknologin utvecklats, speciellt bland små och medelstora företag. Zhu (2015) menade 

att det är vanligt att outsourca delar av den administrativa verksamheten som 

ekonomifunktioner och kundtjänstfunktioner, operativa delar som tillverkning och 

produktion samt IT.  

1.2. Problematisering  

I tidigare forskning har lite fokus lagts på att utföra studier kring outsourcing av 

ekonomifunktionen. Forskningsområden inom outsourcing som istället har behandlats 

har främst inriktat sig på outsourcing av IT och HR (Everaert et al., 2007;  Kamyabi & 

Devi, 2011). En anledning till detta är att det saknas tillräcklig data inom detta 

forskningsområde (Sturgeon et al., 2006; Kenney et al., 2009). Även om tidigare studier 

har utförts så utgör forskningsområdet endast en liten del av den nuvarande forskningen 

kring outsourcing.  
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Jayabalan et al. (2009) påpekade i sitt arbete att ett flertal små och medelstora företag 

har svårigheter med ekonomifunktionen. Ett exempel var kompetensbrist. Författarna 

menade samtidigt att detta har bidragit till att outsourcing av ekonomifunktionen blir 

allt vanligare bland dessa typer av företag. Barbera & Hasso (2013) hade i sin rapport 

påpekat att outsourcing av ekonomifunktionen hos SME (små och medelstora företag) 

kan bidra till positiva resultat för företagen. Denna typ av outsourcing har tillåtit SME 

att få tillgång till resurser som varit väldigt gynnsamma. I en studie som utförts av 

Kamyabi & Devi (2011) hade författarna pekat på att SME idag möter problem i form 

av exempelvis påfrestande konkurrens, vilket således leder till att de behöver skapa nya 

möjligheter genom att optimera användningen av externa resurser i form av 

leverantörer. Ett flertal SME har förlitat sig på outsourcing av ekonomifunktionen för 

att få tillgång till resurser som gynnar verksamheten och som minskar belastning som 

kan uppkomma i form av konkurrens. Kamyabi & Devi (2011) rapporterade i sitt arbete 

om bristen på studier som behandlar outsourcing av ekonomifunktionen hos SME. 

Christ et al. (2014) undersökte vilka motiv som låg bakom företags val att outsourca 

IT.  Författarna menade att de kunde delas in i ekonomiska, sociologiska och strategiska 

faktorer. Den ekonomiska disciplinen tog hänsyn till ekonomiska faktorer, som 

exempelvis kostnadsreducering. Den sociologiska synvinkeln tog hänsyn till 

institutionella faktorer som exempelvis befattningssystemet och styrsättet inom en 

organisation. Den strategiska utgick från att se vilka faktorer som kunde påverka 

beslutsfattning ur en strategisk synvinkel. Detta kunde exempelvis vara att företag 

kunde lägga en större fokus på kärnverksamheten, medan aktiviteter som befann sig på 

periferin kunde outsourcas. Vaxevanou & Konstantopoulus (2015) fann att strategiska 

faktorer var ett motiv till varför outsourcing i allmänhet hade ökat bland SME.  

Strategiska faktorer som leder till att företag väljer att outsourca delar av verksamheten 

har bland annat visat sig vara att företag ville ha mer tid till att fokusera på den egna 

kärnverksamheten (Jayabalan et al., 2009; Gilley, Greer & Rasheed, 2004; Greaver, 

1999), att företagen såg brister i den interna kompetensen och ville ha tillgång till extern 

spetskompetens och/eller teknologi (Beasley et al, 2009; Domberger, 1998; Greaver, 

1999) eller att företagen såg det som en möjlighet för omstrukturering för att öka 

flexibiliteten (Allen, 2000; Barrar & Geravis, 2004; Domberger, 1998). 

Quélin & Duhamel (2003) hade i sin studie valt att undersöka vilka strategiska faktorer 

som var avgörande huruvida större företag skulle använda sig utav outsourcing eller 
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inte. Forskningen som utfördes visade ett antal faktorer som företag menade var motiv 

för att implementera outsourcing i organisationen. Jayabalan et al. (2009) gjorde en 

kvantitativ studie om vilka faktorer som låg bakom SMEs beslut att outsourca 

ekonomifunktionen. För att få ökad förståelse för hur de olika faktorerna påverkar 

beslutsfattandet ansåg de att en mer djupgående studie bör göras då forskning kring 

outsourcing inom SME är begränsad. Detta har pekat på att den empiriska 

undersökningen kring detta forskningsområde brister, och därmed behöver detta 

undersökas. Trots författarnas påstående att forskning kring SME som outsourcar är 

begränsad, anser vi att fokus måste riktas mot småföretag. Ett gap existerar i den 

tidigare forskningen då det saknas empirisk data som besvarar och behandlar frågan om 

de strategiska faktorernas påverkan och betydelse när ett beslut om outsourcing ska 

fattas i småföretag. Med detta i åtanke kommer denna studie därför att undersöka, 

genom ett kvalitativt förhållningssätt, hur strategiska faktorer kan vara motiv och 

påverkar små företag att outsourca ekonomifunktionen samt dessa faktorers betydelse. 

1.3. Syfte 

Syftet med denna studie är att skapa förståelse för vilka strategiska faktorer som aktörer 

inom småföretag ser som motiv för outsourcing av ekonomifunktionen samt vilken 

betydelse de olika faktorerna har. 
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2. Metod 

2.1. Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

2.1.1 Tolkningsfilosofi 

En viktig faktor, som bör tas hänsyn till och som skapar förståelse för att veta vad som 

är godtagbar kunskap, är den kunskapsteori som vår studie baserat kunskapssökningen 

ifrån. Vi valde att vara öppna för den information som vi mötte under studiens gång. 

Detta genom att inte förkasta det som sades eller försöka falsifiera intervjupersonernas 

tankar och upplevelser.  Bryman & Bell (2011) menade att: “En epistemologisk 

frågeställning handlar om vad som är eller kan betraktas som godtycklig kunskap inom 

ett ämnesområde.”. Thurén (2008) skrev att det finns två stora vetenskapliga 

huvudinriktningar där den ena är positivismen som grundar sig i naturvetenskapen. Den 

andra är hermeneutiken som är influerat av humanistiska tankegångar. Den förstnämnda 

är präglad av en syn som anser det endast råder en “sann kunskap”. Utan att simplifiera 

och reducera positivismen, skulle detta räknas som absolutism. Hermeneutiken utgår 

däremot från ett mer relativistiskt synsätt som inte förkastar andra sanningar, men 

accepterar tankesättet att flera sanningar kan samexistera. Givet det ämne vi valt, och 

utgått från de studier som vi grundat detta arbete på, så ville vi skildra de personer vi 

intervjuat på ett så korrekt och transparent sätt som möjligt - en skildring av 

intervjupersonernas meningar. Mening var i denna kontext en definition som lånades av 

Friesen et al. (2012) som skrev att mening inte var något absolut eller oföränderligt, 

utan något som kontinuerligt kunde tilldelas nya insikter och vara öppen för tolkning. 

Därmed ansåg vi hermeneutiken vara en fundamental del av studien.  

Enligt Thurén (2008) räckte inte alltid förnuftet för att skapa förståelse av människan. 

Människan är inte alltid rationell i alla hennes val, därmed fick studien tolkas ur ett 

perspektiv som inte utgick från en ståndpunkt där rationalitet ansågs vara normen. 

Respondenterna i denna studie gjorde aktiva val och inte sällan grundades dessa på 

andra faktorer än rationalitet. Dessa val hade en mening för de som gick igenom dem. 

Essensen som skulle fångas upp och skildras var varför de utförde valen och vilka 

faktorer som låg bakom. Thurén sammanfattade det hela genom att belysa att 

människans irrationella handlingar kunde vara en reaktion av hennes sinnesupplevelser, 

vilket gjorde dem till subjektiva. Bryman & Bell (2011) uttryckte detta som att 
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forskaren behöver infinna en strategi som tar hänsyn till skillnaderna som existerar 

mellan människan. Genom att intervjua tio olika individer gällande outsourcing så fick 

vi också en lite klarare bild om varför dessa val görs. Utifrån de tolkningar som görs 

genom detta kunskapsperspektiv kan man förstå individers erfarenheter och situationer 

(Olsson & Sörensen, 2011).  

Valet av denna filosofi ansåg vi vara lämplig utifrån vår tillvägagångssätt. Vi ansåg att 

observationer bör ackompanjeras av förförståelse för att tydliggöra det som sägs och för 

att således leda oss till att utföra en adekvat tolkning av den data vi fått från 

intervjuerna. Vid en tolkning så måste forskaren veta vad det är som ska tolkas. Studien 

utfördes utefter ett hermeneutiskt synsätt. Detta då vi ville undvika en generaliserade 

tolkning av ämnet vi studerat. Istället hade kontexten i form av miljö och bolagsform 

tagits till hänsyn och samtidigt även den förförståelse vi bar med oss, i form av teori, 

som skulle tillåta oss att tolka och förstå meningarna och även handlingarna i denna 

specifika kontext. Arbetet ämnade att skapa förståelse av en företeelse i en given 

kontext och inte kvantifiera det på något sätt, utan istället beskriva företeelsen. 

Förförståelse menade vi hjälper oss förstå vad som ska undersökas. Den gav oss 

riktning och agerade som kompass. Samtidigt så hjälpte den oss att finna det vi letade 

efter, då vi insåg att det inte går att finna något om vi inte vet vad det är vi ska leta efter. 

Vi ansåg att hermeneutiken kunde hjälpa oss fylla det gap som existerar mellan teorin 

som talar om hur det bör vara och empirin som visar hur det kan se ut. 

2.1.2. Ontologiska frågeställningen 

Sartre (1943) hävdade att existens föregår essens och menade att människan saknade en 

inneboende identitet eller värderingar och att dessa ting istället skapades av människan 

genom hennes medvetenhet. “Lärandet om det varande” är definitionen av ontologi och 

handlar om huruvida 1) entiteter uppfattas som objektiva ting som ligger utanför oss 

själva, som sociala aktörer, och som vi inte kan påverka eller 2) om vi kan se dessa 

entiteter som individens konstruktioner uppbyggda av observatörens uppfattningar och 

handlingar (Bryman & Bell, 2011). 

Medan hermeneutiken talar om en tolkningsfilosofi så kan socialkonstruktionismen 

beskrivas som en världssyn. Socialkonstruktivism betonar vikten av kultur och kontext. 

Allwood & Erikson (2010) beskrev att detta ontologiska perspektiv förklarar att världen 

och dess objekt utgjorde en del av och är skapade ur socialt samspel (varför vi valt att ta 
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med just en epistemologisk och en ontologisk frågeställning). Författarna menade att det 

som vi anser som självklart och innehar en essens i själva verket är produkten av social 

interaktion i världen. Vad ett objekt är, är egentligen något som är grundat på en 

intersubjektiv förståelse. Vi valde att ta hänsyn till de begrepp och tankar som uppkom i 

empirin, ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Vi ville genom valet av 

socialkonstruktivism betona och lyfta fram individens aktiva handlingar. Synsättet 

ansåg vi gav oss möjligheten att ta till oss det som sagts, och samtidigt fokusera på 

individen och dennes ord utan att försöka falsifiera den upplevda verkligheten.  

2.1.3. Kvalitativ ansats 

Syftet med studien är att skapa förståelse för ett visst fenomen. Crescentini och 

Mainardi (2009) menade att det är lämpligt att använda ett kvalitativt förhållningssätt 

när författaren vill beskriva och förstå specifika företeelser. Vi hade därför valt att 

använda oss av en kvalitativ ansats då den enligt Kinsella (2006) är en lämplig metod att 

använda tillsammans med det hermenuetiska synsättet. Det hermenuetiska synsättet är 

till för att skapa förståelse, vilket är något som den kvalitativa ansatsen ger en bra grund 

för. 

Alvesson & Sköldberg (2008) menade att den kvalitativa forskningen bygger på att 

skapa en djup empiri för att kunna förklara specifika företeelser. För att kunna förklara 

specifika företeelser ansåg vi att det var viktigt att vi som författare var medvetna om 

respondenternas miljö och verklighet. Den kvalitativa ansatsen lämnar 

enligt  Hammarberg, Kirkman och De Lacey (2016) ett utrymme för forskaren att sätta 

sig in i respondenternas olika situationer, vilket skapar en subjektiv förståelse.   

2.1.4. Abduktiv ansats 

Traditionellt sett finns det enligt Gold, Walton, Cureton & Anderson (2011) två 

huvudsakliga forskningsansatser; deduktiv och induktiv. Den deduktiva ansatsen utgår 

från teorin och bygger empirin utifrån de fakta som teorin innehåller. Den induktiva 

ansatsen utgår från det motsatta hållet, nämligen att teorin fås utifrån empirin. I vår 

studie ansåg vi att varken den deduktiva eller den induktiva ansatsen var lämplig då vi 

ville ha möjlighet att korrigera både teorin och empirin allt eftersom ny fakta eller nya 

observationer tillkom. Därför valde vi att utgå från den abduktiva ansatsen som 

möjliggör just denna typ av studier. 
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Den abduktiva ansatsen utvecklades enligt Gold et al. (2011) då forskare ansåg att det 

fanns brister i användningen av både den deduktiva och induktiva ansatsen. Vissa 

forskare (Alvehus, 2013; Carr, Durant och Downs, 2004) menade att den abduktiva 

ansatsen är en blandning av den deduktiva och induktiva ansatsen, medan andra 

forskare (Alvesson & Sköldberg, 2008; Dubois & Gadde, 2002) ansåg att den ska 

räknas som en fristående ansats som är separerad från övriga ansatser. 

Vad som enligt Dubois & Gadde (2002) utmärker den abduktiva ansatsen är att den 

möjliggör en flexibilitet för forskare att korrigera teorin i takt med att empirin utvecklas. 

Att välja en abduktiv ansats gav oss därför möjligheten att utveckla teorin allt eftersom 

nya infallsvinklar tillkom genom vår empiri, och på så sätt har studien fått en bred 

grund för att kunna förklara och analysera företeelser på bästa sätt.  

2.2. Tillvägagångssätt 

I detta avsnitt redovisas det tillvägagångssätt som använts för att genomföra studien. För 

att skapa förståelse för de olika faktorerna vi ämnade att ta upp och diskuterat i detta 

arbete bestämde vi i början att konstruera och utgå ifrån en struktur. Helhetsstrukturen 

av vårt arbete utgick ifrån att vi i teorin introducerade en kort beskrivning av faktorn 

vilket därefter skulle leda till en presentation av ett antal fördelar tillsammans med en 

nackdel.  

Efter att vi presenterat alla delarna avslutades detta med en sammanfattning av alla 

faktorerna. Denna referensram applicerade vi sedan i: empiri, analys och bidrag. Vi 

hade därefter applicerat denna struktur på teori, empiri, analys och bidrag. En 

bakomliggande tanke till varför vi valde att ha med nackdelar var för att nyansera 

arbetet en aning och visa de nackdelar som kan existera i samband med outsourcing.  

Nedan visas den forskningsmodell som använts för att illustrera hur uppsatsens olika 

delar hänger ihop. 
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Figur 1. Forskningsmodell, egen konstruktion 

2.2.1. Litteraturinsamling 

Teoriavsnittet i denna studie byggde till största del på tidigare forskning. För att få 

tillgång till tidigare forskning användes databaser, genom Högskolan i Gävle, som 

Scopus och Emerald. För att hitta relevant forskning användes sökbegrepp som 

avgränsas till det aktuella forskningsområdet. Även Bryman & Bell (2011) ansåg att 

sökbegreppen är en viktig del för att hitta relevanta artiklar. 

I ett tidigt skede av studien användes övergripande sökbegrepp såsom outsourcing, för 

att senare kompletteras med begrepp såsom determinants, strategic factors och 

accounting. Vidare begränsades sökresultaten till att enbart behandla det aktuella 

forskningsområdet. För att få en bra bredd av både nyare och äldre forskning gjordes 

urvalen dels genom att sortera sökträffarna efter hur många gånger de blivit citerade och 

dels genom att sortera efter vilket årtal artiklarna är skrivna. Urvalet har därför en bredd 

av både de äldre ursprungliga filosofier kring outsourcing kombinerat med nyare 

synvinklar. För att hitta fler bra artiklar gjordes även genomgångar av 
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litteraturförteckningen i artiklar som upplevdes relevanta, vilket är något som Bryman 

& Bell (2011) rekommenderade.  

Ett klargörande av begreppet “motiv” ansåg vi vara viktigt för detta arbete. Detta 

begrepp innebar väldigt simpelt: faktorer som påverkar ett beslut om att implementera 

outsourcing. I detta fall är det strategiska faktorer.  

2.2.2. Källkritik 

Bryman & Bell (2011) ansåg att forskare ska förhålla sig kritiskt till elektroniska källor, 

då sådana inte är värderade eller bedömda. För att säkerställa en hög kvalitet på källorna 

har majoriteten av artiklarna som använts publicerats i välkända journaler, samt att 

många av artiklarna som ligger till grund i teoriavsnittet har blivit citerade av andra 

forskare. Samtliga artiklar som ligger till grund i denna studie granskades kritiskt utifrån 

dessa kriterier, vilket även ledde till att många artiklar fallit bort under 

litteraturgenomgången då de inte uppfyllde kriterierna. 

2.2.3. Empiriinsamling 

För att besvara uppsatsens syfte genomfördes en kvalitativ flerfallsstudie. Bryman & 

Bell (2011) ansåg att det vore lämpligt att använda sig utav en mer strukturerad 

intervjuform för att kunna jämföra svaren mot varandra. Vi använde oss därför av en 

semistrukturerad intervjuguide. Den semistrukturerade intervjun utgår enligt Bryman & 

Bell (a.a.) i många fall från en intervjuguide, vilket även är fallet i den här studien. 

Vidare menar de att intervjuguiden utgår från olika teman som ska beröras men att den 

lämnar ett stort utrymme för respondenterna att själva utveckla svaren och ta upp saker 

som de själva anser vara viktiga. 

2.2.4. Intervjuguide 

En viktig del i detta arbete var att formulera hur intervjuerna utfördes och varför vi just 

valde den med hänsyn till de vetenskapsteoretiska utgångspunkterna. De människor som 

intervjuades fick möjligheten att lämna sina egna tankar kring ämnet och reflektera över 

vad de upplevde och kände. Utifrån den förförståelse som fanns tillgängligt kunde 

frågorna utformas på ett semistrukturerat sätt. Frågorna skulle samtidigt alltid vara 

öppna. Syftet med de stängda frågorna var för att kunna öppna vägen för en fråga som 

skulle behandlas och följdfrågor ställdes med hänsyn till det svar som återgavs i den 

slutna frågan. 
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Wibeck (2010) räknade upp fem olika sorters frågor han ansåg var viktiga vid en 

strukturerad intervjuguide och de var: öppningsfrågor, introduktionsfrågor, 

övergångsfrågor, nyckelfrågor och avslutande frågor. Skall man förenkla denna syn så 

skulle det i en kronologisk följd finnas en början där intervjun mjukstartas med 

inledande frågor, en mitt där kärnfrågorna får ta plats och ett slut där frågor, som ska 

knyta säcken, ska ställas. Trots att detta var mer riktat åt en strukturerad intervjuguide, 

så var det inget som hindrade studien att efterlikna dessa steg.  

Intervjun inleddes med öppningsfrågor som i det skedet skulle agera som en mjukstart 

och samtidigt även måla upp den miljö som tankarna fanns i. Detta var främst viktigt för 

att ha en början som senare på ett naturligt sätt kunde övergå till att introducera 

forskningsområdets kärnfrågor. I det senare skedet hade frågorna fortfarande en öppen 

form, men var samtidigt mer specificerade för att inte tappa riktningen. Intervjuguiden 

delades in i olika huvudområden och de följde en logisk ordning för att dels förhindra 

repetition och skapa en naturlig gång i intervjun, men dels också för att den som blev 

intervjuad skulle få möjligheten att kunna besvara frågorna ett huvudområde i taget.  

2.2.5. Urval 

Urvalet till studien gjordes främst genom ett snöbollsurval, vilket Bryman & Bell 

(2011) beskrev som ett urval där personer som är relevanta för undersökningen 

förmedlar kontakt till potentiella respondenter.  

Val av företag 

För att få kontakt med potentiella företag kontaktades en lokal redovisningsbyrå som 

ombads skicka ut en förfrågan till deras kunder om de var intresserade av att medverka i 

studien. När redovisningsbyråns kunder godkänt att vi kunde utföra en intervju med 

dem kontaktades de via telefon, där grundläggande frågor ställdes för att få en inblick 

om företaget i fråga uppfyllde de kriterier som efterfrågades i studien samt att det 

undersöktes om någon på företaget hade möjlighet att medverka i studien. 

Val av respondenter 

Med studiens utgångspunkt att öka förståelsen för vilka strategiska faktorer som väger 

tyngst vid beslutsfattandet om delar av ekonomifunktionen ska outsourcas var det 

naturligtvis viktigt att intervjua personer på företagen som faktiskt varit med och fattat 

beslutet. Därför valdes respondenterna utifrån vilken position de har på företaget. Vid 

en första kontakt med företagen efterfrågades ekonomichef och VD eller annan person 
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som varit delaktig i beslutet. Samtliga intervjuade företag ansåg att ekonomichef och 

VD hade mest, och bäst, information att tillföra studien, varvid samtliga respondenter 

har någon av nämnda positioner. 

2.2.6. Intervjuer 

Som grund till empirin genomfördes tio intervjuer, varav fyra med ekonomichefer och 

sex med VD:ar. Vi ansåg att tio intervjuer var lämpligt för studien då det ger oss en bra 

bredd och ett djup att arbeta utifrån. Ett större antal intervjuer hade troligtvis gett oss 

mindre tid till att analysera varje intervju, och då studiens syfte var att göra en mer 

djupgående analys ansåg vi att tio intervjuer var lämpligt. Företagen som 

respondenterna arbetar på har mellan 11 och 42 anställda och en omsättning mellan 6 

och 82 miljoner sek. Intervjuerna gjordes på respondenternas arbetsplatser vilket enligt 

Alvesson & Sköldberg (2008) leder till ökad förståelse för indivdernas olika 

uppfattningar i deras naturliga miljö. 

För att inte missa något som respondenterna sagt, och även ha möjlighet till att lyssna 

på intervjuerna mer än en gång, spelades intervjuerna in via ett inbyggt 

inspelningsprogram som kan hittas i de flesta telefoner. Bryman & Bell (2011) 

rekommenderar att spela in intervjuerna för att inte missa något viktigt som sagts. 

Respondenterna var medvetna om att intervjuerna spelades in och informerades om att 

inspelningarna skulle behandlas konfidentiellt och att det enbart var författarna till 

rapporten som skulle lyssna på det som spelats in. 

2.2.7. Bearbetning av data 

Olsson & Sörensen (2011) förklarade hur bearbetning av resultat, som uppkommer i 

samband med forskning, är en grundläggande del när det ska tolkas och användas. En 

klar och tydlig struktur samt sammanställning av data är en central del i ett 

forskningsarbete. Detta blev per automatik en fråga som, i vårt fall, krävde en 

tolkningsteori. Allwood & Erikson (2010) tog upp två val som observatören skulle välja 

mellan. De menade att man antingen beskrev något eller förklarade. Van Manen (2016) 

skrev att "Every word kills and becomes the death of the object it tries to represent" och 

med detta ville han säga att orden ersätter objektet. Försiktighet ska beaktas. Givet vårt 

val av den kvalitativa hermeneutiska tolkningsteorin så ville vi i arbetet låta individen 

tala, och inte låta meningsinnehållet förloras i en samling av data.  Vi ville istället 

beskriva de uttryck och meningsinnehåll som vi mötte samt presentera dem.  
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Innan vi påbörjade intervjuerna hade vi redan från början försökt att systematisera vårt 

arbetssätt för bearbetning av data. Detta för att utvinna så mycket tid som möjligt och 

samtidigt sätta upp ett system för att låta den empiriska datan “mogna”.  Efter varje 

intervju laddade vi upp ljudinspelningarna till ett moln för att få bättre tillgång till dem 

via datorer. Därefter skulle en transkribering ske för att överföra allt som sades 

intervjuerna till skrift. Detta förenklade även arbetsprocessen ifall vi behövde finna ett 

specifikt nyckelord. Vi använde oss av webbapplikationen oTranscribe, som 

underlättade transkriberingen av de inspelade intervjuerna genom att transkribera de 

inspelade intervjuerna till text. Varje färdig transkribering klassificerades efter 

intervjuperson och sedan delades dessa in i ytterligare klassificeringar som baserades på 

fem kategorier: Företaget, Outsourcing, Ekonomifunktionen, Strategiska faktorer och 

post-outsourcing.  

Gadamer (2004) betonade i sin litteratur Truth and Method vikten av att tolka ur en 

historisk och/eller lingvistisk utgångspunkt. Detta menade han var viktigt då man i det 

förstnämnda aspekten behövde ta hänsyn till berättaren och på ett sätt sätta sig in i 

dennes situation. Den senare utgångspunkten förklarade Olsson & Sörensen (2011) att 

den grundar sig i människans sätt att uttrycka sig och valet av ord. Gadamer (2004) 

ansåg att detta var något som avspeglade den situation människan befann sig i, på ett 

existentiellt plan. Valet av en utgångspunkt var i denna studie mer inriktat mot en 

hermeneutisk tolkningsfilosofi, fast med inslag av Gadamers lingvistiska utgångspunkt.  

2.2.8. Etiska överväganden 

Bryman & Bell (2011) förklarade att forskare ska förhålla sig till vissa etiska regler vid 

företagsekonomisk forskning. Några av dessa etiska regler som de nämnde var 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, 

nyttjandekravet samt falska förespeglingar. Informationskravet syftade till att upplysa 

respondenterna om undersökningens syfte samt tillvägagångssätt. Samtyckeskravet 

innebar att respondenterna skulle vara medvetna om att det är frivilligt att medverka i 

studien och att de när som helst kunde avbryta intervjun. Konfidentialitets- och 

anonymitetskravet syftade till att all information om respondenterna ska behandlas 

konfidentiellt så inte obehöriga får tillgång till den. Nyttjandekravet byggde på att 

uppgifterna som samlats in om respondenterna endast fick användas för 

forskningsändamålet. Falska förspeglingar innebar att forskaren inte får ge 

respondenterna vilseledande information om studien. 
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För att uppfylla dessa krav skickades ett informationsbrev ut till de respondenter som 

efter telefonkontakt tackat ja till att medverka i studien. Brevet innehöll information om 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, 

nyttjandekravet och falska förspeglingar. 

Som läsare av denna studie tillför det väldigt lite att veta respondenternas fullständiga 

namn och arbetsplatser. Vad som istället kan vara intressant för läsaren är vilka 

positioner respondenterna i fråga har på företagen varvid respondenterna kommer att 

behandlas anonymt och endast benämna dem efter vilken position de har på företagen. 

2.2.9. Kvalitetskriterier 

För att studien skulle hålla en hög kvalitet beaktades vissa kvalitetskriterier. I kvalitativ 

forskning menade Bryman & Bell (2011) att forskningen ska vara trovärdig. I och med 

att det är svårt att hitta någon sanning som går bekräfta inom den kvalitativa 

forskningen menar de att mått som reliabilitet och validitet är svåra att mäta och att 

fokus istället ska ligga på trovärdighet och äkthet. Därför utgick denna studie från de 

fyra kriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse, som Bryman & 

Bell (a.a.) menar att trovärdighet bygger på. 

Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet innebar enligt Bryman & Bell (2011) att bekräfta att det empiriska 

materialet har tolkats och använts rätt. För att uppfylla detta kriterium spelades 

intervjuerna in, för att ordagrant kunna återge vad som sagts på intervjuerna. Ytterligare 

en anledning till varför inspelning av intervjuer gör att detta kriterium uppfylls är att de 

kan spelas upp och bearbetas mer än en gång utan att riskera att missa delar av vad som 

sagts. För att kontrollera att intervjuerna tolkades på rätt sätt gjordes en sammanfattning 

av de mest centrala delarna som senare skickades ut till respektive respondent för 

godkännande. Detta gjordes för att uppnå en så hög tillförlitlighet, av det empiriska 

materialet, som möjligt . 

Överförbarhet 

Överförbarhet syftade, enligt Bryman & Bell (2011), till att bedöma om studiens 

resultat var generaliserbart och tillämpbart i andra miljöer. Då det tidigare under 

metodavsnittet klargjorts att resultatet av denna studie inte ska utgöra någon sanning, 

utan snarare öka förståelsen, är detta kriterium svårt att uppfylla i denna studie då den 

bara behandlar ett begränsat antal företag. 
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Pålitlighet 

Pålitlighet menade Bryman & Bell (2011) skulle säkerställa att det tydligt redogörs för 

studiens genomförande. För att studien lättare skulle återskapas så har vi valt att 

beskriva hela forskningsprocessen - från vilka vetenskapsteoretiska referensramar vi 

valt till vilket tillvägagångssätt som använts.. Vidare har val av olika inriktningar och 

avgränsningar noggrant motiverats. 

Konfirmering 

Konfirmering ska enligt Bryman & Bell (2011) säkerställa att forskaren förhållit sig 

objektiv och inte lagt in egna värderingar under processens gång. För att uppfylla detta 

kriterium ställdes inga ledande frågor under intervjuerna. Som tidigare nämnts fick även 

respondenterna godkänna sammanfattningen av deras intervju och konfirmera att det är 

deras ord som återges på ett objektivt sätt.  
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3. Teoretisk referensram 

3.1. Outsourcing  

Click & Duening (2004) definierade outsourcing som flytten av en affärsverksamhet 

från företag till en extern part. Barrar & Gervais (2004) uppmärksammade 

problematiken som uppkom när man valde en förenklad och tämligen vag definition av 

begreppet outsourcing. De menade att en klar och tydlig definition sätter upp en regel 

om vad som kan inkluderas och exkluderas. Då detta saknades innebar det samtidigt att 

man inte kunde möjliggöra en distinktion mellan outsourcing och vanliga 

köpehandlingar. Gilley et al. (2004) följde samma tankebana och menade att 

outsourcing: "är mer än ett vanligt köp av tjänst eller produkt.". De valde istället att se 

outsourcing som ett strategiskt val att omplacera en intern drift av en aktivitet. 

Utgångspunkten var en grundsyn att inget företag är helt självförsörjande. Outsourcing, 

ansåg de, kunde uppkomma på två sätt: Det ena är att företag substituerar externa 

resurser mot de interna för att utföra en särskild aktivitet. Det andra är att företag 

självmant avhåller sig från att sköta aktiviteten internt. Även Dolgui & Proth (2013) 

delade detta synsätt och instämde med ovanstående författares påståenden. Outsourcing 

har varit framträdande vid exempelvis administrativ verksamhet, städning och säkerhet. 

Aktiviteter som kan outsourcas har expanderat och täcker även ekonomiprocesser. 

Ekonomiprocesser som outsourcas inkluderar exempelvis bokföring, kund- och 

leverantörsreskontra och lönehantering. 

Outsourcing kan ses som en typ av strategi, men som kan delas upp i olika varianter. 

När företag bestämt sig för att göra det motsatta benämns detta som insourcing, vilket 

kortfattat är valet att istället utföra en process, som annars skulle eller rent utav har 

outsourcas tidigare, internt (Schneiderjans et al., 2015). I en internationell kontext så 

dyker begreppet offshoring upp. Denna benämning används när ett företag eller 

organisation väljer att flytta sin verksamhet utomlands. Om företaget valt att outsourca 

en del av sin verksamhet till ett företag som är en leverantör utomlands så används 

begreppet offshore outsourcing.   

Tidigare forskning har visat att företags motiv till att outsourca har gått från att tidigare 

endast fokusera på kostnadsbesparing till att lägga stor vikt på att förbättra performance 

(Mahnke et al. 2005; Bettis, Bradley & Hamel, 1992). Numera har fokus riktats mot 
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andra håll och outsourcing används av företag för att få tillgång till mer än 

kostnadsbesparing. Tillgång till expertis samt kompetens från diverse leverantörer, 

möjlighet att kunna fokusera på kärnverksamheten, och snabbare produktion har varit 

ett fåtal anledningar till varför fler företag har valt outsourcing (Vagadia, 2011). 

Tidigare har outsourcing varit en nästan exklusiv företeelse bland stora, ibland globala, 

företag. Dock har detta förändrats och man kan finna outsourcad verksamhet även bland 

småföretag (Barrar & Gervais, 2007). Det har tidigare också varit svårt för små och 

medelstora företag att konkurrera med större företag, på grund av svårigheter som kan 

uppkomma i samband med att resurser (humana, tekniska, juridiska, finansiella och 

även global räckvidd) är begränsade. Detta har varit mer synbart hos SME än hos större 

företag. Större företag har haft resurser att finansiera hela avdelningar för att sköta en 

särskild verksamhetsprocess som exempelvis företagets ekonomi. Detta har varit mindre 

möjligt för SME, som oftast saknar de resurser som krävs för att möjliggöra detta. 

Genom outsourcing har nu dessa mindre företag möjligheten att konkurrera på större 

marknader (Vagadia, 2011). Click & Duening (2004) ansåg att diskussionerna och 

implementeringarna av outsourcing varit tämligen lägligt för företag, utifrån det faktum 

att många tidigare studier som har utförts har påvisat att fokus bör ligga på 

kärnverksamheten.  

3.1.1. Ekonomifunktionen i små företag 

Ekonomifunktionen förklarades av Jayabalan et al. (2009)  som den del av ett företag 

som syftar till att ge finansiell information till chefer, ägare eller andra intressenter. 

Vidare menade de att ekonomifunktionen syftar till att mäta, kommunicera och tolka all 

finansiell aktivitet. För Ismail (2002) var ekonomifunktionen en central del i företag, 

eftersom många beslut grundar sig på finansiell information och att det därför är av stor 

vikt att den finansiella informationen är korrekt. Kamyabi & Devi (2011) fann att de 

vanligaste aktiviteterna leverantörer skötte som hanterade ekonomifunktionen var: 

bokföring, lönehantering, redovisning och skattedeklaration. 

Jayabalan et al. (2009) menade att det är vanligt bland SME att outsourca 

ekonomifunktionen då det oftast saknas kompetens inom företaget. Mou & Kleiner 

(2006) instämde med detta och hade sin studie, som fokuserade på outsourcing av 

lönehanteringen, visat att anledningen till varför denna del outsourcades var främst för 

dess komplexa struktur vilket följaktligen krävde kompetens för att hanteras. Jayabalan 
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et al. (2009) menade att SME ofta har begränsat med ekonomiska resurser vilket i sin 

tur leder till att företag inte kan anställa personal med spetskompetens inom specifika 

områden. Dyer & Ross (2008) menade att de flesta småföretag hade en tendens att 

misslyckas pga brist på branscherfarenhet, kompetens, kunskap och planering. I ett stort 

företag menade Jayabalan et al. (a.a.) att ekonomifunktionen ofta bestod av en hel 

ekonomiavdelning där personalen oftast har spetskompetens inom olika områden. För 

ett mindre företag bestod oftast ekonomiavdelningen bara av en eller ett fåtal personer, 

varför dessa personer fick ett extra stort ansvar då de förväntades ha kompetens inom 

samtliga områden. Jayabalan et al. (a.a.) ansåg därför att outsourcing av hela eller delar 

av ekonomifunktionen var en användbar strategi hos SME. 

Kamyabi & Devi (2011) betonade även de vikten av ekonomifunktioner och deras roll 

inom SME. Bristen på expertis och kompetens inom exempelvis redovisning var dock 

inte det enda som behövde beaktas. En oförmåga att använda reglerna i praktiken i en 

given företagsmiljö var oftast ett annat hinder (Everaert et al., 2006). Detta pekade, 

enligt Kamyabi & Devi (2011), på ännu fler anledningar till varför SME kunde uppleva 

en större sårbarhet än större företag. Gilley et al. (2004) rapporterade att genom 

outsourcing kunde företag uppnå höga prestationer från anställda och även öka 

produktiviteten, vilket de menade också ledde till en högre finansiell performance. 

3.2. Strategiska faktorer 

Enligt Christ et al. (2014) var strategiska faktorer i första hand icke-finansiella, men 

deras sekundära attributvärde var att de också skulle resultera i långsiktiga mål. 

Författarna rapporterade om att fanns det ett antal strategiska faktorer som bidrog till ett 

övervägande av outsourcing. En faktor som belystes var företags vilja att fokusera på 

sin kärnkompetens. Flexibilitet ansågs vara ännu en faktor som företag tog upp i 

samband med outsourcing. Detta var i en förenklad mening en faktor som innebar att 

företaget kunde arbeta mer eller mindre obehindrat. Två andra faktorer som brukar 

benämnas som motiv till att företag väljer att outsourca var tillgång till spetskompetens 

och teknologi, som annars inte skulle vara tillgängligt inom företag (Greaver, 1999). Ur 

ett historiskt perspektiv användes outsourcing när ett företag inte kunde prestera, på 

grund av exempelvis brist på kompetens och resurser (bland annat finansiella). I vissa 

fall kunde en underlägsen teknologi, i hänseende till andra företag inom branschen, vara 
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en orsak till detta. Idag kan outsourcing istället ses som en metod för att omstrukturera 

företag som redan är väletablerade. 

Beasley et al. (2009) skapade en modell där de kartlade företags motiv för 

implementering av outsourcing. Denna modell gick från de kortsiktiga till medel, och 

till sist de långsiktiga strategiska effekterna. I den första kategorin kunde man finna 

kostnadssparande, som ansågs ge kortsiktiga resultat från outsourcing, i den andra 

kategorin finner man spetskompetens och tillgång till teknologi. I den tredje kategorin 

ansåg ledningen att fokus på kärnkompetens gav långsiktiga och strategiska resultat.  

3.2.1. Fokus på kärnverksamhet  

Greaver (1999) ansåg att allt, som inte utgjorde kärnkompetens, core competence, eller 

var en essentiell del av kärnverksamheten, core business, kunde outsourcas. Jayabalan 

et al. (2009) instämde i detta och tillade också att detta bidrog till en utveckling hos 

företag och som senare kunde leda till en effektiviserad verksamhetsstyrning. Sett ur ett 

annat perspektiv så föreslog Steensma & Corley (2002) att om en outsourcad 

verksamhet med tiden skulle bli en hållbar konkurrensfördel så bör företag försöka att 

sköta den internt. Gilley et al. (2004) valde att dela upp företagets processer i två olika 

grupper - de som utgjorde kärnverksamheten och den perifera verksamheten. Tidigare 

forskning har pekat på att outsourcing sakta rör sig från verksamhet som inte utgör 

kärnan till att röra sig mot kärnan.  

I en studie utförd av Ghodeswar & Vaidyanathan (2008) presenterade författarna tre 

olika processer som företag har: 

1. Kärnprocesser - som ger företaget en strategisk fördel 

2. Kritiska icke-kärnprocesser - som är viktiga men som inte tillför någon 

differentiering konkurrensmässigt  

3. Icke-kärnprocesser som inte är kritiska - som är viktiga för en fungerande 

företagsmiljö 

Genom att identifiera dessa kunde företag och organisationer således välja vad som ska 

outsourcas. 

Vad som räknas som kärnverksamhet har varit ett omdiskuterat forskningsområde. 

Alexander & Young (1996) identifierade fyra drag som de ansåg utpräglade en 
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kärnaktivitet och de var: 1) aktiviteten ska ha tidigare skötts inom företaget 2) den är en 

kritisk beståndsdel för ett företags förmåga att prestera 3) den ska kunna skapa eller ha 

en potential till att bli en hållbar konkurrensfördel 4) ska vara en drivande faktor för 

tillväxt. Detta resonemang har grundat sig på olika chefers definitioner på benämningen 

kärnverksamhet. Författarna tog en reserverad ståndpunkt gällande uttalanden om 

huruvida man ska outsourca sådana aktiviteter eller inte, men ville samtidigt betona den 

möjlighet som kan gå förlorad ifall man väljer att inte outsourca sådana aktiviteter.  

En enkel och bakomliggande tanke till varför man inte outsourcar en kärnverksamhet är 

för att inte förlora en strategisk konkurrensfördel till en leverantör eller konkurrent. 

Tidigare forskning har visat att ett företags förmåga att skapa hållbara 

konkurrensfördelar är genom processer som utgör kärnverksamheten. Genom 

outsourcing av en kärnprocess tillåter man en viktig process, som utmärker företaget 

och skapar en konkurrensfördel, gå förlorad. Detta diskuterades i en studie utfört av 

Quinn & Hilmer (1994) som kommenterade att: “Företagsledningen medvetet ska 

utveckla deras kärnkompetens för att på ett strategiskt sätt förhindra konkurrens samt 

undvika att outsourca eller ge leverantören tillgång till färdigheter och expertis som 

anses vara kritiskt för kärnverksamheten.”. I en forskning som drevs av Domberger 

(1998) kritiserades påståendet om att inte outsourca kärnverksamheten. Domberger 

ansåg att effektivisering samt införskaffning av spetskompetens var viktigare att 

fokusera på än kärnkompetens.  

Marriott & Marriott (2000) fann att ägare och ledning i SME tjänade lite på arbete som 

rörde exempelvis redovisning och skatt. De menade att anledningen till att de outsourcar 

ekonomifunktionen var att de saknade förmågan, tiden och viljan att utföra en handling 

som staten kräver av dem. Tidigare forskning har dock pekat på att outsourcing av 

ekonomifunktionen inte alltid är utan risk och nackdelar existerar. Ekonomifunktionen 

utgör enligt Jayabalan et al. (2009) en central del i företag idag och många beslut vilar 

på den information som kommer från ekonomiavdelningen. Jayabalan et al. (a.a.) 

menade att en nackdel som bör uppmärksammas är en som uppkommer i samband med 

outsourcing av hela eller delar av ekonomifunktionen då kontrollen flyttas till en 

utomstående part. Fördröjningar eller felaktigheter i informationen som kommer från 

leverantören kan därför utgöra en kritisk punkt vid outsourcing. Dessutom ansåg 

författarna att en annan nackdel var att företag kunde tappa kontroll över den 

outsourcade delen. 
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3.2.2. Spetskompetens och Teknologi  

Ännu en viktig strategisk faktor som tas till hänsyn är möjligheten att få tillgång till 

externa resurser som spetskompetens och teknologi (Domberger, 1998; Greaver, 1999; 

Beasley et al, 2009). DiRomualdo & Gurbaxani (1998) beskrev i sin studie hur företag 

möter en skillnad mellan den kompetens, kunskap och teknologi som de behöver och 

den motsvarande vilket är de som företaget har. På grund av dessa skillnader existerar 

ett gap, men författarna menade att på senare tid har företag börjat använda outsourcing 

som ett strategisk verktyg för att fylla gapet.  

Enligt Carson, Gilmore, Grant, Pickett & Laney (2000) kan kompetens vara både ett 

attribut och en färdighet. Klemp (1980) hade beskrivit kompetens som: "Ett 

underliggande karaktäristiskt drag hos en person vilket resulterar i en effektiv eller 

överlägsen prestation.". Kunskap inom ett givet område är både svårt och kostsamt att 

generera och förflytta mellan organisationer. Genom en noggrann urvalsprocess av 

leverantörer kan företag få tillgång till djup och avancerad expertis inom specialiserade 

områden. Detta medför att företag får tillgång till externa parter med resurser, som 

annars inte skulle vara tillgängliga och som skulle innebära kostsamma processer ifall 

de skulle replikeras (Kakabadse & Kakabadse, 2000). Alternativ blir då outsourcing om 

företag saknar de resurser som skulle krävas för att uppnå samma skala och 

specialisering som fördelaktigt kan fås genom leverantörer. Sammanfattningsvis bör ett 

företag överväga att outsourca en process när en extern parts resultat föregår den 

interna.  

Brown & Wilson (2005) belyste en nackdel som kunde uppkomma i samband med 

outsourcing. Forskarna pekade på att företag kunde förlora kompetens genom att låta en 

leverantör utföra en uppgift. Detta påstod de skulle medföra en kompetensförlust som 

kunde orsaka svårigheter för företag. Här handlade det om att själva valet att förflytta 

processer från internt till extern part kunde medföra en nackdel till företag. En nackdel 

som kan uppstå i relationen mellan företag och leverantör kunde, enligt Aubert et al. 

(1998) och Jayabalan et al. (2009), medföra att företag som är beroende av en 

leverantörs kunskap och expertis kunde tryckas mot ett hörn. Även Christ et al. (2014) 

instämde i detta resonemang och betonade den nackdel för företag som uppkommer om 

företaget i fråga hamnar i en sådan beroendeställning. Detta skulle i praktiken innebära 

att en leverantör kan utnyttja situationen i aspekter som rör exempelvis kostnad och 

kvalitet. Givet att en leverantör har överhanden kan företag, som saknar kunskap inom 
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området, inte förbereda sig mot ändringar som kan uppkomma inom ett outsourcat 

område. Opportunism var den bakomliggande faktorn som bidrog till detta ansåg de. 

Här fick opportunism också en negativ konnotation som förknippas med risker, men 

som tillhör den motsatta sidan av fördelar det vill säga nackdelar. 

Opportunism som nackdel för företag kunde enligt Aubert et al. (1998) manifestera sig i 

tre olika former: moral hazard (moralisk fara), Adverse selection (snedvridet urval) och 

imperfect commitment (ofullkomliga åtagande).  

Med moralisk fara ville författaren beskriva den risk som uppstod från det faktum att 

företag omöjligt kan observera arbetet som utförs av en leverantör utan att kostnader 

uppkom. Eftersom det kan uppstå en svårighet att på ett direkt sätt kontrollera en 

leverantörs arbetsinsats så kan man inte heller avgöra om ett problem är på grund av 

oaktsamhet från leverantörens håll eller på grund av en oförutsedd händelse. Författarna 

menade att givet vetskapen leverantören har om att klienten är omedveten så kan dåliga 

resultat alltid förklaras genom att skuldbelägga oförutsedda händelser.  

 

Adverse selection (Snedvridet urval) beskriver situationen när en klient, företag, saknar 

förmåga eller kunskap att avgöra exempelvis kompetensen av en leverantör. Det krävs 

oftast att ett företag behöver validera huruvida en leverantör kan leverera den tjänst eller 

produkt som erbjuds. Detta kan vara tämligen svårt i situationer och i dessa situationer 

kan en opportunistisk leverantör vara fullt medveten om denna oförmåga och utnyttja 

detta. Författarna nämner även att leverantören i vissa fall kan vara överoptimistisk. 

Detta kunde därmed leda till att klient och leverantör ingick ett affärsavtal där 

leverantören inte kan fullfölja de obligationer som uppkom i samband med 

kontraktsskrivningen.  

Både klient och leverantör kan ibland vara frestade att återkalla obligationer eller löften 

som lagts fram. En leverantör har möjligheten att göra det aktiva valet att vägra utföra 

en tjänst genom att referera till att kontraktet var skrivet på ett otydligt sätt. Detta 

kallade författarna för imperfect commitment. 

Tan & Sia (2006) diskuterade problematiken som kan uppkomma i samband med 

osäkerhet eller dispyt med leverantör. Författarna betonade tyngden i förmågan att 

snabbt och enkelt kunna förflytta sig mellan leverantörer och samtidigt få en smidigare 

övergångsfas. En nackdel som kunde uppkomma och som var kopplad till flexibilitet i 
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samband med byte av leverantörer var exempelvis om man väljer att bryta kontrakt 

tidigt, osäkerhet kring leverantörers prestationer, problem om överenskommelser kring 

kontrakt etc.  

3.2.3. Flexibilitet 

Domberger (1998) ansåg flexibilitet vara en av de fyra grundläggande fördelar som 

uppkommer i samband med outsourcing. Domberger menade att flexibilitet gav en 

möjlighet att möta exempelvis plötsliga förändringar på industrin. En leverantör som 

agerade inom denna industri kunde lyfta bort bördor som kunde uppkomma i form av 

ombildning och uppgradering av teknologi etc (Barrar & Gervais, 2004). Allen (2000) 

delade denna syn och ansåg att flexibilitet möjliggör för företag att placera sig i en 

position för snabbare och effektivare anpassning för förändringar som kan uppkomma 

utan att behöva engagera interna resurser.  Denna faktor tillåter snabbare tillgång till 

exempelvis teknologi eller kompetens som annars inte skulle hittas internt. Flexibilitet 

skulle snarare kunna ses som ett resultat från de föregående faktorerna.  

Flexibilitet bidrar till att företag kan hantera och utnyttja plötsliga situationer och 

förändringar och det kan också leda till en riskreducering enligt Eapen (2009). En 

anologi om vad flexibilitet innebar för företag togs upp där Eapen diskuterade att 

organismens överlevnad var tack vare flexibilitet. Deras överlevnad var möjlig genom 

förmågan att kunna inhämta information från sin omgivning, vilket således gjorde dem 

adaptiva till nya miljöer och de krav som dessa miljöer ställer.  

Flexibilitet som uppnås genom anskaffning av leverantörer leder till ett frigörande av 

interna resurser från processer som inte tillhör kärnverksamheten. Genom att 

leverantörer reducerar tiden det tar att färdigställa ett helt processteg får företag, ur ett 

strategiskt perspektiv, tillgång till en konkurrensfördel. Barrar & Gervais (2006) valde 

istället att se flexibilitet som ett resultat av ett gott samarbete mellan företag och 

leverantör. De betonade att flexibilitet inte kunde uppstå endast genom att leverantören 

erbjöd en skräddarsydd handlingsplan eller gav det lilla extra. De hävdade att det var 

genom att båda parterna var villiga att anpassa sig ifall en oplanerad situation skulle 

dyka upp, eller om nya krav och utmaningar uppkom. En symbios mellan de båda 

parterna var viktigt. Naturligtvis var och är tillit en grundpelare för en god 

affärsrelation. De fortsatte med beskriva hur viktigt det var att båda parterna skulle vara 
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snabba på att reagera vid nya situationer och även vara anträffbara för varandra. Vid 

konflikter kan dessa egenskaper vara ytterst viktiga. 

Bahrami & Evans (2004) ansåg att för att uppnå sann flexibilitet så behövde ett företags 

flexibilitet omfatta tre dimensioner. Robusthet var den första som är ett företags 

kapacitet att utstå variationer och störningar. Detta innebar att ett företag kunde möta 

oron och fluktuationer som kunde uppkomma. Den andra dimensionen var 

modifierbarhet vilket kort och gott handlade om möjligheten att utföra snabba 

förändringar när oförutsedda händelser sker. Prestationsförmåga var den tredje 

dimensionen av flexibilitet som beskriver ett företags förmåga att möta och besvara 

plötsliga och djupgående förändringar. Ett företags prestationsförmåga att agera på ett 

innovativt sätt som svar mot en förändring är en viktig del. Genom ett avtal mellan 

företag och leverantör av tjänster kan man bygga upp en stark kapacitet för att kunna 

tolerera, absorbera eller utstå förändringar som ett företag eller industrin där ett företag 

agerar, möter.  

3.3 Sammanfattning teori 

Click & Duenings (2004) beskrev outsourcing som flytten av en affärsverksamhet från 

företag till en extern part. Eftersom att outsourcing kan uppträda i olika former så 

tillägnades ett stycke där vi presenterade och förklarade de olika formerna 

ytligt.  Forskningsfrågans syfte var inte att förtydliga begreppet outsourcing eller 

undersöka vad det är, utan istället ställa den i en relation till ekonomifunktionen. I detta 

fall outsourcing av ekonomifunktionen. 

Den del som vanligtvis sköter bokföring, lönehantering, redovisning etc var just 

ekonomifunktionen. Ekonomifunktionen tillför dessutom relevant och viktig 

information till varje person i hierarkin inom ett företag. Resultat från tidigare forskning 

vi utgått ifrån har konstaterat hur gynnsamt outsourcing av ekonomifunktionen har varit 

för både små och medelstora företag som saknar personal eller kompetens internt 

(Mahnke et al., 2005; Everaert et al., 2007; Barbera & Hasso, 2013). Därför ansåg vi det 

vara relevant och även viktigt att undersöka relationen mellan ekonomifunktionen och 

outsourcing. Den tidigare forskningen har också visat att många småföretag upplevt 

problem och svårigheter med ekonomifunktionen och oftast dyker det upp frågor som 

behöver besvaras från både ledning och arbetstagare. Frågor som i vissa fall intern 

personal saknar.  
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Nackdelar ansåg vi vara något som var viktigt att integrera i den teoretiska 

referensramen, främst för att vi ville kasta ljus åt den mindre positiva sidan av 

outsourcing, men också för att ge en nyanserad bild av hur det kan se ut. Innan 

outsourcing implementeras börjar man med att diskutera motiv till att outsourca sin 

verksamhet. Även med alla dess fördelar så är inte outsourcing helt utan nackdelar 

(Mudambi & Tallman, 2010). Opportunism var en av de nackdelar som associerades 

med outsourcing (Aubert et al., 1998). Både företag och leverantörer kunde ibland 

utnyttja situationer där den andra parten befann sig i ett underläge. Quélin & Duhamel 

(2003) behandlade detta ämne och beskrev hur ett företag i vissa fall kunde hamna i en 

plats där de var alltför beroende av leverantörer. En leverantör, menade de, kunde 

utnyttja detta genom att öka kostnaden för deras tjänst eller i vissa fall även försämra 

kvaliteten medvetet. Tan & Sia (2006) besvarade detta problem genom att ta upp det 

faktum att företag behöver vara snabba för att enkelt kunna skifta mellan leverantörer, 

vilket följaktligen skulle innebära en smidigare övergångsfas. Med denna vetskap i 

åtanke fanns inget tvivel om att nackdelar förtjänade att integreras in i de strategiska 

faktorerna.  

De strategiska faktorerna var faktorer som var aktuella vid främst beslutsfattningen, 

men de var även motiv som kunde presentera outsourcing som ett alternativ. Christ et 

al. (2014) menade att det fanns ett antal strategiska faktorer som agerade som motiv för 

organisationer att överväga outsourcing. Denna del började med en överblick kring de 

olika strategiska faktorerna och vad begreppet innebar. Detta var inspirerat av en modell 

som skapades av Beasley et al. (2009), som syftade i att kartlägga ett företagslednings 

syfte för implementering av outsourcing. Därefter presenterades de olika faktorerna, 

som var aktuella för detta arbete, fram i en mer detaljerad beskrivning. Vi presenterade 

tre olika faktorer.  

Den första var företagens möjlighet att kunna fokusera på kärnverksamheten. Enligt 

Greaver (1999) skulle allt som inte ansågs vara del av kärnverksamheten (core 

competence) outsourcas. Detta menade han var viktigt då fokus och resurser kunde 

läggas på kärnverksamheten istället. Studier har visat att spetskompetens och teknologi 

är två strategiska faktorer som kan påverka beslutsfattningen gällande outsourcing 

(Domberger, 1998; Greaver, 1999; Beasley et al, 2009), varför vi valde att ha dessa två 

som en faktor. I de flesta situationer kan det vara tämligen kostsamt för företag att 

utbilda personal till att utföra ett arbete och uppnå samma resultat som ett företag som 
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arbetet med det ännu tidigare eller som också har tillgång till teknologi. Den tredje och 

sista faktorn var flexibilitet. Genom att outsourca ett arbete till en leverantör som 

agerade inom en specifik industri, ansåg Barrar & Gervais (2004) att denna kunde lyfta 

bort bördor som kunde uppkomma i form av utbildning och uppgradering av teknologi, 

vilket således lämnade företaget i en mer obehindrad situation.  
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4. Empiri 

Respondenterna samt företagen de arbetar på behandlas anonymt i undersökningen. 

Nedan följer en kort presentation av respektive respondent och företag med information 

som är relevant för studien.  

Respondent Företag Position Outsourcar Sedan 

Respondent A Företag A Ägare & VD Hela ekonomifunktionen 2011 

Respondent B Företag B Ekonomichef Lönehanteringen 2011 

Respondent C Företag C Ekonomichef Lönehantering,  

drift av ekonomisystem 

2012 

2015 

Respondent D Företag D Ekonomichef Leverantörsfakturor, 

lönehantering 

2011 

2013 

Respondent E Företag E VD Lönehantering 

Hela ekonomifunktionen 

2007 

2015 

Respondent F Företag F Ägare & VD Bokföring, lönehantering, moms 

& skatt [inte reskontra] 

2007 

Respondent G Företag G Ekonomichef Leverantörsfakturor [delvis] 2009 

Respondent H Företag H Ägare & VD Bokföring, lönehantering & 

skatt  

2005 

Respondent I Företag I VD Leverantörsfakturor 2013 

Respondent J Företag J Ägare & VD Hela ekonomifunktionen 2006 

Tabell 1 

 

4.1. Outsourcing  

4.1.1. Ekonomifunktionen 

Företagen där respondent A, E & J arbetar outsourcar hela ekonomifunktionen, vilket 

bland annat inkluderar fakturering, leverantörsfakturor, reskontra, löner och 

rapportering av olika slag. Respondent E tillträdde som VD under 2013 och då var 

lönerna på företaget redan outsourcade till en extern leverantör. Leverantören i fråga 

hade ett heltäckande utbud av ekonomitjänster och fick under 2015 ansvaret att sköta 

hela ekonomifunktionen. Respondent J valde att överlåta hela ekonomifunktionen till en 

extern redovisningsbyrå efter att hanterat ekonomifunktionen själv i fyra år. Respondent 



 

27 

 

A menade att företaget från början endast menade att outsourca lönehanteringen, och all 

rapportering till Skatteverket, då de ansåg att dessa var de två ”viktigaste” delarna i 

ekonomifunktionen eftersom det kunde leda till allvarliga konsekvenser om dessa inte 

utfördes i rätt tid eller var felaktiga. När de senare tog kontakt med potentiella 

leverantörer fick de ett helhetserbjudande av en leverantör som de till slut valde. 

Den del av ekonomifunktionen som outsourcades mest frekvent i den här studien var 

lönehanteringen. Som skäl till detta menade respondenterna bland annat att 

lönehanteringen skapar en stor press på företaget och den person som är ansvarig för 

utbetalningen. 

”Jag har betalat ut löner fel en gång och det blev ett himla liv så det är 

inget jag vill göra igen, därför har jag valt att låta någon med bättre koll än 

mig sköta den biten.” – Respondent A 

”Eftersom jag var den enda som kunde göra lönerna, kunde jag varken åka 

bort eller vara sjuk den tredje veckan varje månad, vilket skapade en stor 

press.” – Respondent B 

“[...] efter att ett stort misstag hade gjorts med personalens löner så 

bestämde jag mig för att anlita någon som faktiskt hade mer kunskap och 

inte gjorde onödiga och kostsamma fel.” - Respondent H 

Respondent B menade att de flesta delarna på en ekonomiavdelning kunde bli försenade 

utan att det påverkade företaget allt för mycket, men att företaget är skyldig att betala ut 

lönen till de anställda i rätt tid. På Företag B var det endast Respondent B som kunde 

betala ut löner vilket gjorde företaget sårbart ifall Respondent B skulle vara borta eller 

bli sjuk. För att säkerställa att de anställda får sina löner i rätt tid valde de därför att 

outsourca lönehanteringen till ett etablerat företag med flera personer som kan hantera 

den delen. 

“Missar du att betala en leverantörsfaktura leder det oftast till en påminnelse 

innan några allvarligare påföljder. Missar du däremot att betala ut en lön i 

rätt tid, då ligger du ju risigt till.” - Respondent B 

Respondent A, B, C, D, E & H ansåg att det var viktigt att någon ”med koll” skulle 

hantera lönerna, vilket är något som Respondent G fullständigt höll med om men förhöll 

sig till på ett annorlunda sätt. Respondent G menade att lönerna är en av de känsligaste 
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uppgifterna ett företag har och att de därför ska hanteras internt för att undvika 

eventuella misstag. Därför valde Respondent G att outsourca hanteringen av 

leverantörsfakturor istället [företaget var i behov av att frigöra tid] eftersom den 

informationen inte är lika konfidentiell.  

Respondent A, E, F & H outsourcar moms-, arbetsgivar-, och skattedeklarationer. 

Respondent A & F ansåg att hanteringen av dessa var komplicerad och att de saknade 

kunskap om vilka lagar och regler som gällde. Respondent E hade inte reflekterat 

tidigare över vilken kunskap som krävdes för att utföra dessa uppgifter men vid 

intervjun framkom det att även Respondent E tyckte att “... det är värt att betala lite 

extra för att sånt ska bli rätt. Man vill ju helst inte åka på en skattesmäll efter några 

år.”, vilket vi tolkar som att även Respondent E ansåg att det fanns en viss komplexitet 

med hanteringen av deklarationer. Respondent H var också på samma spår, då denna 

menade att kunskapsbrist var en av de orsaker som satte outsourcing på kartan för dem. 

Hanteringen av leverantörsfakturor outsourcades frekvent bland respondenterna. 

Respondent D & I outsourcar hela processen från att leverantörsfakturan anländer till att 

den konteras, bokförs och betalas, medan Respondent G endast outsourcar den del från 

att leverantörsfakturan inkommer till att den ligger inne i fakturascanningsystemet för 

attestering och kontering. Respondent G menade att hanteringen av leverantörsfakturor 

är viktig att kunna kontrollera, för att undvika felaktiga fakturor och bluffakturor, så 

företaget inte förlorar pengar. Outsourcing av [delar av] hanteringen av 

leverantörsfakturor var därför en öppning för att lättare kunna skapa kontroll genom 

digitala attester.  

4.2. Strategiska faktorer 

För att skapa struktur bland de strategiska faktorerna används samma rubriker som i den 

teoretiska referensramen. 

4.2.1. Fokus på kärnverksamheten 

Det gick att urskilja två tydliga grupperingar bland respondenterna när det diskuterades 

huruvida outsourcing skulle frigöra mer tid till företagens kärnverksamhet. Vad som var 

gemensamt för grupperna var att båda ansåg att frigörandet av tid skulle leda till bättre 

fokus på kärnverksamheten. Vad som skiljde grupperna åt var att de hade olika 

uppfattningar om vad företagens kärnverksamhet var. Respondenterna kunde nämligen 
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grupperas utifrån vilka positioner de hade på företagen, så en grupp består av de som är 

Ägare och/eller VD på företagen och den andra gruppen består av ekonomichefer. 

”En förutsättning för att vi ska vara Sveriges bästa inom denna bransch och 

om vi ska existera om 50 år är att all fokus måste ligga på kärnverksamheten 

och så smidigt som det fungerar med redovisningsbyrån idag kommer vi 

aldrig att sköta ekonomin själva.” – Respondent J 

Respondent A, E, F, H, I & J är ägare och/eller VD på företagen där de arbetar. 

Samtliga, utom Respondent I, outsourcar större delar av ekonomifunktionen. För 

Respondent F & J var frigörandet av tid en viktig faktor vid beslutsfattandet. 

Respondent F menade att bokföringen tog för mycket värdefull tid, tid som kunde ha 

lagts på företagets kärnverksamhet istället.  Respont J menade att tidigare när 

ekonomifunktionen sköttes internt, men att detta behövde ändras då:  “[...] man 

hamnade mer och mer på kontoret…” Genom att använda sig av en extern leverantör 

så kunde ägaren  “[...] istället använda all den tiden för att sköta försäljning och träffa 

våra kunder då.” 

“Vi har några stora yrkeskunder. Våra största kunder är måleri och för mig 

handlar det om att vara ute och ge dem en bra service och vara med och ge 

support. Genom att vara med dem så kan man också behålla dem under en lång 

tid. Det riskerar man att tappa om man inte är ute på plats. Så jag förlorade 

tidigare mycket tid som jag nu istället kan lägga ned på mina kunder.” - 

Respondent J 

 

Respondent A, E, H & I ansåg samtliga att outsourcing av ekonomifunktionen skulle 

leda till att mer fokus kunde läggas på kärnverksamheten. Men ingen av dem ansåg att 

det var en avgörande faktor vid beslutsfattandet.  

“Egentligen kvittar det ju om hanteringen sker internt eller externt. Skulle 

den ha skett internt så hade jag ju haft en ekonom som skötte den biten. 

Alltså inget som påverkar hur mycket tid vi andra kan lägga på 

kärnverksamheten. Eller jo, vi slipper ju tiden för att täcka upp för 

sjukdomar och semestrar, det fixar redovisningsbyrån. Så den tiden kan vi 

lägga på vettigare saker istället.” - Respondent E 
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Respondent B, C, D & G är samtliga ekonomichefer, och deras åsikter skiljde sig i viss 

utsträckning från respondenterna som var ägare och/eller VD. Ekonomicheferna talade 

om kärnverksamheten som ekonomifunktionens kärnverksamhet och inte företagets 

kärnverksamhet, vilket var genomgående i samtliga intervjuer som genomfördes med 

ekonomichefer. 

”Lönerna tog väldigt mycket tid. Det var en anledning till varför jag ville 

outsourca dem. De anställda ringde mig hela tiden och ställde frågor som jag 

var tvungen att svara på. Nu ringer de inte mig längre så nu kan jag fokusera 

på det jag ska göra.” – Respondent B 

”Lönerna ska göras på en löneavdelning, inte på en ekonomiavdelning. De tog 

mycket fokus från våra huvudsakliga arbetsuppgifter.” – Respondent C 

”Man tar inte tillvara på en ekonoms kompetens om man låter den sprätta 

kuvert och scanna fakturor.” – Respondent G 

Genomgående uppgav ekonomicheferna att en anledning till varför de valde att 

outsourca delar av ekonomifunktionen var för att frigöra tid för sig själv eller för någon 

annan på ekonomiavdelningen. Respondent B & D menade båda att outsourcing av 

lönehanteringen skulle leda till att de fick mer tid över till analys av siffror och 

utveckling av de kvarvarande processerna. Respondent G ansåg att personalen var för 

kompetent för att utföra simpla uppgifter, som att scanna fakturor, varför hen ville 

frigöra tid till att göra mer värdeskapande aktiviteter där de anställdas kompetens 

utnyttjas.  

Förståelse och kommunikation är en väldigt viktig grundsten i varje typ av relation, och 

detta stämmer särskilt överens i affärsrelationer. Respondent H uttryckte att eftersom 

båda talade samma språk förenklade detta kommunikationen mellan dem. “För mig var 

det väldigt bra att han pratade samma språk som jag. Jag kunde uttrycka mig utan att 

bli missförstådd och kunde berätta vad jag önskade från honom.”. Möjligheten att 

kommunicera på ett transparent plan är en viktig faktor att ta hänsyn till vid 

beslutsprocessen för Respondent H. Här handlar det om att man känner till den andra 

parten som ska hantera en aktivitet, som i vissa fall kan vara känsligt, och tillåter 

transparens och öppenhet råda mellan företag och leverantör. Personkemi var något som 

även respondent J hade kommenterat vara viktigt.  
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“Ett av de viktigaste faktorerna för mig är just personkemi. Jag måste känna ett 

förtroende för den som ska ta över. Jag skulle inte ta vem som helst. Om jag inte 

känner att det är rätt så skulle jag inte valt det. Så funkar kemin från första 

stund och om det fungerar fortfarande så går det bra.” - Respondent J 

 

I vissa fall kan kompetensen finnas inom företaget, men stress och många arbetsbördor 

kan skapa ett hinder. Huruvida företaget ska kunna utvecklas och växa obehindrat, utan 

att satsa alla resurser på det som inte tillhör kärnverksamheten, är just vad som 

definierar flexibilitet. Respondent H menade att en leverantör som är insatt i 

ekonomifunktionen kan lossa de kedjor som hindrar företag från att arbeta med och 

fokusera på kärnverksamheten - det de vet bäst. 

“Man känner en lättnad. Man känner sig fri från bördan att ta hand om 

bokföring, lönehantering och redovisning. Jag känner att han 

[leverantören] kan sköta ekonomin och jag kan fokusera på affärerna.“ - 

Respondent H 

Samtidigt var det intressant att observera hur vissa respondenter även såg en annan sida 

av denna faktor. Respondent A, D, F & I menade att de var rädda för att tappa 

kontrollen över den outsourcade delen. Respondent F var rädd att tappa kontrollen över 

ekonomin, och för att minska den risken valde Respondent F att behålla 

reskontrafunktionerna internt [outsourcar hela ekonomifunktionen utom reskontra]. 

Respondent F upplevde en trygghet i att fortfarande vara den som skickar iväg alla 

betalningar för att veta var pengarna går. Vidare menade hen att det var viktigt att 

behålla kundreskontran internt för att snabbt kunna agera ifall någon kund är sen med 

betalningen. 

Respondent B, C & D [samtliga outsourcar lönehanteringen] hade samma upplägg av 

lönehanteringen, vilket innebar att lönerna förbereddes av den externa leverantören för 

att senare kontrolleras och godkännas internt av ekonomichefen på respektive företag 

innan de betalades ut. Respondent B & C  uppgav att de inte var oroliga att tappa 

kontrollen över den outsourcade funktionen. Respondent B menade att det var mycket 

liten risk att tappa kontrollen över lönerna eftersom de fortfarande kontrollerades inom 

företaget. Respondent D uppgav däremot att det fanns en viss rädsla för att tappa 

kontrollen trots den interna kontrollen innan utbetalningen.   
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“Jag får en lista skickad till mig varje månad när lönerna är klara för 

utbetalning. Den kontrollerar jag först så allting stämmer innan jag skickar 

betalningsfilen till banken och registrerar bokföringsunderlaget. Jag känner 

mig inte orolig för att något skulle bli fel eftersom vi är två personer, jag 

internt och hon som har förberett lönerna hos leverantören, som 

kontrollerar lönerna noggrant.” - Respondent B 

Respondent G uppgav att det inte fanns några större nackdel med att outsourca den 

delen de valt att outsourca [delar av leverantörsfakturahanteringen], och därför 

diskuterades nackdelar väldigt lite i samband med beslutet om att outsourca funktionen.  

Respondent E & J [båda har outsourcat hela ekonomifunktionen] delade en annan 

uppfattning om risken att tappa kontrollen. De ansåg nämligen att risken var lika stor, 

om inte ännu större, att tappa kontrollen när ekonomin sköts internt. Respondent E 

menade att det inte har någon betydelse om ekonomiavdelningen sitter i samma hus som 

VDn eller inte. 

“På ett sätt känns det säkrare att ha ekonomiavdelningen outsourcad, för 

det är ett stort företag som sköter den och jag är säker på att de är bättre än 

mig på att anställa personal med rätt kompetens, eftersom jag inte kan så 

mycket om ekonomin. Sen är jag ändå ute och reser så mycket så för mig 

spelar det ingen roll på vilket kontor de sitter, de är bara ett telefonsamtal 

borta i vilket fall.” - Respondent E 

“Jag gillar att ha företaget uppdelat. Då kan vi fokusera på vårt och de kan 

fokusera på sitt. Jag får en snabbare rapportering med tiden och jag har 

också bättre översikt och kontroll nu över hela ekonomifunktionen genom 

redovisningsbyrån. En väldigt positiv sak är att jag får också snabbare 

indikation om något är rätt eller om något är fel.” - Respondent J 

4.2.2. Spetskompetens och teknologi 

Tillgång till extern kompetens och/eller teknologi var något som nämndes av de flesta 

respondenterna, men det var ingen som ansåg att det handlade om spetskompetens. Det 

var även en av respondenterna som outsourcade för att få tillgång till lägre kompetens. 

Majoriteten ansåg dock att tillgång till extern kompetens och/eller teknologi var en av 

anledningarna till varför de valde outsourcing.  
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Tillgång till kompetens var en avgörande faktor för Respondent A & H. Respondent A 

menade att de inte hade tillräcklig kompetens inom företaget för att kunna utföra vissa 

arbetsuppgifter korrekt. Respondent H uttryckte att hanteringen av deklarationer kan 

vara komplicerad. Detta medförde således att de behövde någon som kunde förstå detta. 

Respondent H berättade exempelvis att “Skattereglerna är ganska svåra att tolka ibland 

och det kan lätt bli fel.”. En leverantör med en lång erfarenhet av exempelvis 

redovisning och som dessutom har en ekonomisk utbildning kan utföra bokföringen 

utan att skatterevisionen för med sig några överraskningar i form av skattesmällar. Detta 

var något som Respondent H ville undvika och det är av den anledningen som den 

externa kompetens efterfrågades. Både Respondent A & H ansåg däremot att det inte 

handlade om spetskompetens, utan snarare kompetens från en “vanlig ekonom” 

(Respondent A). 

“Vi hade inte tillräcklig kompetens inom företaget. Speciellt när det kom till 

lönehantering och deklarationer. Därför ville vi outsourca den biten till någon 

som har koll på sånt. Däremot kan jag inte påstå att det krävs någon 

spetskompetens för att utföra de uppgifterna, det kan vilken vanlig ekonom som 

helst göra.” - Respondent A  

Det var främst de som hade outsourcat lönehanteringen och deklarationer som nämnde 

att det var för att få tillgång till extern kompetens. Respondent B, C, D & F diskuterade 

kring hur viktigt det var med kompetent personal som utförde dessa arbetsuppgifter. 

Respondent F trodde att det var lättare för en redovisningsbyrå att ha kompetent 

personal eftersom de vet vilka de ska anställa och vilka utbildningar personalen ska gå, 

medan Respondent B, C & D resonerade annorlunda. De menade nämligen att 

outsourcingen skulle leda till att det var fler personer som kunde hantera 

arbetsuppgifterna.  

Respondent G:s tankar skiljde sig helt från övriga respondenter då Respondent G 

menade att de outsourcade för att få tillgång till lägre kompetens. Respondent G ansåg 

nämligen att den egna personalen var för kompetent för att “slösa tid på att göra ett 

jobb som vilken 10-åring som helst skulle klara av”.  

“Det handlar om att öppna kuvert, vika ut fakturor, stämpla fakturor, scanna 

fakturor, sätta in fakturor i pärmar och så vidare. Väldigt många timmar varje 
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vecka som en utbildad ekonom slösar tid på att göra ett jobb som vilken 10-åring 

som helst skulle klara av” - Respondent G 

För Respondent A, C, G & I var tillgången till teknologi en av de största anledningarna 

till varför de valde outsourcing. Respondent C outsourcar driften av ekonomisystemet, 

vilket i princip innebär att de hyr ett ekonomisystem istället för att köpa programvaran 

själva. Respondent C menade att det fanns två huvudsakliga anledningar till varför de 

valde att outsourca den delen. Den första anledningen var för att slippa 

investeringskostnaden för programvaran, och den andra anledningen var för att de ville 

vara garanterade ett löpande underhåll i systemet. Även Respondent A, som outsourcar 

hela ekonomifunktionen, resonerade på ett liknande vis. Äger företagen programvaran 

själva är det upp till dem att hålla programvaran uppdaterad, men i och med 

outsourcingen menade Respondent C att det var leverantörens skyldighet att uppdatera 

systemet kontinuerligt. För Respondent C var detta en viktig del för att bland annat 

slippa hålla koll på eventuella nya skatteregler som exempelvis påverkar 

momsrapporteringen. Respondent A menade också att det var “skönt att slippa oroa sig 

för att man inte har rätt program”.  

“Nu slipper vi hålla koll på när alla nya skatteregler kommer och uppdatera 

vårt system innan vi kan göra en momsrapport exempelvis. Nu sköts sådant 

automatiskt så vi slipper tänka på sånt.” - Respondent C 

Respondent G & I outsourcar hanteringen av leverantörsfakturor. Båda 

respondenterna menade att de var tvungna att införa digital 

leverantörsfakturahantering för att underlätta attesteringen. På Företag I tog de från 

början in offerter för att köpa in programvaran, men Respondent I menade att 

kostnaden var alldeles för hög för att styrelsen skulle godkänna investeringen. För 

att slippa investeringskostnaden började de leta efter andra alternativ, och det var då 

outsourcing blev aktuellt. Respondent I menade därför att anledningen till varför de 

valde outsourcing var för att de var i behov av teknologin men hade inte resurser att 

investera i den. I och med att outsourca funktionen kunde de därför få tillgång till 

teknologin och sänka investeringskostnaden till en tiondel av vad systemet kostade 

att köpa in. Istället för en hög investeringskostnad möjliggör outsourcing istället en 

låg investeringskostnad och löpande månadskostnad. Även Respondent G menade 

att företaget inte hade haft råd att investera den summan i ett 
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fakturascanningsystem, och att outsourcingen möjliggjorde tillgången till systemet 

utan investeringskostnaden.  

“För ett litet företag som oss är det ofta svårt att kunna prioritera ett 

administrativt datasystem för 100-150 tusen kronor. Pengarna behövs till 

annat. Outsourcingen gav oss tillgång till systemet för en betydligt lägre 

kostnad” - Respondent G 

“Vi hade pratat om att implementera ett fakturascanningsystem i säkert 5-6 år, 

men tyckt att det var för dyrt, innan tanken slog oss att vi kunde outsourca den 

delen för att slippa den höga investeringskostnaden.” - Respondent I 

Tillgången till teknologi var viktigt även för Respondent B, D, E, F & J. Flertalet av 

respondenterna resonerade kring de låga investeringskostnaderna som outsourcingen 

medförde. Ingen av Respondent B, D, E, F & J ansåg dock att tillgången till teknologin 

var den avgörande faktorn, men däremot ansåg de att den påverkade beslutet i en positiv 

riktning.  

“Ekonomifunktionen har blivit mer och mer digital och jag tror att det kräver 

kontinuerlig utbildning och jag tror inte att det finns någon ekonomisk vinning i 

att sköta den internt och jag tror inte att kvaliteten kommer att bli bättre.” - 

Respondent J 

Nackdelar med denna typ av faktor togs upp. Respondent H menade att en nackdel låg i 

leverantörens påstådda kunskap. Detta fick företaget erfara då en leverantör, som påstod 

sig vara kunnig, hade utfört fel i bokföringen vilket kunde varit kostsamt, om felen 

upptäcktes senare.  

“Personen påstod sig ha arbetat med det länge i sin annons och hade 

dessutom givit ett bra första intryck. Redan efter första månaden la jag 

märke till hur mycket fel som gjordes. Vi bröt avtalet med personen direkt.” 

- Respondent H 

Det var få respondenter som nämnde möjligheten att förlora kompetens i samband med 

outsourcing. Det var endast i ett av företagen som outsourcingen ledde till att någon 

anställd fick sluta på grund av arbetsbrist. I de andra fallen hade antingen personen som 

skötte funktionerna tidigare gått i pension eller så outsourcades endast delar av den 
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anställdes arbetsuppgifter för att frigöra tid till annat. Något som dock var nämnvärt var 

Respondent F:s syn på outsourcing och kompetens. 

“Klart att man kan behålla och utveckla kompetent personal när man har 

den anställd i sin egna firma och kan bekosta alla utbildningar och annat 

som behövs själv. Men ser man det från det andra hållet så tror jag i 

slutändan ändå att det är större risk att personalen får rätt utbildning på ett 

företag som enbart sysslar med ekonomi. Dels genom utbytet med kollegor 

och dels genom att deras chefer troligtvis vet vilka kurser och utbildningar 

som är lämpliga. Sånt utbyte kan inte jag ge, och jag vet heller inte vilka 

utbildningar som är lämpligast för en ekonom. Därför tror jag inte att 

företag förlorar kompetens genom outsourcing.” - Respondent F 

4.2.3. Flexibilitet 

Flexibilitet var något som de flesta respondenter nämnde som en påverkande faktor vid 

beslutet om outsourcing. Respondent B, C, D & E ansåg att flexibilitet var den faktor 

som vägde tyngst vid beslutsfattandet. För att dra några paralleller mellan dessa 

respondenter har samtliga outsourcat lönehanteringen, och tre av dem är ekonomichefer.  

Av vad som framkommit i nästan samtliga intervjuer har lönehanteringen uppfattats 

som en av de känsligaste delarna, både vad gäller korrekthet och att den måste göras i 

tid. Vidare spekulerade vissa av respondenterna i att lönehanteringen var extra känslig i 

små företag där det ibland bara är en person som kan betala ut lönerna och att företagen 

blir väldigt beroende av den personen. 

“Jag tror att små företag påverkas mest eftersom de sällan har någon 

backup. På ett stort företag finns det oftast flera personer som kan göra en 

lönekörning, varför det sällan blir några problem vid sjukdom och 

semestrar.” - Respondent B 

“Där jag jobbade tidigare var vi flera stycken som gjorde samma saker, så 

det fanns utrymme ifall någon skulle vara borta. Nu är jag ensam eftersom 

företaget är betydligt mindre och jag var ensam som kunde göra lönerna. 

Små företag har nog ofta det problemet.” - Respondent C 

För att återgå till det faktum att fyra av respondenterna ansåg att flexibiliteten vägde 

tyngst vid beslutsfattandet är det även av vikt att redogöra för varför de ansåg det. 
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Respondent B, C & D uppgav i princip samma anledningar och dessa byggde främst på 

två nyckelord; sjukdom och semester. Respondent B, C & D menade nämligen att den 

främsta anledningen till varför de valde outsourcing [i samtliga fall lönehanteringen] var 

för att de ansåg att företagen var för sårbara då endast en person kunde hantera en så 

viktig funktion. Outsourcingen ledde således till att företagen inte är beroende av en 

viss person, vilket skapar en trygghet för både företagen och den anställde. 

“När jag började på företaget gjorde jag lönerna de första sex månaderna, 

sen tänkte jag, vad händer om jag blir sjuk? Personalens löner kan ju inte 

vara helt beroende av mig. Därför var outsourcing i princip enda 

alternativet. Nu vet vi att de anställda alltid får sina löner eftersom 

personalen på lönefirman hanterar det.” - Respondent B 

Respondent A, F, H & I menade att flexibilitet var en viktig del i beslutsfattandet, men 

att det fanns andra faktorer som vägde tyngre. Respondent I [outsourcing av 

leverantörsfakturor] ansåg att det viktigaste med outsourcingen var tillgången till 

teknologin för den digitala attesten, men att den digitala hanteringen även ledde till 

högre flexibilitet i och med lättare tillgång till fakturorna. 

“Det är klart att flexibiliteten påverkade beslutet i en positiv riktning. Jag 

skulle inte vilja påstå att det var den avgörande faktorn, men som sagt, det 

påverkade beslutet positivt.” - Respondent I 

Respondent A outsourcar hela ekonomifunktionen och har därför “ingen anställd som 

kan ekonomi”. Respondent A ansåg att tillgång till extern kompetens och flexibilitet 

hörde ihop och resonerade därför enligt följande citat. 

“När vi tog beslutet om att outsourca hela ekonomifunktionen var det en 

faktor som vägde tyngre än övriga, och det var tillgången till extern 

kompetens. Och det var inte för att vi behövde expertekonomer, utan det var 

för att vi skulle slippa hantera personalen internt. Har vi ingen anställd som 

kan ekonomi så är det svårt att bedöma en ekonoms kompetenser. Så nu fick 

vi göra valet av redovisningsbyrå en gång, sen litar jag på att de ser till att 

rätt personal finns på plats. Kalla det tillgång till extern kompetens eller 

flexibilitet. Jag tycker att det är samma sak.” - Respondent A 

Även Respondent F menade att flexibilitet diskuterades i många hänseenden innan 

beslutet om outsourcing fattades. Det var främst två faktorer som rörde flexibilitet som 
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Respondent F ansåg vara en stor del av beslutet. Den första faktorn var att företaget inte 

längre skulle behöva hålla koll på alla datum som moms, arbetsgivaravgifter, skatter 

och leverantörsfakturor ska vara betalda. Anledningen till varför de ville slippa hålla 

koll på alla datum var att det alltid blev ett problem när någon var borta eller sjuk. 

“Det var samma fråga varje gång någon var borta. Jaha, är det någon som 

vet om fakturorna är betalda? Är det någon som vet om momsen är gjord? 

När ska den vara inne? Nu slipper vi fundera på sånt. Nu märker vi inte ens 

om någon på redovisningsbyrån är sjuk” - Respondent F 

Den andra faktorn som Respondent F nämnde var att personalen skulle slippa känna 

stressen som uppkom vid ledighet och sjukdom. Respondent F ansåg att det var viktigt 

att företaget inte var uppbyggt på “oumbärliga nyckelpersoner” och att det var viktigt 

att verksamheten kunde flyta på som vanligt även om någon var borta. En del av 

företagets policy förklarade nämligen att “När du är sjuk eller har semester ska 

jobbtelefonen vara avstängd”, vilket har inneburit ett enormt planeringsarbete så fort 

någon skulle vara ledig. Ett problem med det upplägget har nästan alltid funnits på 

ekonomiavdelningen då det enligt Respondent F var  väldigt uppdelat vem som gjorde 

vad. Outsourcingen skulle därför lösa det problemet genom att den externa 

ekonomiavdelningen var bemannad alla vardagar, året om. 

Respondent G & J ansåg dock att flexibilitet inte var en avgörande faktor utan att det 

fanns andra faktorer som vägde tyngre. Respondent G menade att outsourcingen av 

delar av leverantörsfakturahanteringen hade lett till högre flexibilitet i och med att 

fakturorna numera kom i digital form och kunde hanteras från alla platser där det finns 

tillgång till internet. Vidare menade dock Respondent G att samma flexibilitet hade 

kunnat uppnås genom att scanna fakturorna själva i och med att det alltid finns personal 

på kontoret som kan utföra uppgiften. Flexibiliteten kom alltså inte med outsourcingen, 

utan snarare med införandet av det nya systemet. 

Respondenterna B & H påpekade båda att de tidigare befann sig i något sorts underläge 

och ständigt var tvungna att ha ögon över alla aktiviteter inom företaget. Respondent H 

talade om en stress som existerade när vissa delar av ekonomifunktionen hanterades 

internt.  

“Vi valde det [outsourcing] för att det minska på stressen och låta det 

administrativa tas hand om av en kunnig person.” - Respondent H 
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4.3. Sammanfattning 

Bland respondenterna i studien återfanns dels de som outsourcade hela 

ekonomifunktionen och dels de som outsourcar delar av ekonomifunktionen. Den del 

som outsourcades mest frekvent bland respondenterna var lönehanteringen och 

respondenterna menade att det berodde på att lönehanteringen skapade en stor press, 

både på företaget och på den som är ansvarig för lönerna. De som tidigare hade hanterat 

lönerna internt var enade om att det var en stor press på den som hanterade lönerna då 

det på de flesta företagen endast fanns en person som kunde utföra lönekörningen, detta 

innebar således att det inte fanns utrymme för eventuell sjukdom eller ledighet. 

Det gick att urskilja två tydliga grupperingar bland respondenterna när det diskuterades 

huruvida outsourcing skulle frigöra mer tid till företagens kärnverksamhet. Båda 

grupperna ansåg att frigörandet av tid skulle leda till bättre fokus på kärnverksamheten, 

men grupperna hade olika uppfattningar om vad företagens kärnverksamhet var. Ägare 

och/eller VD på företagen  ansåg att företagets kärnverksamhet var företagets 

huvudsakliga medan ekonomichefer diskuterade ekonomiavdelningens kärnverksamhet. 

Båda grupperna höll med och ansåg att frigörandet av tid påverkade beslutet om 

outsourcing i en positiv riktning, men i huvudsak var det inte den faktorn som vägde 

tyngst. 

Tillgång till extern kompetens och/eller teknologi var något som nämndes av de flesta 

respondenterna, men det var ingen som ansåg att det handlade om spetskompetens. 

Respondenter menade istället att tillgång till extern kompetens och/eller teknologi var 

ett motiv till varför de valde outsourcing. 

Vi observerade att flexibilitet uppkom mer frekvent än de andra två motiven i empirin. 

Det var även den faktorn som vägde tyngst bland respondenterna. Bland de som 

outsourcade lönehanteringen var flexibilitet en stor del av anledningen till varför de 

valde outsourcing, då de i många fall kände stor press på att vara tillgänglig specifika 

dagar varje månad. Många av respondenterna kände sig även bundna till att de var 

ensamma på företaget som kunde utföra en viss arbetsuppgift. Respondenterna menade 

därför att outsourcingen ledde till en större flexibilitet i och med att de inte var lika 

bundna längre och att det var flera personer som kunde utföra arbetsuppgifterna.  
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5. Analys 

5.1. Outsourcing 

Nedan kommer vi att ställa den tidigare forskningen mot den insamlade empirin för att 

identifiera likheter och skillnader. 

5.1.1. Ekonomifunktionen 

I studiens teoretiska referensram visade tidigare forskning på att de vanligaste 

aktiviteterna som sköttes av leverantörer var: bokföring, lönehantering, redovisning och 

skattedeklaration (Kamyabi & Devi, 2011). I vår empiri upptäckte vi att den mest 

framträdande delen av ekonomifunktionen, som outsourcades, var lönehanteringen. 

Känslighet var en gemensam nämnare för alla argument som fördes om varför 

lönehanteringen var en av de viktigaste delarna att outsourca,  i det hänseende att det var 

den faktor som var känsligast för fel, enligt respondenterna. Den enhälliga åsikten var 

att en särskild press existerade från arbetstagarna om att lönerna skulle betalas i tid och 

att konsekvenserna som kunde uppkomma från fördröjda löneutbetalningar kunde 

resultera i större konsekvenser. Komplexitet var en annan faktor som togs upp och som 

dessutom var en viktigt underliggande faktor till att välja outsourcing av 

lönehanteringen.  

5.2. Strategiska faktorer 

Christ et al. (2014) hade uttryckt att de motiv som drev företag till att outsourca, främst 

var strategiska faktorer och inte finansiella. Författarna hade dessutom belyst ett antal 

strategiska faktorer. Diskussionerna som fördes under intervjuerna pekade på att företag 

inte endast drevs av en faktor, utan kunde ha två eller även tre olika motiv som drev 

fram beslutet.  

Vår empiri visade att respondenterna såg frigörande av tid som en resurs. Outsourcing 

gav dem möjligheten att spendera tid på kärnverksamheten som tidigare lades på 

ekonomifunktionen innan valet att outsourca. En intressant observation var att fyra av 

respondenterna, som inte hade rollen som ekonomichef, ansåg att möjligheten att lägga 

fokus på verksamheten inte var en avgörande faktor vid beslutet.  
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5.2.1. Fokus på kärnverksamhet 

I vår teoretiska del av studien presenterade vi Greaver (1999) som ansåg att allt som inte 

utgjorde kärnkompetens eller var del av kärnverksamheten kunde outsourcas. Den 

tidigare forskningen vi utgick ifrån gav oss också definitioner om vad som kan 

benämnas som kärnverksamhet. I vår empiri kan det utläsas att samtliga respondenter 

höll med om att frigörande av tid, genom att låta en extern part arbeta med delar eller 

hela ekonomifunktionen, innebar att tid kunde läggas ned på kärnverksamheten. Det var 

tydligt att respondenterna såg en skillnad mellan kärnverksamheten och 

ekonomifunktionen. De ansåg dessutom att fokus skulle vara riktat mot 

kärnverksamheten.  

En observation var att ekonomichefernas syn på kärnverksamheten var annorlunda, då 

de ansåg att begreppet kärnverksamhet kunde appliceras på ekonomifunktionen. De 

kunde uttrycka sig genom att även skilja på vissa aktiviteter som de inte ansåg tillhöra 

ekonomifunktionen. Detta ansåg vi vara ett tecken på att våra respondenter kunde delas 

in i två olika grupper utifrån deras tolkning av begreppet kärnverksamhet. En 

respondent menade exempelvis att lönerna bör skötas inom en löneavdelning och inte 

en ekonomiavdelning. Detta ansåg vi vara ytterligare ett tecken på att synen på vad som 

utgör kärnkompetens och definitionen av den skiljer sig mellan olika roller inom 

företag. Respondenterna B & D som båda jobbade som ekonomichefer ansåg att 

outsourcing gav dem en möjlighet att fokusera på kärnverksamheten, vilket i deras 

kontext innebar ekonomiavdelningen.  

Ghodeswar & Vaidyanathan (2008) presenterade i sin studie en lista på tre olika 

processer företag har som de menade skulle kunna hjälpa företag att outsourca. Någon 

ren praktisk tillämpning av något liknande observerade vi inte hos respondenterna. 

Istället tycktes deras roller avgöra vad de ansåg utgöra kärnverksamheten och inte. 

Respondenterna i vår studie tycktes istället följa Gilley et al. (2004) dikotomi som 

innebar att företag bestod av kärnverksamheten och det perifera verksamheten. Det var 

alltså ett mer svart-vitt-synsätt där vad som klassades som det ena eller det andra 

grundade sig i bakgrunden respondenten kom ifrån.  

Mariott & Mariott (2000) ansåg att outsourcing av ekonomifunktionen var tämligen 

självklar då dessa typer av företag i många fall saknade förmåga, tid och vilja att utföra 

arbete rörande exempelvis redovisning och skatt. Vi upptäckte att samtliga 
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respondenter, främst de som inte var ekonomichefer, skulle instämt med de båda 

forskarna kring detta resonemang. Främst tid och vilja var något som respondenterna 

inte ville spendera eller saknade.  

Tidigare forskning har visat att det finns ett antal nackdelar med att outsourca 

aktiviteter. Bland annat så nämnde Jayabalan et al. (2009) att en nackdel var att företag 

tappar kontroll över den outsourcade delen, och Christ et al. (2014) menade att företag 

därför kan hamna i en beroendeställning. Fyra av våra respondenter menade att det 

kunde föreligga nackdel i samband med outsourcing. I samband med fokus på 

kärnverksamheten uttryckte även dessa respondenter en oro över att tappa kontroll över 

den outsourcade delen helt och hållet. De resterande sex respondenterna såg ingen 

anledning att oroa sig över att tappa kontrollen. Två av dessa resterande hade dock 

argumenterat att möjligheten att tappa kontrollen även kunde existera om man inte valde 

att outsourca, det vill säga om man behöll ekonomifunktionen internt. Vad empirin 

visade var att någon särskild oro för detta inte existerade hos majoriteten av våra 

respondenter. Samtidigt så ska urvalsgruppens storlek tas till hänsyn.  

5.2.2. Spetskompetens och teknologi 

Jayabalan et al. (2009) förklarade att brist på kompetens var en avgörande faktor till 

varför SME väljer att outsourca ekonomifunktionen. Ismail (2002) instämde i 

argumentet att bristen av kunskap hos SME vad gäller exempelvis redovisning innebar 

att företagen var mer benägna att outsourca ekonomifunktionen till redovisningsföretag. 

Vi fann denna faktor uppkomma hos samtliga respondenter under våra intervjuer, när de 

besvarade frågan om varför de valt att outsourca hela eller delar av ekonomifunktionen. 

Vår empiri har visat att kunskap hos externa leverantörer om ekonomifunktionen och de 

regler och lagar som finns var en avgörande faktor, men även erfarenhet var viktigt för 

samtliga för våra respondenter. Det räckte inte alltid att leverantörer hade kompetens, 

men erfarenheten spelade också spela en roll. En av respondenterna berättade om en 

känsla av lättnad och trygghet att de anställda nu kunde ställa frågor till en erfaren och 

kunnig person gällande lönehantering.  

Några av respondenterna uttryckte att tillgången till teknologi var en faktor som bidrog 

till att välja outsourcing. Detta var lite förvånande då teknologi sällan tas upp i samband 

med outsourcing av ekonomifunktionen. Många av respondenterna ansåg att 

outsourcing gav tillgång till system som de annars inte hade haft råd att investera i. 
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Vi introducerade begreppet spetskompetens i den teoretiska delen. Spetskompetens var 

enligt tidigare forskning ett motiv till att använda sig av outsourcing för bland annat 

ekonomifunktionen. Vår empiri visade dock att spetskompetens inte var ett aktivt 

begrepp under intervjuerna, utan istället prioriterade respondenterna kompetens. Vi 

anser att detta har med den brist av kompetens gällande ekonomi som råder bland 

småföretag. Många av respondenterna menade att det saknades kompetens att börja 

med, men också att den rådande kompetensen innan outsourcing var väldigt bristfällig. 

Felaktiga tolkningar av skatteregler kunde medföra stora finansiella konsekvenser vilket 

många av respondenterna inte var redo att erfara. 

Respondenterna i vår studie ansåg att redovisningsbyråer innehade ett brett spektrum av 

kompetens som de kan utnyttja för att hjälpa företag med ekonomifunktionen. Det var 

viktigt för dem att rätt kompetens arbetade med rätt uppgifter enligt respondenter. Ett 

intressant uttal gjordes från respondent G som istället valde att outsourca för att få 

tillgång till lägre kompetens. Resonemanget var att det arbete som outsourcades var 

arbete som ansågs vara administrativt och onödigt för företaget att ödsla tid på. Detta 

anser vi vara ett avvikande svar och inte något som möjligtvis är ett resonemang som 

förs bland andra småföretag. Samtidigt kan vi inte undgå att dra en parallell till 

resonemanget Mariott & Mariott (2000) förde om att vilja, eller rättare sagt oviljan att 

utföra arbetsuppgifter rörande ekonomifunktionen i många fall kunde vara ett motiv till 

att välja outsourcing.  

En leverantör med kompetens innebar för respondenterna en möjlighet att frigöra sig 

ansvaret och dessutom förhindra och reducera chansen att fel uppkommer. Det var mer 

av en nödvändighet då konsekvenserna i vissa fall kunde vara skadliga för företag. Vår 

empiri visade också att kompetens har lett till att aktiviteter i ekonomifunktionen kunde 

utföras i tid och på ett korrekt sätt.  

Den tidigare forskningen, som vi utgick ifrån, som bedrivits gällande nackdelar som kan 

uppkomma samband med outsourcing har bland annat behandlat kompetensförlust 

(Brown & Wilson, 2005). Samtliga respondenter delade inte denna mening och ansåg 

dessutom att någon eventuell möjlighet att förlora kompetens inte existerade. Tvärtom 

så ansågs det vara gynnsamt för företaget att ha en utomstående part som utförde 

arbetet. Endast en av respondenterna ansåg att denna nackdel kunde uppstå, men detta 

ansågs vara ett undantagsfall och risken för detta kunde reduceras genom bättre 

research.  
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5.2.3. Flexibilitet 

Genom den teoretiska referensramen vi utgick ifrån kunde vi se att flexibilitet, bland 

små och även medelstora företag, var flera gånger ett motiv för outsourcing. Den 

generella bilden som gavs var att denna faktor förde med sig möjligheter att bemöta och 

anpassa sig efter exempelvis icke planerade förändringar som företag upplever. Genom 

leverantörer så bildade företagen ett bättre försvar mot plötsliga hinder som kunde 

uppkomma. Leverantörer kunde hålla företag borta från skadliga situationer eller även 

hantera dem skickligare. Vår empiri visade sig stämma överens med den teori vi utgått 

ifrån (Allen, 2000;  Barrar & Gervais, 2006; Eapen, 2009). Alla respondenter uttryckte 

att flexibilitet var ett motiv vid beslutet om att outsourca. Fyra av respondenterna ansåg 

däremot att det var den faktor som var mest avgörande för att outsourca 

ekonomifunktionen.  

En intressant observation är att majoriteten av de som rankade flexibilitet som det mest 

avgörande faktorn var ekonomichefer. Resterande ansåg att flexibilitet var en viktig del 

i beslutsfattande av outsourcing, men att andra faktorer vägt tyngre eller var mer 

avgörande. De bakomliggande faktorerna var oftast en avsaknad av personal som kunde 

täcka arbeten. Enkelt uttryckt så vill man förhindra ett scenario där företag är beroende 

av endast en person för exempelvis lönehanteringen. Sjukdomar och andra sorters 

hinder kan leda till att redovisningar inte görs i tid eller lönerna inte betalas ut.  

I vårt teoretiska avsnitt valde vi att uppmärksamma Bahrami & Evans (2004) studie om 

flexibilitet hos företag och de tre dimensionerna som kännetecknar flexibilitet. I vår 

empiri kunde vi tydligt se  att robusthet och även modifierbarhet var väldigt relevanta 

för respondenterna, trots att vi inte hade introducerat begreppen för dem. 

Prestationsförmåga som beskrevs som ett företags förmåga att möta och besvara 

plötsliga och djupgående förändringar var inget som togs upp eller diskuterades.  

Denna strategiska faktor var den enda faktor där vi inte kunde erhålla någon empirisk 

data gällande nackdelar med flexibilitet. Det kan vara tämligen svårt att finna en 

nackdel. En respondent hade uttryckt att man ville få bort beroendet av “oumbärliga 

nyckelpersoner” vilket endast kunde göras genom outsourcing. Respondenterna hade 

inte associerat någon nackdel med denna faktor vilket väcker en intressant 

frågeställning om detta beror på en god kommunikation mellan företag och leverantör 

eller om det är andra faktorer som kan bidra till detta. I den tidigare forskning vi utgått 
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ifrån kunde det utläsas att flexibilitet liksom de andra faktorerna har sina fördelar, men 

att nackdelar kan uppkomma om vissa kriterier inte är uppfyllda. Tidigare forskning har 

visat att för att uppnå flexibilitet behöver man hålla en god kommunikation mellan 

företag och leverantör. Detta grundar sig i det faktum att man  som företag vill vara redo 

för plötsliga händelser som kräver snabba handlingar.  

5.3. Sammanfattning 

Outsourcing av ekonomifunktionen existerar bland små företag och genom den 

empiriska data vi fått genom vår studie kunde vi se att teorin stämmer överens med 

praktiken. Lönehanteringen var enligt vår empiri den del som outsourcades mest. Detta 

berodde på en rad faktorer, men främsta var just känslighet som företagare ansåg vara 

viktigt i samband med detta. En bred kunskap inom lönehantering där erfarenhet också 

bör finnas skapar enligt respondenterna ett lyckat recept för att en lyckad hantering av 

lönehanteringen ska ske.  

Detta recept kan dock appliceras till andra delar av ekonomifunktionen också. Röster 

från både vår empiri och tidigare forskning vi utgått ifrån kunde hålla med om att 

konsekvenserna, som kunde uppkomma om inte rätt person eller byrå skötte det rätt, 

kunde vara mindre attraktiva ur ett finansiellt plan. Förutom kravet som ställdes från 

exempelvis skatteverket kunde ännu ett krav komma från de anställda inom företaget. 

Det ställs alltså inte bara krav på företaget som skattskyldig juridisk person utan också 

som arbetsgivare. 

Är det då endast kravet från de anställda som väcker tanken att outsourca 

ekonomifunktionen? Tidigare forskning visade att strategiska faktorer kan vara en 

anledning till att små företag väljer att outsourca. Här kan det handla om att storleken på 

företaget i vissa fall kan vara ett hinder för att nå företagets mål. Ibland kan fokusen, 

som bör ligga på kärnverksamheten, vara riktat åt flera håll samtidigt. Detta medför per 

automatik att företagets interna resurser behöver delas upp och spenderas på olika 

områden - ibland områden som företaget saknar kompetens och erfarenhet inom. Ur 

teorin kunde man utläsa att fokus på kärnverksamheten var en av dessa strategiska 

faktorer. Respondenterna kallade detta för frigörande av tid. Ett frigörande av tid som 

innebar en möjlighet för företaget att sätta all fokus på det de vet bäst, nämligen 

kärnverksamheten.  
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Många gånger var inte tid den enda avgörande faktorn. Tidigare forskning har pekat på 

att en avsaknad av förmåga, tid och även vilja många gånger kunde framkalla ett beslut 

att outsourca.  Brist på kompetens var ytterligare ett motiv för företag att välja 

outsourcing. Denna brist var i många fall för SME en avgörande faktor. I vår empiri 

kunde vi observera att denna faktor ständigt kom upp. I vissa fall var det den mest 

avgörande i andra var den inte lika avgörande, men ändå viktig. Oftast grundlades detta 

på det faktum att man som företag vill få tillgång kunskap som låg hos externa 

leverantörer vars fokusområde just var ekonomifunktionen. Genom en mycket mer 

fokuserad förmåga att navigera sig genom alla lagar och regler så kunde detta vara 

gynnsamt för dessa små företag som i ett antal fall saknade kompetent personal. Det 

skapade en känsla av lättnad och trygghet vilket lyfte en börda som i många fall kunde 

skapa ett hinder för företag. 

Den tredje och sista faktorn som var en central del i detta arbete var flexibilitet. Teorin 

förklarade detta som möjligheten att bemöta och anpassa sig efter plötsliga förändringar 

eller händelser som företag kunde utsättas för. Någon särskild annorlunda förståelse av 

detta begrepp såg vi inte i empirin, utan tvärtom så hade många en delad syn med det 

den tidigare forskningen presenterad. Den observation som stack ut mest i vår empiri 

var att ekonomicheferna oftast placerade flexibilitet som den mest avgörande faktorn. 

De menade bland annat att en byrå som sköter detta hade tillgång till mer personal 

vilket också innebar att arbete enkelt kunde täckas av någon annan ifall exempelvis 

sjukdom skulle uppkomma.  
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6. Bidrag 

Studiens syfte var att “… skapa förståelse för vilka strategiska faktorer som småföretag 

ser som motiv för att outsourca ekonomifunktionen samt vilken betydelse de olika 

faktorerna har”.  Ett gap existerade i den tidigare forskningen som vi utgått ifrån. Detta 

gap var mellan förståelsen och kartläggning av strategiska faktorer och hur småföretag 

förhåller sig till dessa faktorer. Vi har dock genom vår empiri lyckats förklara vilken 

betydelse dessa motiv har för aktörer i småföretag och därmed fyllt en del av detta gap. 

En del av den tidigare forskning vi har baserat studien på har visat att de mest frekventa 

delarna som outsourcades på en ekonomiavdelning var; bokföring, lönehantering, 

redovisning och skattedeklarationer (Kamyabi & Devi, 2011). I vår studie hade vi 

genom vår empiri observerat och kunnat konstatera att den del som mest frekvent 

outsourcades bland små företag i vår studie var lönehanteringen. Detta ansåg vi, baserat 

på data från vår empiri, bero både på den svårighet som ägare och/eller VD för företag 

upplever att lönehanteringen för med sig, men också den press som kan sättas på den 

som sköter lönehanteringen vilket även kan upplevas av ekonomichefer. Utifrån detta 

anser vi att det bland små företag kan vara ytterst viktigt att ha rätt kompetens och även 

kunnig folk som kan utföra lönehanteringen på ett korrekt och effektivt sätt vilket kan 

erhållas genom outsourcing. Samtidigt så ska det beaktas att givet urvalsgruppens 

storlek så kan vi inte påstå att denna slutsats på något sätt är representativt för alla små 

företag. Detta skulle således kräva en större urvalsgrupp.  

6.1. Reflektion   

Innan vi presenterar studiens bidrag mer ingående har vi valt att lyfta ett antal punkter 

som vi anser vara viktiga och kan ha betydelse för studiens bidrag.  

Flexibilitet var den faktor som bidrog mest till att företagen i studien valde outsourcing. 

Några av anledningarna till varför flexibilitet ansågs vara viktigt var bland annat att 

företagen var mindre känsliga vid sjukdom och ledighet och att det var “skönt att slippa 

hålla koll på alla olika datum”. Vi anser att det kan vara svårt att dra en gräns om dessa 

faktorer ska anses vara strategiska eller om de är av mer operativ art. Att bygga upp ett 

system som inte är känsligt för sjukdom och ledighet hör möjligtvis inte till företagets 

strategi utan det kan snarare ses som en lösning för att den dagliga operativa 
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verksamheten ska fungera. En slutsats vi kan dra utifrån det empiriska materialet är 

därför att det kan vara en svår gränsdragning mellan strategiska och operativa faktorer.  

6.2. Teoretiskt bidrag  

Greaver (1999) förespråkade outsourcing av delar som inte utgjorde kärnverksamheten. 

Vi ansåg att tidigare forskning som vi utgått ifrån missade att ta upp det faktum att 

ekonomifunktionen i ett småföretag kan både räknas som en del utanför 

kärnverksamheten och samtidigt vara del av kärnverksamheten. I vår empiri kunde vi 

konstatera att det existerade en kluven förståelse eller definition av vad aktörer ansåg 

räknas som kärnverksamhet. Den ena gruppen var ägare och/eller VD som ansåg att 

ekonomifunktionen inte var del av kärnverksamheten. Den andra gruppen var 

ekonomichefer som ansåg att ekonomifunktionen var del av kärnverksamheten med 

reservation att vissa delar inte utgjorde kärnverksamheten. 

En del av den tidigare forskningen, som vårt arbete utgått ifrån, menade att brist på 

kompetens var orsaken till varför SME valde att outsourca ekonomifunktionen 

(Jayabalan et al., 2009; Mou & Kleiner, 2006; Dyer & Ross, 2008). Vi kan dock 

konstatera att Mariott & Mariotts (2000) resonemang att företag många gånger saknade 

förmåga, tid och vilja att utföra arbete som är del av ekonomifunktionen stämde mer 

överens med vår empiri. De respondenter som inte var ekonomichefer uttryckte sig att 

de saknade främst förmåga och tid. Däremot fann vi  samtidigt att det mestadels 

handlade om en brist av vilja för de respondenter som var ekonomichefer.  

I den teoretiska delen i denna studie kunde vi se att ett antal forskare menade att tillgång 

till spetskompetens var ett motiv för företag att outsourca (Domberger, 1998; Greaver, 

1999; Beasley et al, 2009). Vi observerade att respondenterna i vår studie ansåg att 

kompetens var viktigare än spetskompetens. Tidigare forskning har inriktat sig på att 

identifiera om kompetens är faktor som kan leda till outsourcing hos företag, men ett 

gap existerade som inte behandlade hur  specifikt småföretag förhåller sig till denna 

faktor samt vilken betydelse den har för småföretag. Givet detta så har vårat bidrag 

tillfört en bättre förståelse om hur småföretag ställer sig till denna faktor och vilken 

betydelse den har för ledningen inom småföretag. Vår slutsats är att små företag anser 

kompetens vara en viktig faktor vid beslutet om att outsourca ekonomifunktionen och 

prioriterar inte behovet av spetskompetens framför kompetens.  



 

49 

 

Ytterligare en del av det teoretiska bidraget är att flexibilitet har visat sig vara den faktor 

som väger tyngst när småföretag väljer att outsourca hela eller delar av 

ekonomifunktionen. Den teoretiska data som vi utgått ifrån har visat att motiv för att 

outsourca har gått från att inrikta sig på kostnadssparande till att förbättra performance 

(Mahnke et al. 2005; Bettis, Bradley & Hamel, 1992). Vår empiri har indikerat att 

flexibilitet är den mest avgörande faktorn för aktörer i små företag. Små företag är mer 

beroende av sina arbetare, givet deras låga antal anställda i jämförelse med större 

företag. Vår empiri visade också att antalet anställda som sköter ekonomifunktionen är 

tämligen få och därför är flexibilitet en avgörande faktor för företag i denna storlek. 

Med byråer som inriktar sig på ekonomifunktionen och som oftast har större tillgång av 

personal minskar även risken att sjukdom och semester ska kompromissa 

ekonomifunktionen hos ett företag. Vi har också konstaterat utifrån vår analys att utifrån 

de respondenter som placerade flexibilitet högt så var majoriteten ekonomicheferna.  

Genom vår empiri kunde vi klart och tydligt se att nackdelar har diskuterats och att de 

inte har ignorerats helt och hållet. Jayabalan et al. (2009) menade att en nackdel med 

outsourcing var att företag tappar kontroll över den outsourcade delen. Fyra av 

respondenterna vi intervjuade uttryckte en oro för att tappa kontroll, men de menade 

samtidigt att fördelarna övervägde denna nackdel. Vi kan konstatera, utifrån vår empiri, 

att denna nackdel inte var en reell nackdel för respondenterna i denna studie. En annan 

nackdel som diskuterades i den teoretiska delen var kompetensförlust, vilket vi fann i 

vår empiri att endast en respondent talade om. Resterande respondenter ansåg däremot 

att det tvärtom endast var gynnsamt att få tillgång till kompetens genom outsourcing. Vi 

identifierade inga nackdelar i relation till flexibilitet i vår empiri. Vi kunde inte finna 

några nackdelar i den tidigare forskning som existerar i samband med flexibilitet. 

Nackdelar som kan uppkomma skulle bero på dålig kommunikation mellan parterna, 

men vi anser att kommunikation är essentiellt för varje situation där två parter existerar. 

6.3. Praktiskt bidrag 

Studiens främsta syfte var skapa förståelse, vilket även innefattar att skapa förståelse 

genom ett praktiskt bidrag. Det praktiska bidraget i denna studie riktar sig främst till 

leverantörer av redovisningstjänster. Studien visade att den del av ekonomifunktionen 

som outsourcades mest frekvent var lönehanteringen. En del av det praktiska bidraget 



 

50 

 

blir därför ett hjälpmedel till leverantörer av redovisningstjänster att välja inriktning på 

sitt utbud av tjänster. 

Vi anser att vårt praktiska bidrag kan ge aktörer inom små företag en inblick i vilka 

delar som outsourcas, vilka faktorer som kan räknas som motiv och hur dessa ses i 

förhållande till varandra bland små företag.  

En fråga som inte har diskuterats djupare i den tidigare forskningen vi utgått ifrån var 

vilka ekonomifunktioner som bör outsourcas. Vi har genom empirin funnit att det kan 

se olika ut och beror på resurser som finns inom ett småföretag. Svaret till frågan vad 

som är “den bästa”  delen av ekonomifunktionen att outsourca existerar inte. Det har att 

göra med en mängd faktorer som endast kan baseras på ett företags nuvarande skick 

(resurser, personal som finns tillgodo, kompetens osv) och behov. Vi har dock utifrån 

vår empiri observerat att lönehanteringen är den mest outsourcade delen av 

ekonomifunktionen.   

Vidare visade vår studie att den främsta anledningen till outsourcing av 

ekonomifunktionen var möjligheten till flexibilitet, tätt följt av tillgången till 

kompetens. Genom att ha identifierat dessa två faktorer som de mest framstickande, 

lämnas ett praktiskt bidrag. Detta bidrag hjälper leverantörer att utveckla sina tjänster 

och sin marknadsföring så den anpassas efter vad kunderna efterfrågar. Det är därför 

lämpligt, när redovisningsbyråer marknadsför sig mot små företag, att lyfta fram just 

dessa två faktorer: flexibilitet och kompetens. 

6.4. Förslag till vidare forskning 

Eftersom outsourcing av ekonomifunktionen bland SME är ett relativt outforskat 

område finns det goda möjligheter för vidare forskning. Under studiens gång har vi 

identifierat ett antal företeelser som vi anser vara lämpliga att studera ytterligare. 

 Med tanke på de variationer som vi identifierade beroende på vilken position 

respondenterna hade anser vi att det är ett intressant forskningsområde att 

studera de två grupperna var för sig, för att få en djupare förståelse till varför 

vissa faktorer ansågs vara mer betydelsefulla än andra.  

 Ett annat förslag till vidare forskning är att inte se ekonomifunktionen som en 

enda funktion. Ekonomifunktionen kan bestå av många olika delar, exempelvis 
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lönehantering, bokföring och leverantörsfakturahantering, och för att få en 

tydligare förståelse om varför företag väljer att outsourca vissa delar anser vi att 

studier som enbart riktar in sig på en specifik del av ekonomifunktionen är 

intressanta. 

 Ytterligare ett förslag till vidare forskning är att skapa förståelse för vilket behov 

SME har av spetskompetens vid outsourcing av ekonomifunktionen.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

Företaget 

 Berätta om dig själv och din roll här på företaget! 

Ekonomifunktionen 
 Varför valde ni att outsourca just [hela eller delar av] ekonomifunktionen? 

 Vad sköts av er och vad sköts av leverantören? 

 Såg ni potentiella risker med att låta någon annan ha tillgång till så känslig 

information? 

 Såg ni potentiella risker med att tappa kontroll över ekonomin? 

 Utformades krav innan eller frågade ni vad redovisningsbyråerna hade att 

erbjuda? 

o OM krav innan: Hur var dessa krav formulerade?  

o OM erbjudande: Gjordes förändringar? 

Strategiska faktorer 
 Vilka för- och nackdelar trodde ni att outsourcing skulle medföra?  

 När ni övervägde vilka för- och nackdelar outsourcing kunde leda till, hur 

resonerade ni då kring 

o Kärnverksamheten? Skulle mer tid/resurser frigöras till att fokusera på er 

huvudsakliga verksamhet? Eller skulle de resurserna vara oförändrade? 

o Spetskompetens? Ansåg ni att ni var i behov av någon mer kunnig inom 

området? 

o Teknologi? Var ni i behov av något system eller liknande? 

o Flexibilitet?  

 Fanns det några andra faktorer, utöver de vi pratat om, som ni anser hade en 

viktig roll vid beslutsfattandet? 

 Vilka positiva effekter ser du att outsourcingen har lett till? 

Beslutsfattande (Processen) 
 Vilken roll hade du vid beslutsfattandet? 

 Hur många var delaktiga i beslutet? 

 Vem väckte frågan om outsourcing först? Varför? 

 Hur gick ni tillväga när ni bestämt er för att outsourca ekonomifunktionen/delar 

av ekonomifunktionen? 

 Hade ni olika alternativ? Hur förhöll ni er till dem? 

 Gjorde ni några etiska överväganden vid beslutsfattandet? 

Avslutsfrågor 
 Hur ser organisationen ut idag? Vilka organisatoriska förändringar ledde beslutet 

om outsourcing till? 

 Planerar ni att outsourca fler funktioner? I så fall, vilka? 

 Hur förhåller ni er i möjligheten till att sköta ekonomifunktionen internt? 

o Varför kommer ni välja att fortsätta outsourca? (Här ämnar frågan att 

kanske få fram vad som skulle leda till att de flyttar den internt. 

o Vad skulle motivera er till att flytta hanteringen av ekonomifunktionen 

internt? 

 

 


