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Sammanfattning 

 
Titel: Outsourcingsamarbeten - Auktoriserade redovisningskonsulters syn på affärsrelationens och 

kontraktets betydelse 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Sofie Forsman och David Hedin Örtenhag 

Handledare: Fredrik Hartwig 

Datum: 2017-juni 

Syfte: Outsourcing har blivit ett allt vanligare fenomen och i många fall blivit en del av företagens 

strategiska arbeten. Kritiska röster har höjts för den problematik som outsourcingsamarbeten kan 

innebära. Detta genom samarbetets, i många fall, resulterande i affärsrelationer och 

kontraktsskrivningar. Följaktligen syftar studien till att skapa förståelse för affärsrelationens och 

kontraktets betydelse för framgångsrika outsourcingsamarbeten. 

Metod: Studien tillämpar en kvantitativ forskningsstrategi med en deduktiv forskningsansats. Den 

empiriska datainsamlingen sker genom en tvärsnittsdesign. 132 stycken auktoriserade 

redovisningskonsulter tar via en enkät ställning till påståenden gällande affärsrelationens och 

kontraktets betydelse för framgångsrika outsourcingsamarbeten. Data behandlas i Google Kalkylark 

i syfte att åstadkomma deskriptiv statistik och viss mån analytisk statistik. Behandlad data redovisas 

i resultatkapitlet genom den deskriptiva statistiken.  

Resultat & slutsats: Resultaten visar likt tidigare forskning, att kontraktet och affärsrelationen utgör 

grundläggande komponenter för att erhålla framgångsrika outsourcingsamarbeten. 

Forskningsmodellens relevans bekräftas därmed i den forskningsmiljö studien placerar sig inom. 

Förslag till fortsatt forskning: Rekommendationer om fortsatt forskning ges genom att applicera 

studiens forskningsmodell på SME-företag som outsourcar redovisningstjänster. Ytterligare önskade 

infallsvinklar är att skapa förståelse kring studiens område genom kvalitativa forskningsdesigner, för 

att utöka forskningsfältets bredd. 

Uppsatsens bidrag: Studiens huvudsakliga teoretiska bidrag ges genom en bekräftelse av 

forskningsmodellens relevans i den miljö vi väljer att applicera den. Studien bidrar även med en ökad 

förståelse för kontraktets och affärsrelationens betydelse för framgångsrika outsourcingsamarbeten. 

Praktiska bidrag ges genom rekommendationer om att skapa förståelse för den andra partens 

förväntningar i samband med outsourcingsamarbeten. Studien ger även ett praktiskt bidrag genom en 

förmedlad bild av hur kontraktet ska utformas för att erhålla framgångsrika outsourcingsamarbeten. 

Nyckelord: Outsourcing, outsourcingsamarbeten, affärsrelationer, kontrakt, auktoriserade 

redovisningskonsulter, SME-företag. 

 



 

 

Abstract 

 
Title: Outsourcing collaborations - Authorized accounting consultants views on the importance of 

the business relationship and contract.    

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Authors: Sofie Forsman and David Hedin Örtenhag 

Supervisor: Fredrik Hartwig 

Date: 2017-June  

Aim: Outsourcing has become an increasingly common phenomena and, in many cases, has become 

part of the company's strategic work. Critical voices have been raised for the issues that outsourcing 

collaborations may entail. This through cooperation, in many cases, resulting in business relations 

and contract writing. Consequently, the study aims at creating an understanding of the business 

relationship and the contract's importance for successful outsourcing collaborations.  

Method: The study applies a quantitative research strategy with a deductive research approach. The 

empirical data collection takes place through a cross-sectional design. 132 authorized accounting 

consultants, takes a stand through a survey, for claims regarding the business relationship and the 

contract's importance for successful outsourcing collaborations. Data is processed in Google 

Spreadsheets for the purpose of providing descriptive statistics and some analytical statistics. 

Processed data is reported in the results chapter through descriptive statistics. 

Result & Conclusions: The results show similar to previous research, that the contract and business 

relationship are fundamental components for successful outsourcing collaborations. The relevance of 

the research model is confirmed in the research environment in which the study takes place. 

Suggestions for future research: Recommendations for further research are given by applying the 

study's research model to SME-companies that outsource accounting services. Further desired 

approaches are to create understanding of the field of study through qualitative research designs, to 

expand the amplitude of the research field. 

Contribution of the thesis: The main theoretical contribution of the study is given by confirming 

the relevance of the research model in the environment we choose to apply it. The study also 

contributes to an increased understanding of the importance of the contract and the business 

relationship for successful outsourcing collaborations. Practical contributions are given through 

recommendations to create understanding of the other parts expectations in connection with 

outsourcing cooperation. The study also provides a practical contribution through a mediated picture 

of how the contract will be designed to achieve successful outsourcing collaborations. 

Key words: Outsourcing, outsourcing collaborations, business relationship, contract, Authorized 

Accounting Consultants, SMEs.   
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1. Inledning 

I inledningskapitlet presenteras studiens huvudområde. Introduktionen lyfts fram genom en bakgrund till 

ämnesområdet och en problemdiskussion, där ett djupare resonemang förs med avsikt att leda mot studiens 

syfte och forskningsfrågor. Kapitlet innehåller även information om hur studien avgränsas och disponeras. 

 

1.1 Bakgrund 

Susan Merkell, företagsledare på revisions- och konsultföretaget Deloitte, har i ett pressmeddelande 

(2015) påpekat att outsourcingsamarbeten kan innebära en hög grad av komplexitet. Även Dorthe 

Harding Keilberg, Managementkonsult på samma företag, har delat med sig av sina tankar i rapporten 

”Insights and trends in the Nordic Market – Finance and accounting business process outsourcing” 

(2015) kring de svårigheter som den här typen av samarbeten kan ge upphov till. Konsultföretaget 

ger tydliga uttryck för den problematik som kan uppstå, vilket visar på behovet av ökad förståelse 

kring hanteringen av affärsrelationer i dessa sammanhang. Samtidigt menar Rhodes, Lok, Loh och 

Cheng (2016) att det finns en medvetenhet om vikten av att vårda affärsrelationer och att 

problematiken snarare handlar om hur dessa ska skötas. 

 

Outsourcing som fenomen har varit en del av företagens strategiska uppbyggnad under lång tid 

(Feenstra och Hansson, 1996; Kakabadse och Kakabadse, 2002) och det har identifierats ett tydligt 

mönster för ett ökande av den här typen av företagsagerande (Zhu, Hsu och Lillie, 2001). Outsourcing 

har visats vara en nödvändig komponent i ett allt mer globalt företagsklimat, vilket har lett till en 

förändrad konkurrenssituation och således bidragit till behovet av outsourcing som ett medel för att 

konkurrera (Zhu et al. 2001). Forskningsfältet är förhållandevis överens angående kartläggningen av 

motiv för outsourcing, där kostnadseffektivitet och fokus på kärnverksamheten är starka 

underliggande drivkrafter (Arnold, 2000). Samtidigt kan det i många fall innebära olika sorters 

problematik för företagen. Då outsourcing i olika grad innebär en kontakt med extern part, ökar vikten 

av att hantera affärsrelationer i dessa sammanhang. Misslyckanden inom outsourcing är vanligt 

förekommande och det beror ofta på affärsrelationen mellan parterna (Logan, 2000; Das och Teng, 

2001; Langfield-Smith och Smith, 2003). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Outsourcing har enligt Kremic, Icmeli Tukel och Rom (2006) blivit vanligt förekommande bland 

flera typer av organisationer, där populariteten delvis kan kopplas mot de förväntade fördelar som 

organisationerna antas erhålla. Kremic et al. (2006) nämner att forskningen kring området uppvisar 

motiv för outsourcing, där motiven och de förväntade fördelarna tenderar att skifta beroende på 
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företag. Däremot förklarar de även att vissa av de önskade fördelarna är tillräckligt generella för att 

appliceras på de flesta företagen, men att graden av önskade fördelar kan skilja. Enligt Kremic et al. 

(2006) antas företag erhålla dessa fördelar om outsourcingen är lyckad, samtidigt som outsourcingen 

kan innebära en risk i samband med misslyckade samarbeten. Whitten och Leidner (2006) förklarar 

att de ser en dramatisk ökning av företag som väljer att ta tillbaka sin outsourcade verksamhet eller 

byta leverantör. Några som stödjer detta är Willcocks och Lacity (1999), som fann att 38 % av 

outsourcade kontrakt inte förlängs. Detta visar på att outsourcing handlar om att göra avvägande 

gentemot de risker företag ställs inför. Höglund och Sundvik (2016) förklarar att det förekommer 

företag som inte väljer att anlita en extern part, med anledning av de riskbedömningar som genomförs. 

Gilley och Rasheed (2000) förklarar hur argumentationen kring dessa riskbedömningar tenderar att 

omfatta hur hållbara de strategiska vägvalen blir i det längre perspektivet. Ett riskmoment som Tang 

(2006) belyser, är hur värdekedjan har en benägenhet att sträckas ut när fler parter ansluts till ett 

företag, vilket i sin tur leder till ökad risk för störningar.  

 

Då outsourcing medför en form av kontakt med extern part, skapas en affärsrelation. Das et al. (2001) 

har i en omfattande studie kartlagt “relation” som tydlig riskfaktor. Detta tyder på att relationer, tillika 

affärsrelationer, inte enbart skapar synergieffekter, utan även kan innebära stora utmaningar. Zineldin 

och Bredenlöw (2003) visar i sin studie att outsourcingsamarbetena i någon form misslyckas i 70 % 

av fallen, vilket förstärker problematiken kring hanteringen av affärsrelationer. De poängterar även 

att affärsrelationer tenderar att få för lite uppmärksamhet, vilket i sin tur kan ha inverkan på 

relationsproblematiken. Med anledning av ovanstående beskrivna, kan företagens fokus på 

relationshantering ifrågasättas, där ett ökat fokus på affärsrelationer möjligen skulle kunna utesluta 

vissa relationsmässiga risker. Ett område som behöver uppmärksammas i samband med outsourcing 

omfattar således de affärsrelationer som outsourcingen ger upphov till. Lacity, Willcocks och 

Rottman (2008) stödjer detta och menar att fler forskare bör inrikta sig på just relationshantering inom 

outsourcing. Enligt dem så är hanteringen av dessa relationer central för att outsourcingens utfall ska 

ses som lyckat. I samband med forskning kring affärsrelationer, bryts ofta relationsbegreppet ned som 

ett medel för att definiera och därmed hantera begreppet (Han, Lee och Seo, 2007; Rhodes et al., 

2016). Det finns flertalet modeller som forskare utvecklat för att undersöka affärsrelationer, där dess 

uppbyggnad ofta skiljer sig beroende på vilka identifierade faktorer som anses mest relevanta som 

värdeskapande effekt. Rhodes et al. (2016) har identifierat relationsinteraktioner som det mest 

betydande området för att studera relationer mellan företag, medan Svensson, Mysen och Payan 

(2010) lyfter fram relationskvalitet med underliggande faktorer i form av förtroende och engagemang 

som de mest betydande för framgångsrika affärsrelationer. Qi och Chau (2012) väljer istället att 
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placera delar som har med kvalitet och interaktion att göra i en samlad relationsdimension för att 

studera affärsrelationerna inom outsourcing. I denna relationsdimension placeras förtroende, 

engagemang, kommunikation och kunskapsutbyte. 

 

I samband med forskning kring outsourcing tar inte alla studier riktning mot den relationsbaserade 

aspekten, utan kontrakt i anslutning till outsourcing har också visats utgöra en del av 

forskningsområdet (Khan och Khan, 2017). Calvo-Manzano, Cuevas, Grossi, Mejia och San Feliu 

(2009) har kartlagt vilka inriktningar forskningsfältet har när det gäller outsourcing och kontrakt. 69 

% av alla studier riktar in sig på IT och 49 % av alla studier är gjorda i USA. Samtidigt förklarar 

författarna att 65 % av studierna har syftet att utveckla en modell för outsourcingkontrakt eller 

optimering av kontraktsinnehåll. Statistiken visar att det finns en brist i bredden kring forskningen, 

då IT och USA ofta hamnar i fokus. 

 

Några som lyfter fram kontrakt och affärsrelationer som relaterade till varandra i samband med 

outsourcing, är Qi et al. (2012). Kontraktet spelar enligt Huai (2007) en avgörande roll för 

affärsrelationen inom outsourcing, där felaktiga och otydliga kontrakt kan vara konfliktskapande. 

Heino, Katko och Pietilä (2015) förklarar att det uppstår svårigheter i kontraktets utformning när det 

finns många aktörer på marknaden, vilket leder till låga priser och att förutsättningar för långsiktiga 

affärsrelationer därmed försvagas. Vidare förklarar de att denna konkurrenssituation därmed leder in 

i ogynnsamma kontrakt för båda parter. Detta med anledning av att förtroendeingivande aspekter i 

kontrakten ofta saknas i dessa sammanhang, då det är priset som ligger i fokus och att sunda 

affärsrelationer sätts åt sidan.  

 

Affärsrelationer är inte statiska utan tenderar att utvecklas i takt med att omgivningen förändras, vilket 

är något som Rhodes et al. (2016) lyfter fram. Därmed kan affärsrelationerna tänkas påverkas då det 

skett förändringar i hur outsourcingen tillämpas. Enligt Bagieńsk (2016) har möjligheter inom olika 

delverksamheter skapats. Zhu et al. (2001) belyser även detta och förklarar att outsourcingen tenderar 

att bli allt mer specifikt inriktad. Elharidy, Nicholson och Scapens (2013) framhäver att ett 

outsourcingområde som signalerar tydlig tillväxt från marknadens aktörer, är olika former av 

ekonomitjänster, innefattande bland annat redovisningstjänster. Trots detta finns det lite forskning 

kring affärsrelationer och kontrakt i samband med outsourcing av redovisningstjänster, vilket ger oss 

anledningar att ta studien i den riktningen.  
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Med avseende på ovanstående beskrivna, vill vi titta närmare på affärsrelationens och kontraktets 

betydelse för framgångsrika outsourcingsamarbeten kopplade till redovisningstjänster. Tidigare 

forskning visar på att goda affärsrelationer är en viktig del för outsourcing som ett framgångsrikt 

koncept, samtidigt som hanteringen och förståelsen för dessa tenderar att vara otillräcklig. Incitament 

skapas därmed för att synliggöra och skapa förståelse för betydelsen av affärsrelationer och 

tillhörande kontrakt. Detta i en konstruktion för att förstå hur framgångsrika outsourcingsamarbeten 

fungerar.  

 

1.3 Syfte  

Studien syftar till att skapa förståelse för affärsrelationens och kontraktets betydelse för 

framgångsrika outsourcingsamarbeten. 

 

1.4 Forskningsfrågor 

Nedan struktureras forskningsfrågor som skapar förutsättningar för att göra syftet genomförbart, 

samtidigt som de fungerar som stöd i forskningsprocessen. Forskningsfrågorna är konstruerade för 

att verka inom ramen för den forskningsmodell som appliceras i studien. Dess plats och funktion 

illustreras i modellen under den teoretiska referensramen (se figur 2).  

 

1. Finns det skillnader i synen på hur framgångsrika outsourcingsamarbeten bör vara, 

gentemot hur de faktiskt ser ut? 

 

2. Spelar kontraktet en viktig roll för framgångsrika outsourcingsamarbeten?  

 

3. Spelar affärsrelationen en viktig roll för framgångsrika outsourcingsamarbeten? 

 

4. Har kontraktets utformning betydelse för synen på affärsrelationen? 

 

 

1.5 Avgränsning 

De redovisningstjänster som outsourcas lämnas vanligen till en redovisningsbyrå. I Sverige kan 

redovisningsbyråer startas upp utan krav på utbildning inom området vilket innebär att marknaden 

kantas av både seriösa och mindre seriösa yrkesutövare (SRF-Konsulterna, u.å). Enligt SRF-

Konsulterna (u.å) fungerar auktorisation av en redovisningskonsult som en kvalitetsstämpel, vilken 

därmed kan fylla en viktig funktion i dagens Sverige. Boyd, Boyd och Berry (2009) menar här att 
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auktorisationen bidrar till en ökad trovärdighet för den person som utför arbetet. I enlighet med detta 

kan auktoriserade redovisningskonsulter i Sverige ses som en naturlig avgränsning. Såvitt vi vet 

saknas det också forskning ur redovisningskonsulternas perspektiv, som belyser affärsrelationer och 

kontrakt i samband med outsourcing av redovisningstjänster.  

 

Det är oftast små företag som utnyttjar outsourcing, anledningen beror enligt Md Auzair, Aman, 

Maelah, Amiruddin och Hamzah (2013) till stor del på företagens begränsade resurser och därmed 

möjlighet att anställa personal med rätt kompetens. Micro, små och medelstora företag, så kallade 

SME-företag utgör enligt Europeiska Kommissionen (2016) 99,8 % av den totala företagssektorn 

inom EU:s medlemsländer och statistiken för Sverige ligger i linje med detta. I och med detta kan 

SME-företag anses utgöra en viktig part i samband med outsourcingsamarbeten, då de utgör en central 

del i samhällsuppbyggnaden. Därför kommer studien avgränsa sig mot outsourcingsamarbeten som 

skapas mellan auktoriserade redovisningskonsulter och SME-företag i Sverige. 
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1.6 Disposition 
 

 

 

  

Resultat

• I resultatavsnittet presenteras studiens empiriska resultat i tabellform. 
Resultatframställningen görs framförallt genom deskriptiv statistik 
med förklarande text.  

Analys

• I studiens analysdel bearbetas de empiriska resultaten, med avsikt att 
besvara studiens fyra forskningsfrågor. Bearbetningen sker i 
anslutning till tidigare forskning och studiens resultat. 

Slutsats

• I studiens avslutande del presenteras slutsatser och bidrag. En 
diskussion förs om studiens syfte uppfylls och avslutningsvis lämnas 
förslag till fortsatt forskning. 

Inledning

• Inledningskapitlet behandlar bakgrund till forskningsområdet. Sedan 
förs en problemdiskussion som ger studiens syfte relevans. Därefter 
presenteras forskningsfrågor som fungerar hjälpande genom 
forskningsprocessen. Avslutningsvis lyfts studiens avgränsningar 
fram. 

Teori

• Den teoretiska referensramen verkar för att skapa förståelse för 
forskningsfältet. Kapitlet behandlar inledningsvis de mest centrala 
begreppen, följt av teoribildning kopplat till studiens 
forskningsmodell.

Metod

• Metoddelen beskriver och motiverar tillvägagångssätten genom 
forskningsprocessen. Detta för att skapa transparens och en förståelse 
för studiens framställning. Metodavsnittet avslutas med ett kritiskt 
förhållningssätt till valda metoder.
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2. Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen kommer tidigare forskning kopplad till vår forskningsmodell (se figur 

2) att presenteras och centrala begrepp kommer att definieras.  

 

2.1 Begreppsbildning 

I följande avsnitt kommer begreppen outsourcing, affärsrelation och kontrakt att definieras. 

2.1.1 Outsourcing 

Hätönen och Eriksson (2009) har i sin studie undersökt outsourcingen och dess utveckling. I takt med 

att outsourcingen har förändrats har likaså definitionen av begreppet reformerats. Här menar Hätönen 

et al. (2009) att skillnaderna i definitionerna kan förklaras genom den utveckling som outsourcing 

genomgått över tid. Många av definitionerna visar på tydliga skillnader i framförallt 

tillämpningsområde och därmed omfattning, trots detta så beskriver de olika definitionerna 

outsourcingfenomenet som det var vid den tid då definitionerna formades. De förklarar vidare att det 

finns många forskningsströmmar bakom definitionen av begreppet outsourcing och att denna 

mångfald har resulterat i ett relativt varierat koncept. Hätönen et al. (2009) lyfter fram att flertalet 

forskare identifierat en problematik med konceptet, vilket också leder till missförstånd och 

feltolkningar. En gemensam nämnare som dock kan utrönas ur de olika koncepten och definitionerna 

handlar om outsourcingens innebörd, som är att äganderätten till en aktivitet överflyttas. Det som 

skiljer sig är omfattningen på det ägande som överflyttas och enligt Hätönen et al. (2009) har detta 

bidragit till att outsourcingkonceptet utökats. Samtliga definitioner visar också, precis som Goles och 

Chin (2005) nämner att outsourcingen handlar om affärsrelationer där två separata företag ingår avtal 

som kännetecknas av utbyten parterna emellan. 

 

Ellram och Billingtons (2001) definition på outsourcing innebär att aktiviteter och processer som 

tidigare realiserats internt förflyttas till en extern part. Även Zhu et al. (2001) definierar outsourcing 

som den process inom vilken ansvaret för en specifik funktion flyttas från en grupp anställda inom 

företaget till personer utanför företaget. Outsourcing uppstår enligt Rebernik och Bradač (2006) när 

ett företag använder externa parter för att tillhandahålla nödvändiga affärsfunktioner som annars 

skulle skötas internt. Det är ett strategiskt verktyg som medför att en del av affärsprocessen överförs 

till en annan part. Generellt sett så menar Gilley et al. (2000) att outsourcingen ofta får breda 

definitioner, vilket gör att den i stort sett kan innefatta alla varor och tjänster som en organisation 

införskaffar från externa parter. Att endast definiera outsourcingen som en form av inköpsaktivitet 

fångar dock inte outsourcingens strategiska aspekt. Outsourcingen utgörs inte bara av ett köpbeslut, 

http://www.emeraldinsight.com.webproxy.student.hig.se:2048/author/Brada%C4%8D%2C+Barbara
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utan bör enligt Gilley et al. (2000) ses som en strategisk inriktning som har potentialen att skapa 

förändringar genom enkla handlingar. I och med detta motsäger de sig de mer generella och frekvent 

använda definitionerna, de menar istället att outsourcingen är mindre vanlig än vad definitionerna ger 

sken av. De menar vidare att outsourcingen uppkommer på två sätt, varvid det ena skiljer sig från de 

definitioner som inleder detta stycke. Här menar Gilley et al. (2000) att outsourcing kan uppstå utan 

att interna aktiviteter skiftas till en extern part, outsourcing behöver inte innebära att de varor och 

tjänster som införskaffas externt tidigare har tillhandahållits internt. Det kan vara av vikt att belysa 

skillnader i hur outsourcingen definieras för att få en djupare förståelse kring konceptet. 

 

Enligt Md Auzair et al. (2013) innebär outsourcing att man kontrakterar ut en aktivitet eller service 

till en tredje part. Trots detta anser forskare att outsourcingen inte bör användas synonymt med 

utkontraktering, detta belyser Hätönen et al. (2009) i sin studie. De finns skillnader mellan dessa två 

begrepp där outsourcingen ofta medför relationer där risker delas mellan parterna, utkontraktering 

innebär istället att en utomstående part utför ett arbete. I denna studie kommer vi att utgå från hur 

Isaksson och Lantz (2015) väljer att beskriva outsourcing, d.v.s. att strategiskt använda externa 

resurser för att utföra aktiviteter som traditionellt sett skulle hanteras internt.  

 

Då outsourcingbegreppet som tidigare nämnts, inte entydigt definieras, bidrar denna genomgång 

också med en relevans för den definition vi valt att luta oss mot genom vår studie. Vi kommer också 

att använda ordet outsourcing då vi inte identifierat någon svensk motsvarighet som bättre lämpas i 

vår studie. 

 

2.1.2 Affärsrelation 

Kuhlmann (2012) lyfter fram affärsrelationer som ett flerdimensionellt fenomen som ger uttryck åt 

det pågående utbytet mellan två parter. Andersson och Narus (1991) förklarar att det uppstår någon 

form av arbets- eller affärsrelation när företag gör affärer med varandra. De beskriver bland annat 

affärsrelationer som en process där två företag formar starka och omfattande sociala, ekonomiska och 

tekniska band över tid, ofta med avsikten att minska totala kostnader eller genom att stärka sitt värde. 

I denna studie väljer vi, med en viss modifikation, att luta oss mot ovanstående definition. Vi menar 

att affärsrelationer kan ses som en process där två företag formar band över tid. Dessa band kan vara 

av social, ekonomisk eller teknisk art, alternativt kombinationer av dessa. Mosher och Mainquist 

(2011) poängterar vikten av att vårda och hantera affärsrelationer så att behoven hos de inblandade 

parterna uppfylls. Mosher et al. (2011) nämner också att det är nödvändigt att båda parter förstår 
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varandras förväntningar. Detta visar att affärsrelationer handlar om en process, där kopplingen mellan 

två parter är i fokus, vilket stärker relevansen för vårt definitionsval.  

 

2.1.3 Kontrakt 

Ett kontrakt kan innebära och innehålla många olika saker. Exempelvis lyfter Xu, Cheng och Sun 

(2015) fram olika typer av kontrakt i samband med outsourcing, där kontraktets utformning beror på 

flertalet faktorer. Studien omfamnar alla typer av kontrakt som kan tänkas förekomma i samband med 

outsourcingsamarbeten, där kontraktet ses som ett verktyg i ett större sammanhang. För att klargöra 

vad vi menar med kontrakt väljer vi att definiera det som en skriftlig överenskommelse mellan två 

parter, där innehållet handlar om bestämmelser om vad som ska gälla. Kontraktet likställs ofta med 

ordet avtal i Sverige. I den forskning som bedrivs inom det område vi valt att placera oss, används 

engelskans ”contract” i stor utsträckning, vilket bidragit till valet av att fokusera på svenskans 

kontrakt. 

 

2.2 Forskningsmodell 

I dagens företagsklimat har outsourcing till en tredje part blivit relativt vanligt (Mosher et al. 2011). 

Det är därmed uppenbart att outsourcing involverar externa parter och att affärsrelationer bildas 

parterna emellan. Webb och Laborde (2005) menar att framgångsrika affärsrelationer leder till 

framgångsrika outsourcingsamarbeten. I samband med affärsrelationer kan även kontrakt vara en 

naturlig del av outsourcingsamarbeten, vilket Qi et al. (2012) lyfter fram i deras studie. De använder 

samlingsbegreppen relationsdimension och kontraktsdimension. I ett ramverk placeras dessa 

dimensioner i en större kontext, vilket visar på dess relevans i outsourcingsammanhang.  

 

För att underlätta forskningsprocessen, väljer vi att hämta inspiration från befintliga 

forskningsmodeller som Qi et al. (2012) och Qi och Chau (2015) har utformat. Modellerna fungerar 

som utgångspunkt för den uppbyggda teoretiska referensramen. Utformandet av vår 

forskningsmodell kommer med andra ord att ha influenser i modellerna som Qi et al. (2012 och 2015) 

framställt, men där vissa modifikationer förekommer. Detta då vi anser att våra förändringar gör att 

modellen bättre passar in i studiens forskningsområde. Nedan presenteras kärnan i modellen. Den 

kommer att utvecklas med dimensionernas ingående komponenter, för att slutligen utgöra studiens 

fullständiga forskningsmodell.  
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Figur 1. Forskningsmodell. Egen konstruktion, med inspiration från Qi et al. (2012) 

 

2.3 Affärsrelationens dimension 

Forskningsfältet är varierat och brett vad gäller affärsrelationer och dess sammansättningar. För att 

belysa detta har Goles et al. (2005) granskat tidigare forskning och sammanställt flertalet faktorer 

som visats ha en inverkan på affärsrelationer. Sammanställningen visar på ett brett omfång av 

identifierade faktorer, vilket tyder på en komplexitet i både hanteringen och förståelsen av 

relationsbegreppet. För att underlätta denna hantering väljer forskare att placera faktorer i kategorier 

eller indelningar, här utgör Rhodes et al. (2016) ett exempel. Qi et al. (2012) väljer att placera 

komponenter som inverkar på affärsrelationerna i en samlad dimension. Denna dimension beskrivs 

som en förbindelse mellan tjänsteleverantörsföretag och kundföretag, vilket involverar både 

egenskaper och processer som byts parterna emellan. Här menar Qi et al. (2012) att förtroende och 

engagemang ses som centrala komponenter för att erhålla en lyckad affärsrelation. Vidare anses 

kunskapsutbyte och kommunikation vara viktiga och dynamiska processer för att bibehålla och stärka 

dessa relationer. I enlighet med detta kommer vi i denna studie att utgå från de komponenter som Qi 

et al. (2012) lyfter fram. Förtroende, engagemang, kunskapsutbyte och kommunikation har samtliga 

visats vara viktiga element för att bygga och upprätthålla affärsrelationer. Flertalet forskare har visat 

på faktorernas relevans i dessa sammanhang (Rhodes et al., 2016; Goles et al., 2005), vilket förstärker 

argumenten att vidare beskriva och använda dessa faktorer i vår studie. 

 

2.3.1 Förtroende 

Förtroende beskrivs enligt Rousseau, Sitkin, Burt och Camerer (1998) som något psykologiskt och 

viktigt för organisatoriskt liv. De förklarar att förtroende är ett grundläggande psykologiskt tillstånd 

som kan orsakas av eller resultera i val eller beteenden. Förtroende kan exempelvis skapas genom 

Framgångsrika 
outsourcingsamarbeten

Affärsrelation

Kontrakt
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samarbeten eller genom att ta risker, vilket är något som Rousseau et al. (1998) väljer att nämna. 

Förtroende bör med andra ord inte definieras som ett val eller ett beteende utan snarare något som 

uppstår beroende på vilka val och beteenden man antar. Qi et al. (2012) väljer istället att anta en mer 

praktisk förklaring till förtroende. De menar att förtroende handlar om kundföretagens tillit till 

tjänsteleverantörernas pålitlighet och integritet. Enligt McEvily, Perrone och Zaheer (2003) möjliggör 

förtroende ett mer effektivt beslutsfattande, förtroende kan också verka vägledande genom att föreslå 

beteenden och rutiner som är mest lönsamma och fördelaktiga. McEvily et al. (2003) menar att 

förtroendet kan ses som en förväntan, något som är varseblivande och ställningstagande och kan 

utgöras av viljan att vara sårbar. Detta återspeglar i sin tur en vilja eller en avsiktlighet varvid McEvily 

et al. (2003) väljer att definiera förtroende som en förväntan eller en avsikt. 

 

Schoenherr, Narayanan och Narasimhan (2015) menar att förtroende är en viktig egenskap för att 

erhålla lyckad outsourcing, de väljer att se förtroende som en form av tillförlitlighet och välvilja som 

en leverantör innehar för att tillgodose kundens intressen. Trots vikten av att förstå förtroendets 

beskaffenhet i affärsrelationer så nämner Zaheer, McEvily och Perrone (1998) att det finns 

tvetydighet i litteraturen gällande förtroendets exakta roll. Rousseau et al. (1998) har dock efter en 

genomgång av litteraturen format en allmän definition: 

 

”Förtroende är ett psykologiskt tillstånd som innefattas av viljan att acceptera exponering baserat 

på positiva förväntningar gällande avsikter eller beteenden från en annan” (Rousseau et al. 1998) 

[egen översättning] 

 

Rousseau et al. (1998) beskriver olika typer av förtroenden, ”calculus-based”, ”relational” och 

”institutional-based”, vilka kan anses uppstå under olika tidpunkter i affärsrelationen. Enligt Ali 

Babar, Verner och Nguyen (2007) baseras många affärsrelationer inledningsvis på ett förtroende som 

ses som ”calculus-based” för att sedan utvecklas i takt med att kunskaper och erfarenheter byts 

parterna emellan. ”Calculus-based” är en form av förtroende som enligt Rousseau et al. (1998) bygger 

på att göra rationella val och handlar främst om ett ekonomiskt utbyte. Förtroende uppstår när en part 

upptäcker att en annan part avser att utföra handlingar som är gynnsamma. Rousseau et al. (1998) 

nämner också en annan typ av förtroende, här är upprepande interaktioner mellan parterna det 

viktigaste för att forma ett förtroende. Information som finns tillgänglig inom relationen lägger 

grunden för det förtroende som Rousseau et al. (1998) väljer att benämna som ”relational”. 

”Institutional-based” ses enligt Rousseau et al. (1998) som ett förtroende som kan underlätta vägen 

till formandet av både ett ”calculus-based” och ett ”relational” förtroende. Här menar de att företagets 



 

15 

 

rykte spelar roll och är det som möjliggör att en affärsrelation skapas från början. Det kan vara av 

vikt att förstå att det finns flera typer av förtroenden och att förtroendet kan te sig på olika sätt i olika 

affärsrelationer. Mycket av litteraturen som behandlar förtroende i samband med outsourcing visar 

dock på förtroendets betydelse och relevans för att erhålla positiva utfall (Schoenherr et al., 2015; Qi 

et al., 2015). 

 

2.3.2 Engagemang 

Engagemang innebär enligt Morgan och Hunt (1994) tron att en pågående affärsrelation är av sådan 

vikt varvid det är motiverat att lägga ned maximala ansträngningar för att upprätthålla denna relation. 

Affärsrelationen ska därmed anses vara värd att arbeta på för att säkerställa att den varar på obestämd 

tid. Morgan et al. (1994) innehar uppfattningen om att engagemang endast förekommer när 

affärsrelationen anses vara viktig. De menar vidare att engagemang bland annat utvecklas när företag 

ingår relationer som syftar till att tillhandahålla resurser och möjligheter som är överlägsna utbudet 

av alternativa parter. Även att ingå relationer med parter som har liknande värderingar kan bidra till 

att engagemang utvecklas. Liknande värderingar kan också vara något som engagemang kan baseras 

på, detta menar Brown, Lush och Nicholson (1995). Denna typ av engagemang beskrivs också vara 

mer bestående än engagemang som baseras på ekonomiska och yttre angelägenheter. Brown et al. 

(1995) beskriver att detta mer kortlivade engagemang kan utgöras av önskan att erhålla ekonomisk 

ersättning eller för den delen att undvika ekonomiska straff.  

 

Engagemang kan klassificeras på olika sätt, Brown et al. (1995) nämner bland annat det normativa 

och det instrumentala engagemanget. Enligt Brown et al. (1995) baseras ett normativt engagemang 

på identifieringen och inblandningen med en organisation medan det visat sig att det instrumentala 

engagemanget istället grundas i efterlevnad.  Zhao, Huo, Flynn och Yeung (2008) menar att ett 

normativt engagemang speglar viljan att upprätthålla en långsiktig affärsrelation genom att identifiera 

och införliva värderingar och normer. Detta långsiktiga engagemang ska säkerställa framtida 

skyldigheter och minska eventuella avsikter att avsluta affärsrelationen, ofta sker upprepande 

transaktioner mellan parterna i affärsrelationen för att lyckas med detta. Affärsrelationer där det 

normativa engagemanget är större har därmed visats innehålla en högre grad av integrering mellan 

parterna, detta enligt Zhao et al. (2008).  Ett engagemang av instrumental art drivs av belöningar och 

straffpåföljder, detta medför enligt Zhao et al. (2008) att affärsrelationen kommer att ingås när en 

fördel av relationen kan utmynnas. 
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Gemensamt för stora delar av den litteratur som lyfter fram affärsrelationer är enligt Morgan et al. 

(1994) uppfattningen att engagemang är nyckeln till att erhålla värdefulla fördelar. Att utveckla och 

bibehålla detta engagemang eftersträvas därmed i relationerna. I enlighet med detta så menar Morgan 

et al. (1994) att engagemang spelar en central roll i alla typer av relationer mellan företag och dess 

kunder. Enligt Goo och Huang (2008) har engagemang en positiv inverkan på affärsrelationernas 

utfall. Chou, Techatassanasoontorn och Hung (2015) ser engagemang som ett viktigt element när det 

gäller outsourcingens utfall. De menar att engagemang bidrar till samarbete och hållbara 

affärsrelationer. För att erhålla positiva utfall krävs enligt Chou et al. (2015) ett starkt engagemang 

från båda parter. Detta för att ta tillvara på de tillgångar som uppstår mellan företagen och för att ingå 

i nära samarbeten med syftet att förbättra affärsprocessen. 

 

2.3.3 Kunskapsutbyte  

Lahti och Beyerlein (2000) menar att kunskap skapas genom att kombinera och koppla samman bitar 

av information över en tidsperiod. Kunskap utvecklas och organiseras av ett följe av information som 

baseras på de inblandade personernas tro, värderingar och engagemang. Information blir till kunskap 

när förståelsen av det och värdet av det kan läras. Ett effektivt kunskapsutbyte från en person eller 

grupp till en annan måste enligt Beyah och Gallivan (2001) ske när kunskap en gång har skapats, 

detta för att erhålla och verkställa prestandafördelar från denna kunskap. Lahti et al. (2000) nämner 

att kunskap måste kunna delas, spridas och användas på ett företagsövergripande sätt för att förbättra 

företags resultat och därmed utgöra en potentiell tillgång. Enligt dem handlar kunskapsutbyte om att 

förmedla och sprida kunskap inom eller mellan företag. 

 

Lee, Huynh och Hirschheim (2008) väljer att definiera kunskapsutbyte som aktiviteter för att överföra 

eller sprida kunskap från en person, grupp eller organisation till en annan. Genom att dela kunskap 

skapas möjligheter att upprätthålla en mer effektiv och bestående affärsrelation. I och med detta så 

menar Lee et al. (2008) att avsaknaden av kunskapsdelning kan innebära en kritisk faktor i miljöer 

där den organisatoriska dynamiken inte är fungerade. Å andra sidan nämner de att förekomsten av 

sådana gemensamma uppfattningar kan leda till bättre outsourcingresultat. Lee et al. (2008) har efter 

en granskning av tidigare litteratur kommit fram till att kunskap förekommer i olika former, vilka de 

väljer att benämna som uttalad kunskap och underförstådd kunskap. Den uttalade kunskapen 

uppträder i både symbolisk eller skriftlig form och kan rent praktiskt utgöras av rapporter, manualer 

och modeller. Material som uttrycks i både verbal, symbolisk eller skriftlig form och härstammar från 

arbetslivserfarenhet, vilket innebär att kunskapen inte är helt uttalad vad gäller varifrån den kommer 

eller från vilka, beskriver istället den underförstådda kunskapen. Även Nonaka och von Krogh (2009) 
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lyfter fram underförstådd och uttalad kunskap. De beskriver underförstådd kunskap som något 

oartikulerat och knutet till sinnena. Det kan exempelvis handla om fysiska upplevelser, intuition eller 

underförstådda tumregler. Den uttalade kunskapen handlar enligt Nonaka et al. (2009) istället om 

kunskap som kan formuleras i meningar och fångas i målningar eller i skrift. Den är universell i sin 

karaktär och innehar därmed förmågan att verka över sammanhang. Lahti et al. (2000) menar att 

denna kunskap kan överföras genom böcker och databaser och att den underförstådda kunskapen 

istället byts via personlig kontakt och samarbeten. Enligt Lee et al. (2008) tycks det uttalade 

kunskapsutbytet vara en mer effektiv process för att erhålla lyckad outsourcing, denna form av 

kunskap är också lättare att både förstå och dela mellan organisationer. Även om Lee et al. (2008) 

talar för den uttalade kunskapen så vill de ändå tydliggöra att förekomsten av underförstådd kunskap 

också är av relevans. 

 

Lee et al. (2008) har visat att kunskapsdelning upplevs vara en kritisk framgångsfaktor i 

outsourcingsamarbeten. Deras resultat tyder på att kunskapsdelning i ett outsourcingsamarbete är en 

viktig faktor för att uppnå strategiska, ekonomiska och tekniska fördelar. Detta sett ur både 

leverantörers och kunders perspektiv. Enligt Beyah et al. (2001) så finns det på grund av ökad 

konkurrens ett behov av att utnyttja kunskap, något som i sin tur lett till ett erkännande av kunskap 

som en värdefull tillgång. De menar också att kunskap allt mer kännetecknas som en livsviktig 

tillgång som måste hanteras. Kunskap kan också förmedlas på olika sätt. Lahti et al. (2000) nämner 

bland annat kunskapsutbyten via regelbunden företagskommunikation, möten, personliga kontakter 

och utbildning. Genom att presentera vikten av informations- och kunskapsutbyte i 

outsourcingsamarbeten och att utbytet både existerar och utspelar sig i olika former ges relevans för 

kunskapsutbyten i affärsrelationer.  

 

2.3.4 Kommunikation 

Andersson och Narus (1990) beskriver kommunikation som att proaktivt, både formellt och 

informellt, dela eller utbyta meningsfull och aktuell information mellan företag. Detta är en definition 

som lägger fokus på effekten av informationsutbytet snarare än kvantiteten eller mängden. Det 

handlar då om att utnyttja den senaste kommunikationen som ägt rum, kommunikationen mellan 

företagen karakteriseras alltså av den senaste tidens erfarenheter företagen emellan. Enligt Paulraj, 

Lado och Chen (2008) bidrar kommunikation till konkurrensfördelar, detta genom att förhöja den 

operativa effektiviteten, kvalitén, flexibiliteten och kundorienteringen. Kommunikation är en 

nyckelfaktor och Rhodes et al. (2016) menar att kommunikationen har möjligheten att förbättra 

kvalitén på affärsrelationerna. Rhodes et al. (2016) menar att kommunikation kan vara ett nödvändigt 
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element för att upprätthålla långsiktiga relationer, att kommunikation kan användas för att hantera 

interaktioner med avseende på intensitet och frekvens inom outsourcingprocesser. Kommunikation 

har också enligt Paulraj et al. (2008) visats utgöra en kritisk faktor när det gäller att främja strategiska 

samarbeten mellan företag. Rhodes et al. (2016) har även visat att interaktionsaktiviteter och 

processer såsom kommunikation i högre grad spelar en viktigare roll i affärsrelationer. Många av de 

fördelar som outsourcingen kan innebära utrönas genom att effektivt hantera dagliga interaktioner 

som exempelvis kommunikationen i affärsrelationerna. 

 

Enligt Granér (1994) handlar kommunikation om så mycket mer än bara det som kan förmedlas via 

ord. Kommunikationen har en sammanbindande effekt och verkar stimulerande genom att ny 

information, upplevelser, kunskaper och erfarenheter kan förmedlas. Kommunikationen sker på 

många olika sätt och Granér (1994) nämner vikten och betydelsen av tydlig kommunikation. Han 

menar att det sker olika steg i en kommunikation, vilka han belyser i den så kallade 

kommunikationsprocessen. Grunden i denna process utgörs av att en ”sändare” förmedlar ett budskap 

till en ”mottagare”.  För att applicera och placera Granérs resonemang i vår studie så kan en 

affärsrelation antas inneha både en sändare och en mottagare mellan vilka budskap förmedlas. 

 

2.3.5 Interagerande faktorer 

Vissa faktorer kan ge upphov till andra. I flertalet studier belyses och används många av faktorerna 

tillsammans. Morgan et al. (1994) menar exempelvis att förtroende är en avgörande faktor för 

engagemang inom affärsrelationer. Enligt Goles et al. (2005) interagerar egenskaper och processer 

inom affärsrelationerna på ett cykliskt sätt. Här lyfter de bland annat fram kommunikation, vilket kan 

ses som en föregångare till förtroende. I takt med att förtroendet växer skapas en mer öppen 

kommunikation vilket i sin tur förstärker förtroendet mellan parterna. Goles et al. (2005) har visat att 

det finns ett antal pågående och ömsesidiga kopplingar mellan egenskaper och processer inom 

affärsrelationerna, trots detta väljer de av analytiska skäl att behandla faktorerna separat. Detta stycke 

bidrar med en kortfattad presentation som visar en mer sammankopplad syn på faktorerna inom 

affärsrelationerna och därmed att de faktorer som inverkar på affärsrelationerna inte alltid är tydligt 

avgränsade. I vår studie kommer faktorerna i huvudsak, likt Goles et al. (2005), att behandlas som 

fristående i affärsrelationen. 
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2.4 Kontraktets dimension 

Kontraktet beskrivs ofta som något grundläggande för affärsrelationer i samband med outsourcing 

(Kern, 1997; Khan et al., 2017). Dessa affärsrelationer styrs i de flesta fall genom kontraktet (Goo, 

Kishore, Rao och Nam, 2009), vilket visar på kontraktets betydande roll i sammanhanget. Litteraturen 

för kontrakt kan i stora drag delas in i två delar; kontraktets innehåll och hanteringen av kontrakt (Qi 

et al., 2015). Kontraktet kan beskrivas fungera som ett grundläggande verktyg i samband med 

outsourcing. Exempelvis beror uppkomsten av konflikter i affärsrelationer ofta på svaga kontrakt 

(Huai, 2007), samtidigt som kontraktet används för att eliminera opportunistiska beteenden (Klein, 

1996). Dessa exempel visar på kontraktets fundamentala plats inom outsourcingsamarbeten. Ofta 

uppstår det svårigheter i att hitta balans i kontraktets innehåll, då det även finns en strävan efter att ha 

någon form av flexibilitet inbyggt, för att på så vis skapa förutsättningar för båda parter att agera vid 

förändrade förhållanden (MacLeod, 2000). Denna flexibilitet innebär i många fall en faktor för 

ofullständiga kontrakt, vilket komplicerar kontraktshanteringen (MacLeod, 2000). 

 

2.4.1 Innehåll i kontraktet 

Enligt Benaroch, Lichtenstein och Fink (2016) finns olika funktioner i kontraktet som verkar mot 

specifika syften. Författarna har sammanställt viktiga funktioner och vad de syftar till, för att göra 

innehållet i kontraktet greppbart. Dessa kategoriseras genom skyddande, samordnande och 

anpassningsbara aspekter. Den skyddande aspekten av kontraktet innebär, enligt Benaroch et al. 

(2016), att skriftligt åstadkomma kriterier som ska efterföljas. Ryall och Sampson (2006) lyfter i sin 

tur fram hur handlingsplaner i kontrakt kan verka skyddande, genom att konkretisera vad som händer 

i de fall någon av parterna inte fullföljer sina åtaganden. Skyddande åtgärder i kontrakt kan enligt 

Chen och Bharadwaj (2009) även handla om olika former av uppföranderegler, konflikthantering och 

tidsramar. Sammantaget kan alltså sägas att kontraktets skyddande funktion ger en form av säkerhet 

för parterna. 

 

Benaroch et al. (2016) beskriver samordning som en kontraktsfunktion, där det i stora drag handlar 

om att på något vis möjliggöra aktiviteter som är beroende av båda parter för utförandet. Kontraktets 

samordnande egenskaper bidrar således till effektivare outsourcingsamarbeten. Goo et al. (2009) 

belyser även vikten av samordnande egenskaper i kontraktet, där de framhäver behovet av tydlighet 

i samband med bl.a. graden av service-nivå och målbilder. Med detta inskrivet i kontraktet menar 

författarna att det alltså skapar förutsättningar för samordning, där det finns något konkret att arbeta 

mot. Mellewigt, Madhok och Weibel (2007) beskriver i sin tur att en kommunikationsplan i 
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avtalsbestämmelserna bidrar till samordnande. Vidare förklarar de att en kommunikationsplan kan 

innefatta hur rapporteringsförfarandet ser ut mellan berörda parter. 

 

Kontraktets anpassningsfunktion innebär enligt Benaroch et al. (2016), möjliggörandet av 

anpassningsbarhet i samband med förändrade förutsättningar. Susarla (2012) förklarar att det kan 

handla om olika former av flexibilitetsbestämmelser. Vem som har bestämmanderätt, hur 

avtalsvillkor ska uppdateras och parternas förhållande i samband med eventuella prisjusteringar, är 

något som Susarla (2012) lyfter fram som viktiga när det gäller kontraktets anpassningsförmåga. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att litteraturen kring kontraktsfunktioner ofta tar fokus kring dess 

anpassningsbarhet, skyddande förmåga och samordnande egenskaper. Forskningens inriktning kring 

dess kontraktsfunktioner visar på vikten av kontraktets roll. De skyddande egenskaperna indikerar på 

att det skapas förutsättningar för trygghet i affärsrelationer, samtidigt som de anpassningsbara och 

samordnande egenskaperna ger möjligheter till effektivitet.  

 

Beroende på typ av affärsrelation så används olika former av kontrakt. Oshri, Kotlarsky och Gerbasi 

(2015) lyfter fram olika typer av kontrakt. Bl.a. nämns kontrakt som baseras på fasta priser och 

kontrakt som baseras på tid och material. Ibland används även fler typer av kontrakt i samma 

affärsrelation, vilket författarna då beskriver som en kontraktsportfolio. Kontrakt som baseras på fasta 

priser tenderar, enligt Mani, Barua och Whinston (2013), att gynna kunden i större utsträckning, 

medan Gopal, Sivaramakrishnan, Krishnan och Mukhopadhyay (2003) förklarar att kontrakt baserad 

på tid och material tenderar att gynna leverantören. Vid kontrakt baserade på tid och material, 

förklarar Schermann, Dongus, Yetton och Krcmar (2016) att leverantören vanligen ersätts på basen 

av arbetade timmar. Vidare beskriver de hur kunden bär risken i dessa sammanhang, med anledning 

av budgetöverskridande. När det gäller kontrakt med fasta priser förklarar de att omöjliggörandet av 

budgetöverskridande, istället kan påverka projektets kvalitet. Schermann et al. (2016) beskriver 

vidare att fasta priser istället skapar incitament till ökad effektivitet från leverantören.  

 

2.4.2 Hantering av kontraktet 

Det råder olika syn på hur kontraktet som verktyg ska användas i affärsrelationer. Minnaar, 

Vosselman, Van Veen-Dirks och Zahir-Ul-Hassan (2017) beskriver synen på kontraktet genom två 

perspektiv; relationella och rationella perspektivet. De förklarar hur kontraktets plats och utformning 

i affärsrelationen sett ur ett relationellt perspektiv medför en flexiblare inställning, vilket i större drag 

kan innebära förändringar i kontraktet genom parters interaktioner. Samtidigt finns i detta perspektiv 
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ett större förtroende i outsourcingsamarbetet och en större vilja för olika interaktionsaktiviteter. 

Minnaar et al. (2017) beskriver att synen på kontraktet ur ett rationellt perspektiv, mer handlar om att 

se kontraktet som ett verktyg för att motverka opportunistiska beteenden. Detta synsätt låter också 

kontrollstrukturerna i ett kontrakt verka för att styra affärsrelationen i allt större utsträckning, vilket 

således innebär att parter i en affärsrelation, tenderar att luta sig mer mot kontraktet.  

 

Vid hanteringen av kontrakt, förklarar Barthélemy och Quélin (2006) att det är viktigt att anpassa 

ageranden utefter den rådande situationen, där uppkomsten av tydliga risker i outsourcingsamarbeten 

bör påverka graden av flexibilitet i kontrakten. Samtidigt poängterar Goo et al. (2009) hur 

standardiserat innehåll bör behållas intakt, då förändringar riskerar att påverka förtroende och 

engagemang i en affärsrelation. Zhu, Li och Zheng (2014) belyser även vikten av kontraktets 

betydelse för bl.a. kostnads- och tidsbesparing. I de fall där hanteringen av kontraktet och dess 

innehåll optimeras för outsourcingprojekt, medför det fördelar och färre problem i det längre 

perspektivet. Zhu et al. (2014) beskriver hur det i olika grad uppstår ledare och följare i utformning 

av kontrakt, där ett sätt att analysera kontraktsutformning kan göras med att sätta leverantören som 

ledande i kontraktsutvecklingen, medan kunden agerar därefter. Detta kan ses som en naturlig 

kontraktsprocess, där företag agerar sekventiellt. Genom att lyfta blicken gällande hanteringen av 

kontraktet i outsourcingsamarbeten, finns det alltså flertalet aspekter att ta hänsyn till i själva 

skapandeprocessen. 

 

Kontraktets varaktighet är något som kan ha en betydande roll för hur affärsrelationerna utvecklas. 

Gonzales, Gasco och Llopis (2016) förklarar att tidigare forskning lyfter fram korta kontrakt som 

mest populära bland framgångsrika outsourcinglösningar. Vidare förklarar de att anledningar till 

användandet av korta kontrakt ofta kopplas mot den flexibilitet som kunden erhåller, då det skapas 

utrymme för att byta leverantör om servicenivån inte är tillräckligt tillfredsställande. Samtidigt finns 

det motsättningar i valet av kontraktets längd. Vid längre kontrakt förklarar Fleta-Asín och Muñoz 

(2017) att det skapas förutsättningar för att utveckla djupare affärsrelationer med mer utvecklade och 

avancerade samarbeten. 

 

Vachon, Halley och Beaulieu (2009) lyfter fram två typer av vanligt förekommande affärsrelationer 

som påverkar hanteringen av kontrakt. Den första typen av affärsrelation baseras på ekonomisk 

effektivitet på kort sikt. I detta sammanhang är det få interaktioner i affärsrelationen och strategiskt 

fokus på lång sikt uteblir. De förklarar vidare att kontraktets längd i detta sammanhang ofta är kort, 

och att det ger leverantören mindre makt. Den andra typen av affärsrelation baseras i sin tur på 
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motsatsen, d.v.s. fokus på långsiktiga affärsrelationer, där kontraktets tidsram naturligt tenderar att 

vara längre. I den här typen av miljö förklarar Vachon et al. (2009) att det finns en ökad grad av 

samarbetsvilja, vilket sätter interaktionsaktiviteter i fokus. Samtidigt beskriver de att litteraturen ofta 

placerar öppna kontrakt i dessa sammanhang, där det ges utrymme för gemensamt framarbetade 

förändringar.  

 

Hantering och styrning av affärsrelationer genom kontrakt kan som beskrivet ovan tas i uttryck på 

många olika sätt. Krishnan, Geyskens och Steenkamp (2016) beskriver två olika 

styrningsmekanismer, som baseras antingen på kontrakt eller förtroende. De förklarar att det finns en 

påverkan mellan dessa företeelser, där ökad grad av förtroende kan leda till förändringar i styrningen 

genom kontraktet. Detta visar på vikten av att förstå outsourcingsamarbetet för att kunna utveckla de 

bästa styrningsrutinerna. 

 

 

2.5 Fullständig forskningsmodell 

Den fullständiga forskningsmodellen sätter kontraktets innehåll och hantering, samt affärsrelationens 

delar med förtroende, kommunikation, engagemang och kunskapsutbyte, i ett sammanhang som 

riktas mot det framgångsrika outsourcingsamarbetet. Den teoretiska referensramen har utvecklats 

med modellen i åtanke, för att öka kunskapen kring den forskningsmiljö vi valt att placera oss i. 

Samtidigt fungerar modellen stöttande i samband med forskningsprocessen, där vi alltså väljer att 

applicera modellen i ett sammanhang med auktoriserade redovisningskonsulter och SME-företag.  I 

den fullständiga forskningsmodellen har studiens forskningsfrågor tagit plats, för att illustrera 

frågornas inriktning och karaktär i koppling till modellen.  
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Figur 2. Fullständig forskningsmodell. Egen konstruktion, med inspiration från Qi et al. (2012 och 2015) 
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2.6 Översiktsbild över definitioner 
 

Outsourcing att strategiskt använda 

externa resurser för att 

utföra aktiviteter som 

traditionellt sett skulle 

hanteras internt 

Isaksson et al. 2015 

Affärsrelation en process där två företag 

formar starka och 

omfattande sociala, 

ekonomiska och tekniska 

band över tid 

Andersson et al. 1991 

Kontrakt 

 

 

en skriftlig 

överenskommelse mellan 

två parter 

Egen definition 

Affärsrelationens 

dimension 

 

Förtroende 

ett psykologiskt tillstånd 

som innefattas av viljan att 

acceptera exponering 

baserat på positiva 

förväntningar gällande 

avsikter eller beteenden 

från en annan 

Rousseau et al. 1998 

Engagemang 

tron att en pågående 

affärsrelation är av sådan 

vikt varvid det är 

motiverat att lägga ned 

maximala ansträngningar 

för att upprätthålla denna 

relation 

Morgan et al. 1994 

Kunskapsutbyte 

aktiviteter för att överföra 

eller sprida kunskap från 

en person, grupp eller 

organisation till en annan 

Lee et al. 2008 

Kommunikation 

att proaktivt, både formellt 

och informellt, dela eller 

utbyta meningsfull och 

aktuell information mellan 

företag 

Andersson et al. 1990 

Kontraktets dimension Innehåll 

bestämmelser om vad som 

ska gälla 

Egen definition 

 

 Hantering 

aktiviteter kopplade till 

kontraktet 

Egen definition 
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3. Metod 

I metodkapitlet kommer en redogörelse av valda tillvägagångssätt och vetenskapliga utgångspunkter 

att göras. Studiens arbetsgång och datainsamlingsmetoder presenteras, där även ett kritiskt 

förhållningssätt lyfts fram gällande våra metodval. 

 

3.1 Vetenskapliga utgångspunkter 

Denna studie utgår från en kvantitativ forskningsstrategi vilket enligt Bryman och Bell (2013) 

tenderar att förknippas med en naturvetenskaplig kunskapsinriktning och en objektivistisk världsbild. 

Vi menar i enlighet med dessa epistemologiska och ontologiska inriktningar att det framgångsrika 

outsourcingsamarbetet finns därute oberoende av sociala konstruktioner. Valet att nyttja kvantitativ 

metod speglar framförallt vår avsikt att generalisera och göra våra resultat mätbara. Bryman och Bell 

(2013) menar att det finns ett uttalat intresse för generalisering hos den kvantitativa forskaren, ofta 

betonas även kvantifiering gällande insamling och analys av data. Vidare kännetecknas studien av en 

deduktiv ansats vilket framförallt ges uttryck i studiens praktiska genomförande. Här har vi, precis 

som Bryman och Bell (2013) beskriver den deduktiva ansatsen, utgått från tidigare forskning för att 

sedan undersöka denna i praktiken. Jacobsen (2007) tillägger att man som forskare går från teori till 

empiri. Till skillnad från många andra studier som nyttjar en kombination av kvantitativ 

forskningsstrategi och deduktiv forskningsansats så väljer vi inte att formulera och testa hypoteser. 

Vi förhåller oss mer generella i vår framtoning för att fånga upp ett bredare problemområde.  På så 

vis begränsar vi inte vår datainsamling utan istället skapas förutsättningar för att undersöka fler 

aspekter av det område vi studerar. 

 

3.2 Forskningsprocess 

Forskningsprocessen bygger på flertalet steg, där vi genom den kvantitativa inriktningen kan likna 

stora delar av vår arbetsgång med de mest karaktäristiska modellerna över hur kvantitativ forskning 

beskrivs. Visuellt sett beskrivs ofta den kvantitativa forskningsprocessen som en rak arbetsprocess, 

där varje steg har sin plats (Smith, 2015). Däremot är det sällan en sådan tydlig arbetsgång i praktiken 

(Bryman och Bell, 2013). Våra tillvägagångsätt har många gånger medfört steg tillbaka i den 

beskrivna modellen, än om den strukturella processen kan fungera som grund för vår arbetsgång. Vid 

utformningen av vår modell över forskningsprocessen nyttjar vi flertalet delar som vanligen beskrivs 

i samband med kvantitativa undersökningar. De beskrivna momenten i modellen utgör i sin tur många 

underliggande processer.   
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Figur 3. Forskningsprocess. Egen konstruktion, med inspiration från Smith (2015) och Bryman och Bell (2013) 

 

3.3 Forskningsdesign 

Studiens forskningsdesign behandlar en tvärsnittsdesign (survey) vilket innebär att vi kunnat insamla 

data från fler än ett fall vid en viss tidpunkt. En survey kan förenklat beskrivas som den typ av 

undersökning som tillämpar en tvärsnittsdesign där data insamlas via enkäter (Bryman och Bell, 

2013). Vår empiriska datainsamling sker rent praktiskt via webbaserade enkäter, där auktoriserade 

redovisningskonsulter som utgör föremål för vår studie, avger sina svar vid ungefär samma tidpunkt. 

Genom att tillämpa en tvärsnittsdesign kan vi nå ut till ett stort antal individer.  
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Resultat

Analys
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Enligt Yin (2007) kopplar forskningsdesignen samman empiriska data med de forskningsfrågor som 

undersökningen grundas i. I samband med utformningen av enkäten har vi studiens forskningsfrågor 

i åtanke, i och med detta fungerar enkäten som en länk mellan vårt empiriska material och studiens 

initiala forskningsfrågor.  Då studien som tidigare nämnt utgår från en deduktiv ansats fungerar också 

studiens teoretiska referensram som en utgångspunkt för vår enkätutformning. I modellen nedan ges 

ett klargörande till hur enkätfrågorna utformas i anknytning till våra forskningsfrågor och teoretiska 

grunder.  

 

 

Teori 

 

 Forskningsfrågor 

 

 

Enkät 

  

1. Finns det skillnader i synen 

på hur framgångsrika 

outsourcingsamarbeten bör 

vara, gentemot hur de faktiskt 

ser ut? 

 

Påstående 13-18 

 

2.4 Kontraktets dimension 

 

 

2. Spelar kontraktet en viktig 

roll för framgångsrika 

outsourcingsamarbeten?  

 

 

Påstående 9, 11-12, 19 

 

2.3 Affärsrelationens dimension 

 

 

3. Spelar affärsrelationen en 

viktig roll för framgångsrika 

outsourcingsamarbeten? 

 

 

 

Påstående 1-5, 19 

 

2.3 Affärsrelationens dimension 

2.4 Kontraktets dimension 

 

 

 

4. Har kontraktets utformning 

betydelse för synen på 

affärsrelationen? 

 

 

 

 

Påstående 1-12 

 

Tabell 1. Koppling mellan teori, forskningsfrågor och enkät. Egen konstruktion. 

 

3.4 Enkät 

I den här delen presenteras våra processer i samband med enkäten.  
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3.4.1 Utformning 

Vi väljer att utveckla vår enkät via Google Formulär. Detta främst med anledning av dess 

användarvänlighet och lättillgänglighet. Vissa funktioner som Google Formulär erbjuder, bidrar även 

till valet. Exempelvis utvecklas enkäten med en Likertskala, vilket är något som fördelaktigt kan 

utformas i programvaran. En Likertskala kan byggas upp genom påståenden, där respondenterna ges 

möjligheten att välja huruvida man ställer sig till påståendet (McDonald, 2016). Vi anser att 

konstruktionen är fördelaktig i vårt fall, dels med anledning av att den skapar förutsättningar för att 

fånga upp samband. Likertskalan är även allmänt accepterad och välkänd (McDonald, 2016). Därför 

menar vi att det skapar förutsättningar för en tillfredsställande svarsfrekvens, genom respondenternas 

förhoppningsvis välbekanta möte med konstruktionen och således välvilliga inställning till 

deltagande. Respondenterna kan svara på påståendena genom att ta ställning till dem, genom 

”instämmer inte alls” och ”instämmer helt” på en skala 1-7. Ytterligare ett motiv som ligger till grund 

för enkätupplägget handlar om de på förhand kända kodningar som blir en följd av användandet av 

Likertskala. Genom just användandet av en Likertskala skapas förutsättningar för att förstå 

kodningsstrukturen på förhand (Bryman och Bell, 2013).  Detta ger fördelar genom att förberedelser 

för resultatframställning kan påbörjas innan sista svarsdag på enkät.  

 

Det finns flertalet åtgärder som vi har i åtanke vid utformandet av enkäten. För att undvika bortfall 

väljer vi att göra alla enkätdelar obligatoriska. På så vis tvingar vi respondenterna att ta ställning. Att 

avstå från att svara, skulle leda till att ett deltagande inte är möjligt. Vidare formuleras en 

introduktionstext i enkäten (se Appendix, bilaga 2). Detta för att ge respondenterna en förståelse för 

syftet med enkäten. Vi informerar även om vissa grundläggande förutsättningar som behövs för att 

säkerställa att respondenterna har samma utgångspunkter. Information om att svaren behandlas 

konfidentiellt ges också. 

 

Korta enkäter ger vanligen en högre svarsfrekvens, och således lägre bortfall (Bryman och Bell, 

2013). Detta är något vi har i åtanke, vilket resulterar i en enkät som går förhållandevis snabbt att 

svara på. I introduktionstexten uppmanar vi exempelvis att få två minuter av deras tid. Problemet med 

enkättrötthet menar vi därmed elimineras. Den visuella designen är i det stora hela horisontell. Även 

detta är en åtgärd som bidrar till att minska problemet med enkättrötthet (Bryman och Bell, 2013). I 

samband med utformningen av innehållet i enkäten är vi kontrollerande, i den mening att 

respondenterna ska kunna svara på det vi konstruerar. Vi menar att detta är något som är viktigt för 

att kunna göra samtliga delar i enkäten obligatoriska. För att skapa förutsättningar till meningsfulla 
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bidrag från respondenter är det också viktigt att se till att kunskapen hos respondenterna kan matchas 

mot innehållet i enkäten (Bryman och Bell, 2013). 

 

Processen i samband med enkäter kan vanligen presenteras i fyra steg (Fan och Yan, 2010). Dessa 

steg liknas med våra metodval i samband med enkätprocessen. I modellen nedan ges en 

sammanfattande bild över den enkätprocess som genomgås. Enkäten i sin helhet (påståenden och 

svar) kan ses i Appendix, bilaga 3. 

 

1. Enkät utvecklas                   2. Enkät delas ut 

 

4. Enkät samlas in                                  3. Enkät ifylls 

Figur 4. Enkätprocess. Egen konstruktion, med inspiration från Fan och Yan (2010) 

 

3.4.2 Utskick 

Vi väljer att göra enkäten möjlig via webben. Detta då det är ett naturligt steg i samband med arbetet 

i Google Formulär. Vi samarbetar även med SRF-Konsulterna för att nå ut till de auktoriserade 

redovisningskonsulterna. Genom SRF-Konsulternas data i form av epost-adresser till 

redovisningskonsulterna blir det ett naturligt steg att ta kontakt med dem för att underlätta 

arbetsprocessen. Diskussioner förs för att utforma ett försättsblad, som sedan förmedlas till deras 

medlemmar, och således våra potentiella respondenter. Försättsbladet (se Appendix, bilaga 1) 

utformas i samarbete med Petra Lagnehag Zars, Marknadschef på SRF-Konsulterna. I samband med 

utskicket kom vi överens om att enkäten skulle vara tillgänglig i nio dagar för de potentiella 

respondenterna. Tidsramen vi arbetar mot är en bidragande orsak till valet av att ha den öppen i nio 

dagar.  

 

3.4.3 Urval, svarsfrekvens och bortfall 

Studien tar riktning mot auktoriserade redovisningskonsulter vilket innebär att de är dessa som utgör 

studiens totala population. Bryman och Bell (2013) beskriver att det är från denna population som 

man sedan gör sitt urval, vilket då omfattar en del av denna population. Vårt urval utgör 59 % av den 

Forskare Enkät Respondent
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totala populationen vilket motsvarar ca 2800 stycken auktoriserade redovisningskonsulter.  Urvalet 

baseras på de auktoriserade redovisningskonsulter som är medlemmar i branschorganisationen SRF-

Konsulterna. Detta då vi genom ett samarbete med SRF-Konsulterna fått möjlighet att nå ut till deras 

medlemmar och därmed en stor del av studiens totala population. Det följer sig därmed naturligt att 

basera vårt urval utefter dessa medlemmar. Urvalet kan därmed liknas med ett icke-sannolikhetsurval, 

detta då auktoriserade redovisningskonsulter utan medlemskap i SRF-Konsulterna inte haft samma 

chans att komma med i urvalet. De respondenter som besvarar enkäten kan dock antas vara 

slumpmässiga, då vi inte kan styra eller påverka de individer i urvalet som besvarar eller inte besvarar 

enkätundersökningen. I figuren nedan illustreras urvalsprocessen. 

 

 
 

Figur 5. Urvalsprocess. Egen konstruktion, med inspiration från Jacobsen (2007) 

 

Den procentuella andel av urvalet som besvarar vår enkät motsvarar en svarsfrekvens på 4,7 %. 

Svarsfrekvensen baseras på 132 stycken respondenter. Enligt Bryman och Bell (2013) påverkas 

svarsfrekvensen av de respondenter som inte besvarat samtliga av enkätens frågor. Denna typ av 

bortfall, vilket benämns som internt bortfall av Bryman och Bell (2013), kan vi däremot eliminera 

genom att markera samtliga av enkätfrågorna som obligatoriska. Vårt bortfall blir istället av extern 

art och omfattar därmed de respondenter som inte väljer att delta i vår enkätundersökning eller som 

av andra anledningar inte kan medverka. Studiens svarsfrekvens räknas ut i enlighet med Jacobsens 

(2007) angreppssätt, genom att dividera antalet enkäter som besvaras med studiens totala urval, för 

att sedan multipliceras med 100. Utfallet av detta visar som ovan nämnt en svarsfrekvens på 4,7 %.  Vi 

är medvetna om det som Bryman och Bell (2013) lyfter fram gällande låg svarsfrekvens, då urvalets 

Population vi vill 
studera

Urval

Antal svar på 
enkäten

Medvetet bortfall 

Omedvetet 

bortfall 
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representativitet kan ifrågasättas, vilket vi därmed tar hänsyn till i våra slutsatser. Då bakgrundsdata 

avseende populationen inte insamlas, kan vi inte säkerställa att vårt urval är representativt, detta 

oavsett storleken på svarsfrekvensen. Som en följd av detta tillämpar vi inte någon bortfallsanalys. 

Precis som Jacobsen (2007) nämner behöver vi bakgrundsinformation om hela populationen för att 

kunna uttrycka oss om hur representativa våra respondenter och dess svar är. Studiens svarsfrekvens 

blir i vårt fall inte den mest centrala delen av kvalitetsfaktorer som vi väljer att fokusera på. Med detta 

sagt så gör vi ändå vissa metodval med förhoppningar om att erhålla en godtagbar svarsfrekvens. Vi 

är också noga med påvisa undersökningens relevans för att öka respondenternas intresse för att delta 

i studien, detta då Jacobsen (2007) menar att dessa bitar hänger ihop. Den yrkesgrupp som studien 

riktas mot befinner sig i en hektisk period på året, där fokus ligger på årsbokslut och deklarationer, 

vilket också kan tänkas inverka på svarsfrekvensen.  

 

3.4.4 Kodning  

I samband med användningen av en Likertskala effektiviseras arbetet med att kvantifiera insamlat 

material. De på förhand numrerade svarsalternativen (1-7) representerar en kod, vilket innebär att 

informationen direkt omvandlas till data. Kodningen är därmed förutbestämd vilket underlättar vår 

arbetsprocess. Den manuella kodningen begränsas därmed till att omfatta de delar av enkäten som 

inte är utformade med en Likertskala. Hit räknas exempelvis den bakgrundsinformation som 

respondenten uppmanats att ange i enkätens inledande fas. Att kvantifiera viss information, 

exempelvis ålder, är precis som Bryman och Bell (2013) nämner relativt enkel att utföra.  Här 

motsvarar respondentens ålder, rent siffermässigt den kod som används. Antalet år som auktoriserad 

redovisningskonsult kan även antas utgöra information som på ett enkelt sätt kan kvantifieras, då 

samma princip som för respondenternas ålder gäller. I vår enkät besvaras dock antalet år via ett så 

kallat fritextsvar, vilket innebär att ord eller tecken kan tilläggas i det svar som anges. Följden av 

detta blir att vi manuellt får justera en del av svaren till att endast omfatta siffror. Många av 

respondenterna anger exempelvis att de varit auktoriserad sedan auktorisationen infördes. En manuell 

justering får därmed göras och siffran 11 blir dessa uppgifters numeriska motsvarighet. Detta då 

auktorisationen infördes år 2006 (SRF-Konsulterna, u.å). Respondenternas kön blir manuellt 

tilldelade koder. Precis som Bryman och Bell (2013) nämner, fungerar koderna som etiketter för att 

möjliggöra bearbetning av data. De tre alternativen får koderna 1-3, där ”kvinna” erhåller kod (1), 

”man” erhåller kod (2) samt det tredje alternativet ”annat” erhåller kod (3). Då vi som tidigare nämnt 

använder Google Formulär kan vi konvertera det insamlade materialet till ett kalkylark. I detta ark 

äger den manuella kodningen rum för att sedan fungera som en utgångspunkt till studiens 

resultatframställning. 
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3.5 Insamling av sekundärdata 

Datainsamlingen består av både primär- och sekundärdata. Detta då vi insamlar ny information via 

enkäter, samt bygger upp arbetets teorikapitel på redan befintlig information. Detta arbetssätt beskrivs 

enligt Jacobsen (2007) som föredömligt, att använda olika typer av data, både primär och 

sekundärdata. Jacobsen (2007) menar att olika data kan fungera stödjande och därmed verka för att 

styrka de resultat som uppkommer, samtidigt som de kan användas för att ställas mot varandra. Detta 

är också något som vi tar fasta på, genom att insamla olika typer av data skapar vi möjligheter för att 

koppla våra empiriska upptäckter till vad som sagts i tidigare forskning. Vi skapar på så vis bättre 

förutsättningar för analys. Då vi som tidigare nämnt utgår från en deduktiv ansats blir också detta 

arbetssätt motiverat. Sekundärdata som nyttjas består främst av vetenskapliga artiklar och har till 

uppgift att verka som en teoretisk grund för det som testas i praktiken. Artiklarna sökts fram genom 

olika databaser tillgängliga via Högskolan i Gävle. Samsökningstjänster såsom Discovery och Google 

Scholar används främst, vilka för oss vidare till enskilda databaser där Emerald, Scopus och Science 

Direct är de mest återkommande. Enligt Hultman och Eriksson (2014) bygger sekundära källor på de 

primära vilka exemplifieras såsom böcker och artiklar. Förutom vetenskapliga artiklar används också 

böcker och då framförallt relevant metodlitteratur. 

 

3.6 Resultatframställning 

I denna del redogörs för tillämpad resultatframställning. 

 

3.6.1 Deskriptiv statistik 

Studiens resultatframställning görs framförallt genom deskriptiv statistik. Genom denna 

framställning beskrivs, sammanfattas och illustreras trender som kan förekomma i data (Santucci, 

2016). 

 

Inledningsvis presenteras studiens respondentprofil där kön, ålder samt antal år som auktoriserad 

redovisningskonsult framställs via cirkeldiagram och histogram. Enligt Bryman och Bell (2013) 

motiveras detta då man arbetar med nominalvariabler samt intervall/kvotvariabler. Vi nyttjar Google 

Kalkylark för att utveckla den grafiska designen, detta då kopplingen mellan Google Formulär och 

Google Kalkylark är praktisk och därmed underlättar vår arbetsgång. Google Kalkylark är också 

användarvänlig vid formandet av den deskriptiva statistiken, vilket bidrar till valet att använda denna 

programvara. Vi väljer att lyfta fram bakgrundsinformation gällande våra respondenter med 

förhoppning om att materialet kan vara behjälpligt vid en eventuell replikering av vår studie.  
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Resterande resultatframställning berör enkätundersökningens samtliga delar där vi väljer att 

presentera varje ställt påstående för sig. Redogörelsen lyfts fram genom deskriptiv statistik i 

tabellform (se tabell 2). Vi menar att enkätundersökningen och den empiriska datainsamlingen utgör 

en väsentlig del av studien och att dess resultat därmed bör presenteras i sin helhet. Grafiskt redogörs 

respondenternas svar i form av stapeldiagram (se Appendix, bilaga 3), då de påståenden som besvaras 

ger upphov till intervallvariabler (Bryman och Bell, 2013). Medelvärden beräknas för varje besvarat 

påstående, vilka presenteras i tabell 2. Detta då ett intresse för att tyda mönster i insamlat data 

förekommer, samt en strävan att erhålla en kollektiv beskrivning av respondenternas svar. 

Ovanstående centralmått placeras i kategorin för sammanfattande statistik och är enligt Santucci 

(2016) det mest frekvent använda, i de fall ett värde som återspeglar datats allmänna egenskaper 

eftersöks. Vi beräknar standardavvikelser, vilka redovisas i samma tabell som medelvärdena. Dessa 

visar den genomsnittliga variationen kring medelvärdet (De Veaux, Velleman och Bock, 2016). Vi 

kan därmed se hur respondenternas genomsnittliga svar skiljer sig från medelvärdet.  

 

Den deskriptiva statistiken ger också upphov till en form av analytisk statistik, vilket kan utläsas ur 

nedanstående modell. En redogörelse för denna tillämpning återfinns i avsnittet för dataanalysmetod. 

Modellen nedan sammanfattar studiens övergripande statistiska bearbetning.  

 

Figur 6. Statistisk bearbetning. Egen konstruktion. 

 

3.7 Dataanalysmetod 

Analysen sker med utgångspunkt ur studiens forskningsfrågor, vilka i sin tur kopplas till studiens 

forskningsmodell. Analysen grundas på den deskriptiva statistik som lyfts fram i studiens 
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resultatavsnitt, vilket innebär att medelvärden i stor utsträckning används i analyseringen. 

Medelvärdet är generellt sett ett bra centralmått (Sheposh, 2017), varje värde tas tillvara vilket innebär 

att måttet utgör en god representation av data (Manikandan, 2011). Studiens forskningsfrågor bedöms 

kunna besvaras genom en analys av deskriptiv statistik varvid andra analysmetoder bortses. Vi menar 

därmed att medelvärdet som mått, kartlägger studiens data på ett fördelaktigt sätt.  

 

En del av enkätpåståendena kan analyseras utan bearbetning. Detta då de är direkt förklarande och 

därmed kan analyseras omgående. För att förtydliga så kan dessa enkätpåståenden direkt placeras 

inom ramen för forskningsfrågan då de tillför något utan djupare bearbetning. Andra enkätpåståenden 

bearbetas genom manuella utbrytningar för att besvara forskningsfrågorna. Utbrytningarna sker 

genom att enkätpåståendena grupperas efter Likertskalans svarsalternativ, där de respondenter som 

valt alternativ 5-7 utgör en gruppering och de som valt 1-4 en annan. De högre svarsalternativen 

indikerar att respondenterna instämmer helt eller i hög grad på det påstående som ställts, låga 

svarsalternativ tyder på det motsatta. När analysering sker med hjälp av utbrytningarna, ställs ofta två 

påståenden mot varandra. Enkätpåståenden som exempelvis berör kontraktets utformning ställs mot 

affärsrelationens betydelse för framgångsrika outsourcingsamarbeten som ett led i att besvara 

forskningsfråga 4. Liknande principer gäller för forskningsfråga 2 och 3. I detta analysarbete sker 

utbrytningar för att se om skillnader kan utläsas mellan de som instämmer helt eller i hög grad på ett 

påstående, jämfört med de som inte instämmer alls eller instämmer i lägre utsträckning. På detta vis 

skapas förutsättningar för att avgöra om exempelvis kontraktets utformning har betydelse för synen 

på affärsrelationens roll för framgångsrika outsourcingsamarbeten. I denna jämförelse mellan 

grupperingarna belyses skillnader i de medelvärden som räknats fram för respektive grupp. 

Medelvärdena presenteras både i tabellform och inkluderas i den löpande texten.  

 

3.8 Kvalitetsmått 

Bryman och Bell (2013) lyfter fram tre viktiga kriterier för bedömning av företagsekonomisk 

forskning, vilka benämns som reliabilitet, validitet och replikerbarhet. En reflektion kring hur väl vår 

studie lever upp till dessa kriterier kommer i följande framställning att presenteras. För kvantitativa 

forskare utgör också studiens generaliserbarhet ett viktigt delmoment (Delice, 2010). En diskussion 

kring vår studies generaliserbarhet kommer därmed även att föras i detta avsnitt.  

3.8.1 Reliabilitet 

Vid kvantitativa undersökningar blir vanligen reliabilitetsbegreppet relevant som ett 

kvalitetskriterium (Bryman och Bell, 2013). I samband med forskningsprocessen riktas åtgärder för 
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att stärka vår studies tillförlitlighet. För att utveckla en stabil grund för vår studie, blir valet att rikta 

in oss på de med auktorisation, en åtgärd som bidrar till studiens reliabilitet. Detta menar vi fungerar 

som en åtgärd där studiens resultat bör gå i riktning mot minskad slumpmässighet. Genom vår 

inriktning mot outsourcingsamarbeten mellan auktoriserade redovisningskonsulter och SME-företag, 

menar vi alltså att det bidrar till en högre tillförlitlighet i våra mätningar. Enkätförutsättningarna som 

respondenterna tar del av bidrar även till en tydlighet som skapar förutsättningar att resultaten ska bli 

likvärdiga, oberoende av vem som utför enkäten. 

 

3.8.2 Validitet 

Ett arbete mot att förbättra studiens validitet tas genom den arbetsgång som tillämpas i samband med 

utformandet av enkäten. Arbetsgången illustreras i tabell 1 i det metodavsnitt som behandlar studiens 

forskningsdesign. Ur tabellen kan kopplingen mellan studiens teoretiska referensram, 

forskningsfrågor och enkätundersökning utläsas, vilket visar att både teori och forskningsfrågor 

fungerar som utgångspunkter vid enkätens sammansättning. Validiteten i vårt fall, handlar om hur 

väl enkätens påståenden svarar upp mot studiens forskningsfrågor. Detta då validitet berör måtten 

och mätningarnas giltighet och hur väl dessa mått faktiskt mäter begreppen i fråga (Bryman och Bell, 

2013).  I enlighet med detta menar vi att studien uppnår god validitet.  

 

3.8.3 Replikerbarhet 

Genom att noggrant och utförligt beskriva de tillvägagångssätt vi tillämpar skapar vi förutsättningar 

för andra forskare att genomföra samma eller likvärdiga studier. Att en studie är replikerbar handlar 

nämligen om andra forskares möjligheter att utföra undersökningen på nytt. En förutsättning för detta 

är att de metoder som nyttjas beskrivs på ett noggrant och detaljerat vis (Bryman och Bell, 2013). 

Metodavsnittet behandlar framförallt det datainsamlingsverktyg som vi nyttjar i form av enkäter. Vi 

är här noga med att lyfta fram beskrivningar gällande de val vi gör innan, under och efter arbetet med 

enkäten. Detta för att underlätta och möjliggöra replikering.  

 

3.8.4 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet är ett återkommande begrepp i samband med kvantitativ forskning (Carter och 

Hurtado, 2007), vilket handlar om att kunna generalisera resultat till andra grupper än dem som varit 

föremål för undersökning (Bryman och Bell, 2013). Vår ursprungliga avsikt var i likhet med många 

andra kvantitativa forskare att möjliggöra generalisering av våra resultat och slutsatser. Vi gör 
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däremot vissa metodval som inverkar på studiens generaliserbarhet, hit hör framförallt studiens typ 

av urval. Genom att vi inte med säkerhet kan yttra oss gällande urvalets representativitet så begränsas 

som ovan nämnt vår förmåga att dra allmänna slutsatser till studiens population. Istället menar vi att 

vår studie tillhandahåller en indikation på hur det kan vara. Följaktligen kan studien fungera som ett 

avstamp för framtida forskare. Kan hela populationen kartläggas, finns då möjligheter till 

generalisering. Vi vill med denna framställning visa att vi är medvetna om studiens begränsningar 

vad gäller generaliserbarhet. Enligt Carter et al. (2007) är detta ett viktigt moment för den kvantitativa 

forskaren i de fall då resultaten inte kan generaliseras. Vidare menar de att det då blir vanligt att 

uppmuntra andra att replikera undersökningen för att bekräfta dess generaliserbarhet.  

 

3.9 Kritiskt förhållningssätt 

I metodavsnittets avslutande del förhåller vi oss kritiska till de metodval som tillämpas genom 

studien. 

 

3.9.1 Metodkritik 

Än vilka metodval som görs genom forskningsprocessen, finns det kritiska inslag som kan riktas mot 

dessa (Eyisi, 2016). Vid de mest centrala och relevanta metodvalen har vi ställt fördelar, nackdelar, 

styrkor och svagheter mot varandra. Detta för att få metodvalen att ligga i linje med våra 

vetenskapliga utgångspunkter. De kritiska inslagen mot den kvantitativa forskningen sammanfattas 

kring fyra olika områden (Bryman och Bell, 2013). Kritik ges dels genom ignoransen gentemot att 

människor gör tolkningar av världsliga fenomen. Ett annat kritiskt inslag mot kvantitativa 

undersökningar är att respondenter i samband med enkäter tolkar innehållet på olika sätt, vilket 

således kan bidra till försämrad kvalitet på innehållet. För att utveckla någon slags resistens gentemot 

den här typen av kritisk argumentation, så utgör introduktionstexten (se Appendix, bilaga 2) i 

enkätutvecklingen ett viktigt inslag för att arbeta med tydligheten.  

 

Något som kritiseras är även frågor kring enkätinnehåll och respondenters kunskap, där kvantitativa 

forskare ofta räknar med att respondenters kunskap är tillräcklig för att besvara en studies 

undersökning (Bryman och Bell, 2013). I samband med denna kritik är vi noggranna med kopplingen 

mellan enkäten och respondenternas kunskap. Dels innefattar samtliga respondenter samma yrkesroll, 

men även den kvalitetsstämpel som tilldelats respondenterna genom deras auktorisation, menar vi 

bidrar till att i stor utsträckning kunna anta dess relevans för studien. Eftersom det finns skillnader i 

synen på hur forskning ska bedrivas, blir kritiska inslag genom olika delar av forskningsprocessen 
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naturlig. Kvalitativa forskare ser ofta kvantitativ forskning som något som utelämnar och har en skev 

syn på den sociala kontexten, där verklighet baseras på sociala samband och skiljer sig från dess 

skapare (Bryman och Bell, 2013). I den här sortens kritiska inslag menar vi att det inte finns givna 

aktiviteter för att förmildra omständigheterna, utan att det grundas i ontologiska utgångspunkter.  

 

Hultman och Eriksson (2014) har tagit fram några särskilt kritiska punkter som kan uppstå i samband 

med en enkät. Enkätens frågeordning och frågeformulering, svarsalternativ och storleken på bortfallet 

utgör kritiska aspekter. Vi har under arbetets gång kommit i kontakt med några av de svårigheter som 

Hultman och Eriksson nämner. När det gäller enkätens frågeordning hade ett förenklande varit att 

numrera alla delar i enkäten. Visserligen påverkar det inte respondenterna, men vid hantering och 

navigering hade det underlättat med en numrering. Med frågeformuleringar som i stora drag kopplas 

till påståenden, och svarsalternativ som kopplas till en Likertskala, menar vi att strukturen stärks. 

Förebyggande åtgärder kring de kritiska punkter som Hultman och Eriksson (2014) tagit fram skapas 

därmed.  

 

Enligt Hultman och Eriksson (2014) är den låga svarsfrekvensen ett vanligt problem med enkäter. 

Även Bryman och Bell (2013) visar på denna begränsning då de menar att enkäter ofta medför ett 

relativt stort bortfall. Ett stort bortfall kan medföra en ökad risk för fel och skevheter, framförallt då 

vi inte med fullständig säkerhet kan visa att bortfallet inte skiljer sig mot de som besvarar enkäten. 

Vår studie resulterar i en relativt låg svarsfrekvens, vilket kan kritiseras. Tidpunkten då enkäten låg 

tillgänglig, innebar samtidigt en hektisk period för den yrkesroll vi valt att arbeta mot. Det kan vara 

en av förklaringarna till den svarsfrekvens vi uppnått. Bortfall i form av tekniska problem har 

uttryckts från en respondent, samtidigt som innehållet kritiserats från en respondent. Till vår 

kännedom har alltså två respondenter inte svarat, med anledning av ovanstående beskrivet. Sett till 

det urval och antal respondenter vi arbetat mot, ser vi dessa två bortfall som en acceptabel siffra.  

 

Utskicket gjordes en gång, alltså skickades ingen påminnelse, vilket bör ha haft en påverkan på 

svarsfrekvensen. Anledningarna till detta kan dels kopplas mot den tidsram vi arbetat mot, samtidigt 

som kontakten med SRF-Konsulterna i samband med en eventuell påminnelse inte var möjlig med 

anledning av de projektdagar de hade vid den tidpunkten.  

 

3.9.2 Källkritik 

Vi nyttjar i överlag primärkällor istället för sekundärkällor. Vi söker efter originalkällan i samband 

med insamling av material för att säkerställa att informationen återges på ett korrekt sätt. Detta gör 
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att vi erhåller en bred fördelning av källor gällande dess publikationsår. Vetenskapliga artiklar är 

något som återkommande används. I samband med metodframställningen är Bryman och Bell den 

mest använda källan, med anledning av dess välstrukturerade och användarvänliga utformning. Den 

fungerar även som kurslitteratur genom utbildningen, vilket bidrar till att just den metodlitteraturen 

blir ett naturligt val att stödja sig mot. 
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4. Resultat 

I detta avsnitt redovisas de resultat som uppkommit i samband med den enkätundersökning som 

utförts. Resultaten illustreras och beskrivs genom deskriptiv statistik.  

  

4.1 Respondentprofil 

Studiens resultat baseras på de 132 stycken auktoriserade 

redovisningskonsulter som besvarat enkätundersökningen. 

Som cirkeldiagrammet visar, är det kvinnliga deltagandet 

väsentligt högre än det manliga. Åldersfördelningen bland 

studiens respondenter varierar mellan 30 till 72 år med en 

medelålder på 53 år. Då ett kriterium för deltagande var att 

inneha en auktorisation som redovisningskonsult ställdes 

frågan kring hur länge respondenterna haft denna 

kvalitetsstämpel. Resultaten visar att merparten av deltagarna 

varit auktoriserad redovisningskonsult sedan auktorisationen infördes, vilket motsvarar 11 år. 

Däremot kan vi också se att det finns en spridning i antalet år, där studien även fångat in respondenter 

med färre antal år som auktoriserad redovisningskonsult. Studiens deltagare har i genomsnitt varit 

försedd med kvalitetsstämpeln i 8,4 år.  

 

 

 

4.2 Respondenternas svar 

Nedan presenteras respondenternas svar i samband med enkäten. Resultaten redogörs i tabellform, 

illustrationer förekommer även i form av stapel- och cirkeldiagram vilka kan ses i Appendix, bilaga 

3. Rubrikerna för resultatframställningen har anpassats efter de tre grundläggande områdena ur 

Figur 7. Könsfördelning. 

Figur 8. Åldersfördelning. Figur 9. År som auktoriserad. 
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forskningsmodellen (affärsrelation, kontrakt, framgångsrika outsourcingsamarbeten) för att illustrera 

resultatens riktningar. Under respektive rubrik ges kommentarer till studiens resultat. 

 

Förkortningar: M = medelvärde, SD = standardavvikelse 

 

4.2.1 Affärsrelation 

Svaren från den första delen i enkäten tar riktning mot de faktorer som kan tänkas utgöra grunden för 

affärsrelationerna. Resultaten visar höga medelvärden och låg spridning kring förtroende, 

Enkätpåståenden 

 

M SD Svarsfrekvens (antal och procent) 

   1 2 3 4 5 6 7 

Förtroende är det viktigaste för att 

skapa lyckade outsourcingsamarbeten. 

6,53 0,79 0 

0 % 

1 

0,8 % 

0 

0 % 

2 

1,5 % 

9 

6,8 % 

33 

25 % 

87 

65,9 % 

Engagemang är det viktigaste för att 

skapa lyckade outsourcingsamarbeten. 

6,26 1,01 1 

0,8 % 

1 

0,8 % 

0 

0 % 

4 

3 % 

18 

13,6 % 

40 

30,3 % 

68 

51,5 % 

Kunskapsutbyte är det viktigaste för att 

skapa lyckade outsourcingsamarbeten. 

5,43 1,23 1 

0,8 % 

2 

1,5 % 

3 

2,3 % 

19 

14,4 % 

43 

32,6 % 

30 

22,7 % 

34 

25,8% 

Kommunikation är det viktigaste för att 

skapa lyckade outsourcingsamarbeten. 

6,33 0,85 0 

0 % 

1 

0,8 % 

0 

0 % 

2 

1,5 % 

17 

12,9 % 

44 

33,3 % 

68 

51,5 % 

Mina affärsrelationer styrs 

genomgående av sociala interaktioner. 

5,31 1,41 4 

3 % 

3 

2,3 % 

2 

1,5 % 

24 

18,2 % 

34 

25,8 % 

36 

27,3 % 

29 

22 % 

Mina affärsrelationer styrs 

genomgående av kontraktet. 

4,08 1,68 9 

6,8 % 

19 

14,4 % 

19 

14,4 % 

29 

22 % 

29 

22 % 

15 

11,4 % 

12 

9,1 % 

Mina affärsrelationer bygger alltid på 

underliggande kontrakt. 

5,07 1,41 7 

5,3 % 

10 

7,6 % 

5 

3,8 % 

22 

16,7 % 

22 

16,7 % 

33 

25 % 

33 

25 % 

Kontraktets utformning har stor 

påverkan på det sociala samspelet. 

3,39 1,56 24 

18,2 % 

15 

11,4 % 

21 

15,9 % 

42 

31,8 % 

21 

15,9 % 

6 

4,5 % 

3 

2,3 % 

Mitt arbete gentemot kund sker alltid 

mot en förutbestämd tidsplan. 

4,64 1,61 4 

3 % 

12 

9,1 % 

17 

12,9 % 

25 

18,9 % 

27 

20,5 % 

31 

23,5 % 

16 

12,1 % 

Mina arbetade timmar gentemot kund 

är alltid flexibla, där tidsåtgången är 

obestämd. 

5,52 1,25 0 

0 % 

2 

1,5 % 

9 

6,8 % 

14 

10,6 % 

34 

25,8 % 

40 

30,3 % 

33 

25 % 

Mina lyckade outsourcingsamarbeten 

bygger helt på prestationsbaserade 

aspekter. 

4,79 1,35 4 

3 % 

5 

3,8 % 

9 

6,8 % 

30 

22,7 % 

43 

32,6 % 

31 

23,5 % 

10 

7,6 % 

Mina lyckade outsourcingsamarbeten 

bygger helt på sociala aspekter. 

4,79 1,29 4 

3 % 

3 

2,3 % 

10 

7,6 % 

31 

23,5 % 

43 

32,6 % 

34 

25,8 % 

7 

5,3 % 

Mina lyckade outsourcingsamarbeten 

bygger helt på andra aspekter än de 

sociala och prestationsbaserade. 

3,33 1,57 22 

16,7 % 

22 

16,7 % 

21 

15,9 % 

40 

30,3 % 

16 

12,1 % 

7 

5,3 % 

4 

3 % 

Lyckade outsourcingsamarbeten ska 

bygga helt på prestationsbaserade 

aspekter. 

3,95 1,53 13 

9,8 % 

14 

10,6 % 

12 

9,1 % 

45 

34,1 % 

26 

19,7 % 

20 

15,2 % 

2 

1,5 % 

Lyckade outsourcingsamarbeten ska 

bygga helt på sociala aspekter. 

3,69 1,46 15 

11,4 % 

14 

10,6 % 

20 

15,2 % 

45 

34,1 % 

25 

18,9 % 

12 

9,1 % 

1 

0,8 % 

Lyckade outsourcingsamarbeten ska 

bygga helt på andra aspekter än de 

sociala och prestationsbaserade. 

3,30 1,59 25 

18,9 % 

20 

15,2 % 

17 

12,9 % 

43 

32,6 % 

18 

13,6 % 

5 

3,8 % 

4 

3 % 

Mina outsourcingsamarbeten är alltid 

lyckade. 

5,30 1,04 1 

0,8 % 

1 

0,8 % 

5 

3,8 % 

19 

14,4 % 

39 

29,5 % 

59 

44,7 % 

8 

6,1 % 

Tabell 2. Resultat enkät. 
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engagemang och kommunikation i jämförelse 

med kunskapsutbyte. Kunskapsutbytet ger en mer 

utbredd bild över dess relevans för framgångsrika 

outsourcingsamarbeten. Stapeldiagrammen visar 

på samma mönster (se Appendix, bilaga 3), men 

där kunskapsutbytet sticker ut. I samband med 

respondenternas ställningstagande till den 

viktigaste faktorn visade det sig att en majoritet 

om 53,8 % ser förtroende som den viktigaste 

faktorn för att kunna skapa goda 

outsourcingsamarbeten. Kommunikation och 

engagemang visar ett resultat som liknar varandra, med 24,2 % respektive 18,2 %. Kunskapsutbytet 

i samband med valet av den viktigaste faktorn utgör endast 3,8 %. Resultaten i cirkeldiagrammet 

ligger i linje med de påståenden respondenterna tagit ställning till innan. Medelvärdet ligger högst på 

förtroende. Engagemang och kommunikation har relativt likvärdiga medelvärden, medan 

kunskapsutbytet ligger tydligt lägre. 

 

4.2.2 Kontrakt 

I samband med respondenternas svar kring 

styrning och kontrakt är det betydligt större 

skiljelinjer än kring de relationsbaserande 

faktorerna. Det ges en bild av att 

affärsrelationerna styrs i högre utsträckning av 

sociala interaktioner än av kontraktet. Styrning 

genom sociala interaktioner ger ett medelvärde 

om 5,31, medan styrning genom kontraktet har ett 

medelvärde på 4,08. Enkätsvaren kring 

underliggande kontrakt i affärsrelationer visar ett 

medelvärde på 5,07 och en standardavvikelse på 

1,41. Underliggande kontrakt i samband med respondenternas affärsrelationer visar således 

varierande svar.  

 

Svaren kring kontraktets varaktighet har ett tydligt mönster, där 81,1 % svarade att de är längre än ett 

år. I övrigt är det jämnt fördelat mellan kontrakt med varaktighet upp till ett år och affärsrelationer 

Figur 10. Viktigast för goda outsourcingsamarbeten. 

Figur 11. Kontraktslängd. 
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där kontrakt inte används överhuvudtaget.  Gällande påståendet kring kontraktets påverkan på det 

sociala samspelet ges en utbredd fördelning. Medelvärdet är 3,39 och standardavvikelsen 1,56. 

Påståendet kring förutbestämda tidsplaner för redovisningskonsulternas arbete gentemot kund, visar 

även den på en utbredd fördelning. Detta med en standardavvikelse på 1,61 och i sin tur ett 

medelvärde på 4,64. Respondenterna ger en någorlunda samlad bild kring synen på flexibilitet i 

arbetet och obestämd tidsåtgång. Medelvärde ges på 5,52 och standardavvikelse på 1,25.  

 

4.2.3 Framgångsrika outsourcingsamarbeten 

Redovisningskonsulternas upplevelser gällande prestationsbaserade och sociala aspekter i koppling 

till framgångsrika outsourcingsamarbeten är resultatmässigt lika varandra. Fördelningen mellan de 

båda aspekterna, visar lika medelvärde och snarlik standardavvikelse. Påståendet kring hur andra 

aspekter spelar in i kontexten för framgångsrika outsourcingsamarbeten visar ett medelvärde på 3,33 

och en standardavvikelse på 1,57. I synen på hur framgångsrika outsourcingsamarbeten ska 

konstrueras, visas en bild av att prestationsbaserade aspekter värderas högre än de sociala. Detta med 

ett medelvärde på 3,95 i jämförelse med 3,69. Gällande påståendet att framgångsrika 

outsourcingsamarbeten ska bygga på andra aspekter än de sociala och prestationsbaserade, ges en 

spridd bild från redovisningskonsulterna. Det avslutande påståendet som kartlägger 

redovisningskonsulternas bedömningar kring hur framgångsrika deras outsourcingsamarbeten är, ger 

en tyngd i svaren kring nummer fem och sex i vår sjugradiga Likertskala. Medelvärdet ges som 5,30 

och standardavvikelse på 1,04.  
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5. Analys 

I följande avsnitt analyseras de utfall som presenterats i studiens resultatdel. I analysen tydliggörs 

förbindelsen mellan studiens olika delar, då det empiriska materialet återkopplas mot ställda 

forskningsfrågor och den teoretiska referensramen.  

 

  

5.1 Forskningsfråga 1 
 

Finns det skillnader i synen på hur framgångsrika outsourcingsamarbeten bör vara, gentemot hur 

de faktiskt ser ut? 

 

I samband med arbetet kring denna studie har en genomgång av tidigare forskning inom 

outsourcingområdet gjorts, vilket visat att majoriteten av forskningen har skildrats ur ett 

kundperspektiv. Frågor har därmed lämnats obesvarade kring leverantörens syn på 

outsourcingsamarbeten. Vår studie tar med andra ord en annorlunda riktning gentemot tidigare 

forskning då vi valt att belysa outsourcingsamarbeten ur leverantörens perspektiv. Forskningsfrågan 

besvaras rent empiriskt genom vår enkätundersökning och verkar för att skapa en bild av 

framgångsrika outsourcingsamarbeten, sett ur detta perspektiv.   

 

Skillnader har identifierats i synen på hur framgångsrika outsourcingsamarbeten bör vara, gentemot 

hur de faktiskt ser ut, än om de inte är markanta. Som resultaten visar, anses samarbetena bygga på 

både prestationsbaserade- och sociala aspekter, där de bedöms vara likvärdiga vad gäller dess 

relevans i outsourcingsamarbetenas konstruktion. Jämförelsevis värderas de prestationsbaserade 

aspekterna en aning högre då respondenterna ombetts svara på hur framgångsrika 

outsourcingsamarbeten ska konstrueras.  En förklaring till detta kan antas vara skillnader mellan 

kundens och leverantörens syn på outsourcingsamarbeten, vilket kan tänkas inverka på leverantörens 

sätt att bedriva dessa samarbeten. Forskning ur båda perspektiven skulle därmed kunna verka för att 

bekräfta eller förkasta denna tes. Vi menar också att det kan vara relevant att fånga upp eventuella 

skillnader för att optimera outsourcingsamarbetena.  Förutom att identifiera dessa skillnader har vi 

också kunnat påvisa outsourcingsamarbetenas utbredning. Detta då våra respondenter uttryckt åsikter 

om att andra aspekter än prestationsbaserade och sociala inverkat på outsourcingsamarbetenas utfall. 

Likvärdiga resultat visas för motsvarande fråga, huruvida framgångsrika outsourcingsamarbeten ska 

bygga på andra aspekter. Indikationer erhålls därmed, som visar att outsourcingsamarbetens 

sammansättning kan vara mångfacetterade.  Svårigheter uppstår därmed i att ringa in 

outsourcingsamarbetena i ett fåtal aspekter, ett brett spektra av komponenter inverkar rimligtvis på 
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samarbetenas konstruktion. Detta kan tänkas utgöra en förklaring till den antydan som gjorts gällande 

andra inverkande aspekter.  

 

5.2 Forskningsfråga 2 
 

Spelar kontraktet en viktig roll för framgångsrika outsourcingsamarbeten?  

 

Figur 12. Forskningsfråga 2. Del av fullständig forskningsmodell. 

Då kontraktets utformning beror på flertalet faktorer (Xu et al., 2015), kommer forskningsfrågan 

analyseras med utgångspunkter i olika rådata som berör kontraktet. Detta för att fånga helheten. 

Kontraktet har i tidigare forskning beskrivits som en central del i outsourcingsamarbeten (Kern, 1997; 

Khan et al., 2017). De resultat studien visar kring användandet av kontrakt är därmed väntade, då 

endast 9 % av outsourcingsamarbetena inte bygger på underliggande kontrakt. Med andra ord bygger 

91 % av samarbetena på kontrakt, vilket visar på dess fundamentala plats i outsourcingsamarbeten. 

Indikationer ges därmed att kontraktet som sådant, oavsett utformning, spelar en avgörande roll för 

att utveckla framgångsrika outsourcingsamarbeten. Resultaten kan även tänkas bero på en 

medvetenhet kring kontraktets relevans i outsourcingsammanhang, där det finns förståelse för att 

svaga eller obefintliga kontrakt kan vara konfliktskapande, som tidigare belysts (Huai, 2007). Då 

tidigare forskning (Fleta-Asín et al., 2017) beskriver att längre kontrakt skapar förutsättningar för att 

utveckla djupare samarbeten, visar vår studie att samarbetena mellan de auktoriserade 

redovisningskonsulterna och SME-företagen har just dessa förutsättningar med anledning av den 

kontraktsstruktur som resultaten visar.  

 

Tidigare forskning (Gonzales et al., 2016) har lyft fram korta kontrakt som de mest populära för att 

skapa framgångsrika outsourcingsamarbeten. Resultaten från vår studie visar istället att de mest 

populära kontrakten är längre än ett år, samtidigt som den här gruppen har väl fungerande samarbeten 

(medelvärde på 5,23 i intervallet 1-7). De samarbeten som bygger på kortare kontrakt (upp till ett år) 

Framgångsrika 
outsourcingsamarbeten

Kontrakt
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ger även bilden av att ha väl fungerande samarbeten (medelvärde på 5,46 i intervallet 1-7). Därmed 

visar studien att kontraktets varaktighet inte är avgörande för samarbetenas utfall.  

 

Studiens resultat visar att innehållet i kontraktet gällande projekts förutbestämda tidsplaner är 

varierande (i intervallet 1-7, ges medelvärde 4,64 och standardavvikelse på 1,61). Samtidigt beskriver 

respondenterna att tidsåtgången istället är mer flexibel (i intervallet 1-7, ges medelvärde på 5,52 och 

standardavvikelse på 1,25), vilket då kan tolkas som att det är vanligt förekommande att det finns 

start- och slutdatum för olika projekt, men där antalet arbetade timmar inom den fasta tidsplanen i 

viss mån tillåts vara obestämd. Vid en jämförelse mellan respondenters svar kring kontrakt och dess 

bestämmelser gällande start- och slutdatum, ges indikationer på att det är mer fördelaktigt att använda 

sig av fasta tidsplaner för att utveckla framgångsrika outsourcingsamarbeten. Vid gruppering utefter 

respondenters svar (Likertskalans 1-4 och 5-7) i samband med dess fasta tidsplaner inskrivet i 

kontraktet, ges två medelvärden kring hur framgångsrika outsourcingsamarbetena är. De med 

förutbestämda tidsplaner ger 5,39, medan de kontrakt som i mindre utsträckning nyttjar den här 

formen ger 5,17. Resultaten skiljer sig inte avsevärt, men en antydan om bättre utfall ges kring de 

samarbeten vars underliggande kontrakt innehåller förutbestämda tidsplaner.  

 

När det gäller kontraktets underliggande styrning kring arbetade timmar för projekt, ges vid en 

liknande utbrytning som ovan beskrivet, medelvärden på 5,37 för flexibilitet för antalet arbetade 

timmar och 4,96 för mindre grad av flexibilitet. Alltså tenderar de samarbeten som i kontraktet ger 

redovisningskonsulterna större frihet, att bli mer framgångsrika än de som arbetar utefter mer fasta 

bestämmelser kring antalet timmar som ska ges till projekt.  

 

Tidigare forskning (Kern, 1997; Khan et al., 2017) har som sagt beskrivit kontraktets roll som 

fundamental inom outsourcingsamarbeten, om än inte i den miljö denna studie tar riktning. Denna 

studies resultat visar, likt ovan beskrivna forskning, att kontraktet utgör en viktig del för att utveckla 

framgångsrika outsourcingsamarbeten. Dels ger resultaten en bild av att outsourcingsamarbetena är 

väl fungerande, samtidigt som kontraktet i stor utsträckning nyttjas. Då detaljer kring kontraktet som 

ställs mot framgångsrika outsourcingsamarbeten inte visar på markanta skillnader är vi aningen 

återhållsamma i vår framtoning. Av de framkomna resultaten kan ändå den mest optimala strukturen 

kring kontraktet för framgångsrika outsourcingsamarbeten beskrivas med försiktighet, för att belysa 

resultatens riktning. Då ska samarbeten baseras på underliggande kontrakt som varar upp till ett år. 

Redovisningskonsulten ska ges en viss frihet i antalet arbetade timmar under den annars fasta 

tidsplanen för start- och slutdatum för specifika projekt i samarbetet. 
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5.3 Forskningsfråga 3 
 

Spelar affärsrelationen en viktig roll för framgångsrika outsourcingsamarbeten? 

 

Figur 13. Forskningsfråga 3. Del av fullständig forskningsmodell. 

De relationsbaserade faktorer som ingår i forskningsmodellen (Förtroende, Engagemang, 

Kunskapsutbyte, Kommunikation), beskrivs som grundläggande i affärsrelationer (Goles et al., 2005; 

Qi et al., 2012; Rhodes et al., 2016). Synen på dessa i samband med framgångsrika 

outsourcingsamarbeten kan analyseras på flera sätt. Då relationsfaktorerna ställs direkt mot dess 

betydelse för väl fungerande outsourcingsamarbeten i enkäten, ges det förutsättningar att kunna se 

tydliga mönster direkt. Vid en utbrytning där svarsalternativen 5-7 klassificeras som framgångsrika 

och 1-4 mindre framgångsrika, ges en bild där 80 % ses som framgångsrika och 20 % ses som mindre 

framgångsrika. I tabellen nedan presenteras medelvärden för respektive gruppering. 

 

Framgångsrika 

outsourcingsamarbeten 

(enkätpåstående) 

Affärsrelation 

 Förtroende Engagemang Kunskapsutbyte Kommunikation 

Mina outsourcingsamarbeten är alltid 

lyckade. 

(svarsalternativ 1-4, mindre lyckade) 

6,73 6,31 5,23 6,38 

Mina outsourcingsamarbeten är alltid 

lyckade. 

(svarsalternativ 5-7, lyckade) 

6,48 6,24 5,54 6,31 

Tabell 3. Analys: medelvärden. 

Utbrytningen visar inte på några större skillnader i synen på relevansen för de relationsbaserade 

faktorerna och graden av framgångsrika outsourcingsamarbeten. Detta indikerar att 

outsourcingsamarbetens utfall inte beror på synen av relevansen för de relationsbaserade faktorerna. 

Med det sagt kan vi inte säga att relationsfaktorerna inte spelar roll, utan snarare spelar en avgörande 

roll med anledningen av den enighet som respondenterna visar, genom de höga värdena. 

Framgångsrika 
outsourcingsamarbeten

Affärsrelation
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Forskningsresultaten ligger således i linje med tidigare forskning (Rhodes et al., 2016; Goles et al., 

2005), där faktorerna kan antas utgöra viktiga element för att upprätthålla affärsrelationer, och i sin 

tur skapa förutsättningar för framgångsrika outsourcingsamarbeten. 

 

Resultaten visar att förtroendet är den viktigaste komponenten för att erhålla väl fungerande 

outsourcingsamarbeten, vilket stärker tidigare forskning (Schoenherr et al., 2015; Qi et al., 2015) 

kring förtroendets betydande roll för framgångsrika outsourcingsamarbeten. Även i den enkätfråga 

som ber respondenterna välja den faktor som ses som den viktigaste för att erhålla framgångsrika 

outsourcingsamarbeten, ges bilden av att förtroende är den viktigaste faktorn (med 53,8 % av svaren). 

Med den tidigare nämnda utbrytningen, visar resultaten även att båda grupper har en samsyn kring 

förtroendet som den viktigaste komponenten. För de respondenter vars outsourcingsamarbeten anses 

vara framgångsrika, är kunskapsutbytet den enda faktor som ligger högre i jämförelse med den grupp 

respondenter som har mindre framgångsrika samarbeten. Denna skillnad kan tänkas bero på att 

framgångsrika outsourcingsamarbeten faktiskt innehåller en högre grad av kunskapsutbyte parterna 

emellan. Det är däremot inget som kan slås fast, då det är synen för faktorernas relevans som 

undersöks. Med anledning av de återkommande höga värdena kring relevansen för affärsrelationens 

ingående faktorer för att erhålla väl fungerande outsourcingsamarbeten, ger det alltså en bild av att 

affärsrelationen utgör en betydande roll. 

  

 

5.4 Forskningsfråga 4 
 

Har kontraktets utformning betydelse för synen på affärsrelationen? 

 

Figur 14. Forskningsfråga 4. Del av fullständig forskningsmodell. 

Analysen sker med utgångspunkt i enkätpåståenden som verkar förklarande för kontraktets 

utformning. Som ett led i att besvara forskningsfrågan nyttjas kontraktets längd och hur det praktiska 

arbetssättet med avseende på arbetade timmar är upplagt. Dessa påståenden ställs mot de fyra 

AffärsrelationKontrakt
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faktorerna som representerar affärsrelationen. Utbrytningar sker beroende på respondenters 

inställning till de olika enkätpåståendena för att se om det finns likheter och skillnader mellan de 

grupperingar som uppstår.  

 

Ett direkt påstående ställs i enkäten kring kontraktets utformning och dess påverkan på det sociala 

samspelet. Medelvärde 3,39 och standardavvikelse på 1,56 indikerar att många av respondenterna 

valt låga svarsalternativ, samt att en viss oenighet kring påståendet förekommer. 77,3 % av 

respondenterna placerar sig inom svarsalternativ 1-4, vilket innebär att de innehar synen att 

kontraktets utformning inte har någon större påverkan på det sociala samspelet. Likt tidigare 

forskning (Kern, 1997; Khan et al., 2017) tyder dock studiens resultat på att kontraktet utgör en 

grundläggande del för affärsrelationen i samband med outsourcing.  Detta då majoriteten av 

affärsrelationerna bygger på underliggande kontrakt (i intervallet 1-7 ges medelvärde 5,07). Vi kan 

också se att det finns en någorlunda samsyn vad gäller affärsrelationens relevans för framgångsrika 

outsourcingsamarbeten, då affärsrelationen tenderar att värderas högt oavsett kontraktets utformning.  

Däremot visar resultaten att detaljer i utformningen kan medföra att medelvärdena för 

affärsrelationens faktorer ligger en aning högre. 

 

Studien antyder att kontraktet bör utformas så att arbetet gentemot kund sker i enlighet med en fast 

tidsplan men där en viss flexibilitet vad gäller arbetade timmar finns. Det bör också finnas ett 

underliggande kontrakt, då tidigare forskning (Huai, 2007) ger indikationer om att uteblivna kontrakt 

leder till sämre affärsrelationer. Våra resultat visar också på lägre medelvärden för de 

relationsbaserade faktorerna då kontrakt inte används. Resultaten visar i enlighet med detta att små 

skillnader förekommer i och med kontraktets utformning. Dock visar resultaten att skiljelinjen mellan 

samtliga uträknade medelvärden (för de enkätpåståenden som testats) inte är stora, medelvärdena 

förekommer i huvudsak i ett intervall mellan 5-7 (se tabell nedan).   

 

Vid kontrakt upp till ett år och längre än ett år, finner vi förtroende och kommunikation med högst 

medelvärden. Detta kan antas rimligt då faktorerna i tidigare forskning (Goles et al., 2005) lyfts fram 

som cykliska. När förtroendet utvecklas uppstår en mer öppen kommunikation vilket i sin tur 

förstärker det etablerade förtroendet. Det kan tänkas rimligt att processen sker under en tid varvid 

kontraktslängden medverkar till faktorernas grad av relevans. Även då arbete med fast tidsplan sker, 

kan dessa faktorers relevans utläsas. Medelvärdena för förtroende och kommunikation ligger högst, 

och det kan tänkas rimligt att en liknande process (som ovan) sker, då redovisningskonsulterna arbetar 

med ett fast start- och slutdatum. När arbetade timmar i högre grad är av flexibel karaktär 
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(svarsalternativ 5-7 på Likertskalan), placeras affärsrelationens relevans för framgångsrika 

outsourcingsamarbeten högre. Förtroende och kommunikation återkommer som de mest utmärkande 

faktorerna. I tidigare forskning (Minnaar et al., 2017) har relevansen för dessa två faktorer visat vara 

högre då någon form av flexibilitet förekommit i kontraktet. Det kan vara tänkbart att liknande 

incitament även förekommer i den forskningsmiljö som studien omfamnar. Synen på förtroendets 

betydelse kan antas öka och även viljan att kommunicera, då tidigare forskning (Schermann et al., 

2016) visar att denna typ av arbetssätt kan innebära risker för kunderna. För redovisningskonsulterna 

kan det tänkas viktigt att fokus läggs vid faktorerna för att tillgodose kundens intressen.  

 

Som ovanstående framläggning visar, kan vissa detaljer i kontraktets utformning i viss mån inverka 

på värderingen av affärsrelationens faktorer. Förtroende och kommunikation utgör centrala 

komponenter i samband då fasta tidsplaner, flexibla arbetade timmar och längre kontrakt används i 

högre grad. Vi kan därmed se en koppling mellan kontraktet och synen på affärsrelationens faktorer, 

däremot kan vi inte med säkerhet veta vilken riktning kopplingen har. Exempelvis beskriver tidigare 

forskning (Rhodes et al., 2016) att kommunikation kan medföra förutsättningar för att upprätthålla 

långsiktiga relationer. Vi menar att denna koppling kan göras men att vad som leder till vad inte kan 

slås fast.  

 

I tidigare forskning (Minnaar et al., 2017) lyfts det relationella perspektivet fram kring synen på 

kontraktet, vilket innebär en flexiblare inställning till kontraktets plats och utformning i 

affärsrelationen. En liknande syn kan tänkas finnas i vår studie, då våra resultat likt tidigare forskning 

inom detta perspektiv, visar på förtroendets betydelse för affärsrelationen, samt en större vilja att 

genomföra olika interaktionsaktiviteter i outsourcingsamarbetena.  

 

Med avseende på det som analyserats kan vi se att små skillnader förekommer i synen på 

affärsrelationens relevans, beroende på hur kontraktet utformas. Däremot kan vi också se att samtliga 

faktorer genomgående värderas högt, vilket kan betyda att andra anledningar än kontraktets 

utformning eventuellt kan inverka.  
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Kontraktets utformning Affärsrelation 

 Förtroende Engagemang Kunskapsutbyte Kommunikation 

Arbetar inte med kontrakt 6 5,92 5,25 5,75 

Kontrakt upp till ett år 6,38 6,15 5,92 6,54 

Kontrakt längre än ett år 6,60 6,30 5,45 6,36 

Mitt arbete gentemot kund sker alltid mot 

en förutbestämd tidsplan. 

(svarsalternativ 1-4) 

6,36 6,09 5,38 6,07 

Mitt arbete gentemot kund sker alltid 

mot en förutbestämd tidsplan. 

(svarsalternativ 5-7) 

6,66 6,38 5,55 6,53 

Mina arbetade timmar gentemot kund är 

alltid flexibla, där tidsåtgången är 

obestämd. 

(svarsalternativ 1-4) 

6,24 6 5,36 6,16 

Mina arbetade timmar gentemot kund är 

alltid flexibla, där tidsåtgången är 

obestämd. 

(svarsalternativ 5-7) 

6,60 6,31 5,50 6,36 

Tabell 4. Analys: medelvärden. 
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6. Slutsats  

I detta avsnitt presenteras studiens slutsatser med huvudfokus riktat mot de teoretiska och praktiska 

bidragen. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning.  

 

 

Studien syftar till att skapa förståelse för affärsrelationens och kontraktets betydelse för 

framgångsrika outsourcingsamarbeten. Tidigare forskning har visat på affärsrelationens och 

kontraktets relevans i outsourcingsammanhang, dock har forskningen till stora delar riktats mot IT 

och bedrivits ur ett kundperspektiv. Ett intresse skapades för att undersöka komponenterna i ett till 

synes outforskat perspektiv, varvid studien belyser outsourcingsamarbeten med avseende på 

ovanstående, ur leverantörens perspektiv. Med en modifierad forskningsmodell, som placerar 

affärsrelationen och kontraktet i en kontext mot framgångsrika outsourcingsamarbeten har studiens 

riktning illustrerats. Vid studiens inledande fas i samband med syftessatsen skapades ambitioner att 

utveckla en förståelse för vår studies område, vilket vi i stort anser oss ha gjort.  

  

Denna förståelse har skapats, då vi genom studien erhållit värdefulla insikter kring affärsrelationens 

och kontraktets plats i outsourcingsamarbetet, sett ur redovisningskonsulternas perspektiv. Genom 

den enkätundersökning som utförts har vi kunnat konstatera att långa kontrakt (längre än ett år) är 

mest frekventa i den forskningsmiljö studien placerar sig inom, här skiljer sig vår studie från tidigare 

forskning då korta kontrakt visats vara mer populära (Gonzales et al., 2016). Studiens resultat antyder 

också att små skillnader i synen på affärsrelationens relevans kan förekomma, beroende på hur 

kontraktet utformas. Kontraktet har visats ha en plats i affärsrelationen, däremot tyder resultaten på 

att kontraktet inte har någon markant inverkan på synen av affärsrelationens konstruktion. Utöver 

detta har vi genom vårt empiriska material fått insikt kring redovisningskonsulternas upplevelser och 

åsikter gällande framgångsrika outsourcingsamarbeten. Studien visar att skillnader finns i synen på 

hur framgångsrika outsourcingsamarbeten bör vara gentemot hur de faktiskt ser ut. 

Sammanställningen av studiens teoretiska och praktiska bidrag (se nedan) ger också inblick i den 

utvecklade förståelsen.  

 

6.1 Teoretiskt bidrag 

Teoretiskt bidrag ges framförallt genom en bekräftande relevans för forskningsmodellen i den miljö 

vi valt att testa den. Med det menar vi att vår studie kan fungera som grund, där eventuella framtida 

studier kring affärsrelationer och kontrakt i samband med outsourcingsamarbeten mellan SME-
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företag och auktoriserade redovisningskonsulter kan ta del av det uppbyggda ramverket som studien 

berör. 

  

Då vi inte kan finna tidigare studier om outsourcingsamarbeten mellan redovisningskonsulter och 

SME-företag, ger denna studie ett bidrag genom ett ökat empiriskt materialomfång, som därmed finns 

tillgängligt i framtiden. Vidare ges teoretiska bidrag genom de besvarade forskningsfrågorna. Studien 

identifierar bland annat att det finns skillnader i synen på hur framgångsrika outsourcingsamarbeten 

bör vara, gentemot hur de faktiskt ser ut, än om de inte är markanta. 

  

Studien bekräftar kontraktet som en central och viktig del i outsourcingsamarbeten mellan 

auktoriserade redovisningskonsulter och SME-företag, vilket därmed går i linje med forskning inom 

andra outsourcingområden (Kern, 1997; Khan et al., 2017). Vissa fundamentala frågor kring 

kontraktsstruktur och existens i samband med outsourcingsamarbeten kartläggs, vilket således bidrar 

till en större förståelse för kontraktets roll och uppbyggnad. De undersökta faktorerna som i 

forskningsmodellen bildar affärsrelationen (Förtroende, Kommunikation, Engagemang och 

Kunskapsutbyte), visas samtliga vara relevanta för att skapa framgångsrika outsourcingsamarbeten 

(Goles et al., 2005; Qi et al., 2012; Rhodes et al., 2016). Likt kontraktets roll, bekräftar studien att 

affärsrelationen har en betydande roll för att utveckla framgångsrika outsourcingsamarbeten mellan 

auktoriserade redovisningskonsulter och SME-företag.  

  

Avslutningsvis bidrar studien med förståelse för kopplingen mellan kontraktets utformning och synen 

på affärsrelationen. Här ger studien en bild av att kontraktets utformning i sig inte är avgörande för 

synen på relevansen för affärsrelationens roll för framgångsrika outsourcingsamarbeten, utan att 

affärsrelationens ingående faktorer värderas högt oavsett utformning på kontraktet.  

 

6.2 Praktiskt bidrag 

Studiens praktiska bidrag kan riktas mot båda parter i de outsourcingsamarbeten som studien berör, 

trots att det är ur redovisningskonsulternas perspektiv som studien har sina utgångspunkter. Än om 

studien inte ger tydliga mönster kring hur det mest optimala outsourcingsamarbetet ska se ut, så kan 

ändå det mest optimala samarbetet beskrivas med viss försiktighet för att ge en bild till berörda parter 

över vad resultaten visar. Den bild som ges genom resultaten och efterföljande analys är då att 

kontraktet ska vara i upp till ett år, samtidigt som redovisningskonsulten ska ges en viss frihet i antalet 

timmar under den annars fasta tidsplanen för start- och slutdatum för specifika projekt i samarbetet. 

Studien bidrar även med rekommendationer om att skapa förståelse för den andre partens 
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förväntningar på samarbetet. Detta då vi ser att det finns vissa skillnader i synen på hur samarbeten 

bör bedrivas gentemot hur de faktiskt bedrivs. 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Då studien har sina utgångspunkter i redovisningskonsulternas perspektiv, skulle en naturlig 

fortsättning för vidare forskning vara att låta SME-företagen ge sin syn kring den forskningsmodell 

som används i studien. Detta skulle skapa förutsättningar för att titta på skillnader mellan båda sidor. 

Vidare skulle framtida forskning kunna ägna sig åt att kartlägga en populationsprofil för de 

auktoriserade redovisningskonsulterna, för att på så vis ge vår studie svar kring dess eventuella 

generaliserbarhet. En respondentprofil finns i studiens resultatdel, vilket därmed skulle kunna ställas 

mot en eventuell populationsprofil.  

 

Då studien i stora drag bekräftar forskningsmodellens relevans i den miljö vi valt att placera oss inom, 

kan fortsatt forskning utveckla modellen. Detta dels med anledning av att respondenterna ger 

indikationer om att det finns fler aspekter som bidrar till framgångsrika outsourcingsamarbeten än de 

sociala- och prestationsbaserade. Det skulle även vara intressant att se en studie som arbetar mot 

affärsrelationens och kontraktets dimension, med en kvalitativ forskningsdesign. Detta för att ha 

förutsättningar för att identifiera detaljer, som inte vår studies strukturerade enkät kan bidra med. 
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8.2 Bilaga 2, Enkätinstruktion 
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8.3 Bilaga 3, Enkätsvar 
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