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SAMMANFATTNING 
 

Titel: Outsourcing av ekonomifunktionen – Hur förändras möjligheterna att arbeta med intern 

kontroll och styrning? 

  

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. 

  

Författare: Marcus Johansson och Gabriella Rizk. 

  

Handledare: Tomas Källquist och Pär Vilhelmson. 

  

Datum: 2019 – juni  

  

Syfte: Tidigare forskning har visat att intern kontroll och styrning förändras vid outsourcing av 

ekonomifunktionen. Emellertid är det mindre beforskat på vilket sätt och hur intern kontroll och 

styrning förändras vid outsourcing av ekonomifunktionen. Syftet är att öka förståelsen för hur 

ledningen i företag upplever att möjligheterna att forma och använda intern kontroll och styrning 

förändras vid outsourcing av ekonomifunktionen. 

 

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

på en kvalitativ forskningsstrategi och abduktiv ansats. Teoretiska referensramen bygger på tidigare 

forskning och empirin bygger på tio semistrukturerade intervjuer med företagsledare från tio olika 

företag. Materialet bearbetades och analyserades för att sedan få fram ett bidrag.   

 

Resultat & slutsats: Studiens resultat visar på likheter och skillnader jämfört med tidigare 

forskning. Vi såg att några företagsledare ansåg att möjligheterna att forma och använda intern 

kontroll och styrning förändras vid outsourcing av ekonomifunktionen, medan några företagsledare 

inte har samma åsikt. Kommunikation, kontinuerlig uppföljning, ekonomisk kunskap samt 

genomförandet av outsourcing av ekonomifunktionen var avgörande faktorer till förändring av 

intern kontroll och styrning vid outsourcing av ekonomifunktionen.  

  

Examensarbetets bidrag: I detta arbete har vi ökat förståelsen för hur ledningen i företag upplever 

att möjligheterna att forma och använda intern kontroll och styrning förändras vid outsourcing av 

ekonomifunktionen. Studiens främsta teoretiska bidrag är att genomförandet av outsourcing av 

ekonomifunktionen förändrar möjligheterna att forma och använda intern kontroll och styrning. 

Ekonomisk kunskap hos företagsledare, kontinuerlig uppföljning samt kommunikation från 

leverantören var andra avgörande faktorer.  

  

Förslag till fortsatt forskning: Vi föreslår att fortsatt forskning bör studera ett flertal små och 

stora företag på djupet för att undersöka om storlek på företag förändrar möjligheterna att forma 

och använda intern kontroll och styrning. Det andra förslaget är att studera hur kunskap, 

kommunikation och kontinuerlig uppföljning samspelar med varandra. Tredje förslaget är att 

endast undersöka företagsledare som valt att bygga upp en ekonomifunktion internt med externa 

resurser. 

 

Nyckelord: Intern kontroll och styrning, outsourcing, ekonomifunktionen, risker  

  



 

 

 

ABSTRACT 
 

Title: Outsourcing of accounting function – How does the opportunities to work with internal 

control change? 

  

Level: Student thesis, final assignment for bachelor’s degree in business administration. 

  

Author: Marcus Johansson and Gabriella Rizk. 

  

Supervisor: Tomas Källquist och Pär Vilhelmson. 

  

Date: 2019 – June 

  

Aim: Previous research has shown that internal control changes when outsourcing the accounting 

function. However, it is less researched in which way internal control changes when outsourcing the 

accounting function. The aim is to provide an enhanced understanding of how managers in 

companies experience that the opportunities to build and use internal control changes when the 

accounting function is outsourced. 

  

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

taken a qualitative research strategy and an abductive research approach. The theoretical framework 

is built on prior research and the empirical data is built on ten semi-structured interviews with 

managers in ten different companies. The material has been processed and analyzed in order to 

present a contribution. 

  

Result & Conclusions: Study results show similarities and differences with previous research. We 

saw that some business managers experience that the opportunities to build and use internal control 

changes when outsourcing the accounting function. while some business managers did not have the 

same opinion. Communication, continuous monitoring, knowledge in economics and the 

implementation of outsourcing of the accounting function were crucial factors to changes in internal 

control when outsourcing the accounting function. 

  

Contribution of the thesis: In this work, we have increased the understanding of how business 

managers in companies experience that the opportunities to build and use internal control changes 

when outsourcing the accounting function. The main theoretical contribution of the study is that the 

implementation of outsourcing changes the possibilities of building and using internal control. 

Knowledge from the business managers, continuous monitoring and communication from the 

supplier were other crucial factors. 

  

Suggestions for future research: We propose that further research should study many small and 

large companies in depth to investigate whether the size of the companies affects the opportunities 

to build and use internal control. The second suggestion is to study how knowledge, 

communication and continuous monitoring interact with each other. The third suggestion is to only 

investigate business managers who have chosen to build up an accounting function internally with 

external resources. 

 

Key words: Internal control, Outsourcing, Accounting function, risks 
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1. INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 

 

Outsourcing är inte ett nytt koncept menar James och Weidenbaum (1993). Däremot växer 

konceptet ständigt och outsourcing ses som ett av de viktigaste styrningsverktygen. Utvecklingen 

har inneburit att olika delar av företagens verksamhet kommit att outsourcas till externa parter. Det 

har visat sig att outsourcing bidrar till företags framgång och många företag har insett detta. 

Industrin för outsourcing utvecklas och förändras för att förbättra förmågan att ge användbar hjälp 

och service till alla typer av företag (Schniederjans och Schniederjans, 2006). Outsourcing har länge 

varit synonymt med IT men har kommit att vara ett fenomen inom även andra branscher, däribland 

redovisningsbranschen. Intern kontroll och styrning är ett omfattande område. Under senaste åren 

har intresset för intern kontroll och styrning ökat och anledningarna till detta är många, exempelvis 

har hårdare krav och regler lett till att företag måste ha bättre koll på verksamheten och tvingas 

därför ha god intern kontroll och styrning (Haglund, Svensson och Sturesson, 2001). Intern kontroll 

och styrning kan utövas i olika processer (Haglund et al., 2001). 

  

1.2 Problemdiskussion  

 

Intern kontroll och styrning kan definieras som en process vilken verkställs av företagens styrelse, 

ledning eller annan personal (Subramaniam & Rae, 2008). Intern kontroll och styrning syftar till att 

ge rimlig försäkran om att uppnå mål och effektivitet i verksamheten (Subramaniam & Rae, 2008). 

Vidare förklarar författarna att intern kontroll och styrning handlar om att uppnå tillförlitlig 

finansiell rapportering som grundar sig i lagar och förordningar. Intern kontroll och styrning är ett 

viktigt inslag hos företag eftersom den avgör hur bra eller dåligt ett företag fungerar och om målen 

uppfylls (Doyle, Ge & McVay, 2006). Det finns flera fenomen som inverkar på intern kontroll och 

styrning. Ett av de vanligaste fenomenen som enligt tidigare forskning har inverkan på intern 

kontroll och styrning är outsourcing (Beaumont & Sohal, 2004; Mugassa, 2015). Beaumont och 

Sohal (2004) och Mugassa (2015) förklarar att outsourcing förändrar intern kontroll och styrning i 

företag. Eftersom intern kontroll och styrning förändras vid tillämpning av outsourcing, är det ett 

intressant problemområde att studera vidare.  

 

Inom ramen för detta problemområde har tidigare forskning inom outsourcing visat att det finns ett 

flertal för- och nackdelar (Helpman & Grossman, 2002; Kakabadse & Kakabadse, 2000; McCarthy 

& Anagnostou, 2004). Flera studier (Kliem, 1999; Quinn, 1999; Lederer Antonucci & Tucker, 

1998) har bekräftat att outsourcing ger större koncentration på kärnverksamheten. Andra fördelar är 
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ökad kompetens och kostnadsminskningar (Lederer Antonucci & Tucker, 1998; Lahiri, 2016). 

Nackdelar med outsourcing som framkommit är bland annat att kostnaderna kan öka och risken att 

intern kontroll och styrning förändras (McCarthy & Anagnostou, 2004; Kakabadse & Kakabadse, 

2000). En annan kritisk fråga som lyfts är om outsourcing verkligen utvecklar företags prestanda, 

denna är inte enhetligt besvarad vilket gör att det behövs mer forskning (Lahiri, 2016). McCarthy 

och Anagnostou (2004) menar att outsourcing innebär att ansvaret för verksamheten överförs till 

extern part och att det därmed föreligger en risk att intern kontroll och styrning förändras.  

  

Tillämpning av outsourcing förändrar intern kontroll och styrning i företag (Beaumont & Sohal, 

2004; Blumberg, 1998; Mugassa, 2015). Samtidigt styrker Berthélemy (2003) och Jayabalan, 

Raman, Dorasamy och Ching (2009) att detta skapar svårigheter för företag att arbeta med intern 

kontroll och styrning. Flera studier visar även att outsourcing leder till att intern kontroll och 

styrning går förlorad och betonar vikten av att behålla intern kontroll och styrning vid outsourcing 

(Raiborn, Butler och Massoud, 2009; Berthélemy, 2003; & Jayabalan et al., 2009).  

 

Ekonomifunktionen är en viktig funktion i företag eftersom den innehåller betydelsefull 

redovisningsinformation som kan användas vid formandet och användandet av intern kontroll och 

styrning i företag (Bragg, 2006; Moag, Carleton & Lerner, 1967; Gambling, 1977; Meyer & 

Rowan, 1978). Maelah, Aman, Amirruddin, Md Auzair och Hamzah (2012) menar att 

redovisningsinformation blivit allt viktigare. Emellertid har Mintzberg (1975) ifrågasatt i vilken 

utsträckning som redovisningsinformation från ekonomifunktionen verkligen används i företag. Vi 

anser att det är relevant att studera ekonomifunktionen eftersom den anses förändra intern kontroll 

och styrning samt för att den tillhandahåller viktig och väsentlig information som används till 

formandet och användandet av intern kontroll och styrning. 

 

På grundval från ovanstående diskussion menar vi att det finns ett tydligt samband mellan intern 

kontroll och styrning samt outsourcing av ekonomifunktionen. Flera studier (Beaumont & Sohal, 

2004; Blumberg, 1998; Mugassa, 2015) har betonat att intern kontroll och styrning förändras vid 

outsourcing av ekonomifunktionen. Emellertid är det mindre beforskat vilka faktorer inom intern 

kontroll och styrning samt vilka faktorer inom outsourcing av ekonomifunktionen som bidrar till 

förändring av möjligheterna att forma och använda intern kontroll och styrning vid outsourcing av 

ekonomifunktionen. Därmed finns det ett behov av att öka förståelsen för hur och på vilket sätt 

ledningen i företag upplever att möjligheterna att forma och använda intern kontroll och styrning 

förändras vid outsourcing av ekonomifunktionen.  
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1.3 Syfte 

  

Syftet är att öka förståelsen för hur ledningen i företag upplever att möjligheterna att forma och 

använda intern kontroll och styrning förändras vid outsourcing av ekonomifunktionen.  
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2. METOD 
 

2.1 Vetenskapsteoretisk referensram 
 

2.1.1 Verklighetssyn 

I studien har vi utgått från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, eftersom Allwood och Eriksson 

(2017) menar att konstruktivism handlar om hur individer i samhället formar kunskap till följd av 

erfarenheter. Lindfors-Johansson (1993) menar att forskare som behandlar organisationsteoretiska 

studier ser världen som en social konstruktion. Således ansåg vi att det var lämpligt att utgå från ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv då vi hade för avsikt att öka förståelsen för hur ledningen i 

företag upplever att möjligheterna att forma och använda intern kontroll och styrning förändras vid 

outsourcing av ekonomifunktionen. Detta var något som inte var givet utan det konstruerades av 

företagsledarna. 

  

2.1.2 Kunskapssyn 

Vi ansåg att kunskapen i studien var baserad på företagsledarnas tolkningar och upplevelser och 

förståelsen av människors handlingar och resultat, eftersom vår studie var baserad på hur människor 

upplever ett fenomen. Thurén (2008) förklarar att hermeneutiken handlar om att förstå och inte bara 

begripa ett visst fenomen. Inom den hermeneutiska inriktningen är det viktigt att förstå människor 

och dess handlingar och resultaten av handlingarna, med hänsyn till det ansåg vi att hermeneutiska 

inriktningen var lämpad till vår studie (Thurén, 2008).  

  

Som utforskare av mänsklig aktivitet är det nödvändigt att tolka och förstå för att öka sin förståelse 

för ett fenomen (Sohlberg & Sohlberg, 2013). I denna studie hade vi för avsikt att undersöka hur 

ledningen i företag upplevde att intern kontroll och styrning förändras vid outsourcing av 

ekonomifunktionen. Vi intervjuade ledningen i företag som tillämpade outsourcing av 

ekonomifunktionen för att tolka företagsledarnas svar och på så sätt skapa oss en förståelse. 

  

2.1.3 Forskningsstrategi 

Vi hade för avsikt att förstå ett fenomen och för att göra detta var vi tvungna att undersöka 

människors upplevelser. Med detta i åtanke, ansåg vi att valet av metod var en kvalitativ ansats. 

Valet av en lämplig metod berodde på studiens syfte (Marshall, 1996). Även Patel och Davidson 

(2011) menar att studiens syfte och problem är det som avgör om studien ska bedrivas genom en 

kvalitativ eller en kvantitativ art. Vidare menar Patel och Davidson (2011) att om syftet och 
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problemet handlar om att förstå och tolka, exempelvis hur människor upplever någonting, bör 

kvalitativ metod användas vilket är fallet i vår studie. Bryman och Bell (2017) menar att studier av 

kvalitativ art är en strategi där betoningen under insamling och analys av data många gånger vilar 

på ord, mer än på siffror och kvantifiering. 

  

Syftet med denna studie var att öka förståelsen för hur ledningen i företag upplever att 

möjligheterna att forma och använda intern kontroll och styrning förändras vid outsourcing av 

ekonomifunktionen. Crescentini och Mainardi (2009) förklarar att det är passande att använda sig 

av en kvalitativ metod när författare har för avsikt att beskriva och förstå olika fenomen. Vidare 

menar Kinsella (2006) att kvalitativ metod och hermeneutistiskt synsätt är lämpliga att använda 

tillsammans. Mot bakgrund av ovanstående diskussion valde vi att använda oss av en kvalitativ 

metod för att besvara studiens syfte. 

  

2.1.4 Forskningsansats 

Vi hade för avsikt att skapa möjligheter till att utveckla teori utifrån empiri samtidigt som vi 

önskade att utveckla empirin utifrån teorin. Anledningen ansåg vi var att studien hade för avsikt att 

förstå hur ledningen i företag upplever att möjligheterna att forma och använda intern kontroll och 

styrning förändras vid outsourcing av ekonomifunktionen och för att förstå detta var vi tvungna att 

ha en abduktiv forskningsansats (Alvehus, 2013). Enligt Alvehus (2013) är abduktion en blandning 

mellan teori och empiri, vilket betyder att teorin bearbetas och återgår till empirin för att sedan 

resonera kring dess betydelse i teorin. 

  

2.2 Tillvägagångssätt 
  

I detta avsnitt presenteras tillvägagångssättet som tillämpades vid genomförandet av studien. Syftet 

med nedanstående forskningsmodell är att synliggöra hur studiens olika delar hänger samman. Vår 

forskningsmodell ger även uttryck för att forskningsprocessen inte var en linjär process. De 

rektangulära rutorna illustrerar studiens metodavsnitt (kapitel 2) och de ovala rutorna illustrerar 

resten av studien, vilka var studiens huvudområden. Dessa huvudområden var teori (kapitel 3), 

empiri (kapitel 4), analys (kapitel 5) och bidrag (kapitel 6). 
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Figur 1. Översiktlig bild över tillvägagångssätt. Egen konstruktion. 

  

Studien började med litteratursökning (2.2.1) för att vi hade för avsikt att läsa in oss på aktuell 

forskning för att öka vår kunskap kring studieområdet. Litteratursökningen och 

litteraturinsamlingen (2.2.1) påverkades av metodval gällande litteraturinsamling (2.2.2) eftersom vi 

hade för avsikt att studera sambandet mellan intern kontroll och styrning samt outsourcing av 

ekonomifunktionen på djupet. Vi hade därmed för avsikt att studera outsourcing av 

ekonomifunktionen samt intern kontroll och styrning ytligt. Emellertid påverkade 

litteratursökningen och litteraturinsamlingen (2.2.1) alla delar i studien, vilket också 

forskningsmodellen ovan visar. Vid litteraturinsamling och litteratursökning (2.2.1) höll vi oss 

källkritiska (2.2.3) för att öka tillförlitligheten i studien. Vi hade hjälp av metodlitteratur för att göra 

val till datainsamlingsteknik (2.2.4), urval (2.2.5), empirisk datainsamling (2.2.6), intervjuguide 

(2.2.7), bearbetning av insamlade data (2.2.8), etiska överväganden (2.2.9) samt kvalitetskriterier 

(2.2.10). 
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Den teoretiska referensramen (kapitel 3) var baserad utifrån studiens syfte. Utformning av 

intervjuguide (2.2.7) kunde göras efter den teoretiska referensramen. För att generera en etisk 

datainsamlingsteknik (2.2.4) togs hänsyn till etiska överväganden (2.2.9). Etiska överväganden 

(2.2.9) hade vi alltså i åtanke vid utformning av intervjuguiden (2.2.7). Empiri (kapitel 4) som 

konstruerades från intervjuerna hade en effekt på teoretiska referensramen (kapitel 3) då vår studie 

var utformad utifrån en abduktiv ansats. De centrala pilarna illustrerar att det finns ett samspel 

mellan teori (kapitel 3) och empiri (kapitel 4). Vid analys av det empiriska materialet bearbetade vi 

insamlad data (2.2.8), där vi ställde empiri (kapitel 4) mot teoretisk referensram (kapitel 3) för att 

analysera dessa. Analysen (kapitel 5) utmynnade sedan i studiens bidrag (kapitel 6). 

Kvalitetskriterierna (2.2.10) står ensam för att dessa hade effekt på alla delarna i studien (2.2.8). 

  

2.2.1 Litteratursökning och litteraturinsamling 

Litteratursökningen började med att vi sökte artiklar i olika databaser (Google scholar, Academic 

Search Elite och Scopus) som Högskolan i Gävle tillhandahåller. Fördelen med Academic Search 

Elite och Scopus var att det gick att avgränsa tidskrifterna till peer reviewed. Vi ansåg att peer 

reviewed artiklar var att föredra då dessa är granskade och bedömda av sakkunniga personer och 

därmed kvalitetssäkrade. När vi blev bekväma med databaserna började vi söka artiklar inom 

ämnesområdet outsourcing, då vi hade ett intresse för det. Efter att vi hade läst en del kring 

outsourcing och olika typer av funktioner som kan outsourcas, fann vi ekonomifunktionen som 

extra intressant då vi hade ett intresse för redovisning, vilken vi bestämde oss för att gå vidare med. 

När vi hade läst ett flertal vetenskapliga artiklar inom ämnet outsourcing, fann vi ett flertal 

vetenskapliga artiklar som relaterade intern kontroll och styrning till outsourcing av 

ekonomifunktionen. Det fick oss att söka artiklar inom intern kontroll och styrning för att öka vår 

kunskap inom ämnesområdet. För att öka kunskapen mellan samspelet sökte vi sedan vetenskapliga 

artiklar gällande samspelet mellan outsourcing av ekonomifunktionen samt intern kontroll och 

styrning. Nyckelbegreppen som användes i litteratursökningen var “outsourcing”, “internal 

control”, “accounting function” och “risks”. Dessa nyckelbegrepp togs fram genom att vi till en 

början sökte inom ämnesområden för att sedan hitta gemensamma nyckelord i de artiklar som vi 

ansåg var intressant för studiens syfte.  

  

Vi uppmärksammade att tidigare forskning visade att intern kontroll och styrning förändras vid 

outsourcing av ekonomifunktionen. Emellertid var det begränsat med studier som visade på vilket 

sätt och hur intern kontroll och styrning förändras vid outsourcing av ekonomifunktionen. 

Litteraturinsamlingen och litteratursökningen gick från att samla bred teori gällande outsourcing av 
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ekonomifunktionen samt intern kontroll och styrning till att smalna av mot specificerade sökningar, 

vilket var samspelet mellan outsourcing av ekonomifunktionen samt intern kontroll och styrning. I 

detta moment fick vi även till ett forskningsgap som ledde fram till ett syfte. Litteratursökningen 

gick vidare med att öka förståelsen kring forskningsområdet för att skriva teoretiska referensramen. 

Bryman och Bell (2017) menar att litteraturinsamling är en viktig process för att kartlägga tidigare 

forskning och på så sätt eliminera flera problem som annars kan uppstå. Vidare listar Bryman och 

Bell (2017) flera exempel på goda skäl till att genomföra en litteraturgenomgång, exempelvis att 

undvika att “uppfinna hjulet på nytt”, få nya idéer till vidare forskning samt att undvika fallgropar 

som tidigare forskning stött på. 

  

Litteraturgenomgången var ett viktigt inslag i studien eftersom studien var baserad på litteratur. Vi 

ansåg att litteraturgenomgången hade stor betydelse då det ökade vår förståelse och kunskap inom 

outsourcing av ekonomifunktionen samt intern kontroll och styrning men även samspelet mellan 

dessa. Vår ökade kunskap och förståelse medförde att vi kunde utforma den teoretiska 

referensramen. Valen som vi har tagit i studien har också varit baserade på vår kunskap och 

förståelse från litteratur. Läsandet av vetenskapliga artiklar resulterade i att vi fick insyn i att intern 

kontroll och styrning är ett brett begrepp. Det var därför viktigt för oss att lägga ner tid på att 

diskutera och avgöra vilken definition som passar studiens syfte bäst, och vilken som vi ansåg var 

mest intressant. Vi valde slutligen COSO-modellens definition då den ansågs vara allmänt 

accepterad (Haglund et al., 2001). COSO-modellens definition användes genomgående i studien 

och denna är definierad i teoretiska referensramen (3.2). 

  

Vi begränsade sökandet av vetenskapliga artiklar till mest citerade samt företagsekonomiska 

tidskrifter. Detta för att få tillgång till relevanta och användbara vetenskapliga artiklar. Vid flertalet 

sökningar begränsade vi även sökningen till tio år gamla artiklar. Emellertid har vi använt äldre 

vetenskapliga artiklar också för att det ansågs hålla hög nivå och behövdes för att öka förståelsen 

samt för att få tillgång till primärkällor. Vi ansåg att nyare vetenskapliga artiklar har en tendens att 

bli citerade av äldre vetenskapliga artiklar och därför användes även äldre vetenskapliga artiklar. 

När vi sökte grundläggande information användes böcker. Böcker har främst använts i 

metodkapitlet, men även i andra kapitel, som den teoretiska referensramen. För att få tillgång till 

tryckta böcker har biblioteket vid Högskolan i Gävle använts och Google Scholar för att få tillgång 

till E-böcker. 

  

För att generera så mycket kunskap som möjligt med intervjuerna ansåg vi att det är viktigt att ha 

tillräckligt mycket kunskap inom vårt ämnesområde. Innan vi gick ut i praktiken genomfördes flera 
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litteratursökningar inom studiens ämne. Avsikten med litteratursökningarna var inte enbart att 

skriva den teoretiska referensramen, utan att generera så mycket kunskap som möjligt inför 

intervjuerna. Kvale och Brinkmann (2014) anser att, för att kunna ställa följdfrågor och hålla 

intervjun levande är det viktigt att ha kunskap inom ämnet som intervjun handlar om. 

  

2.2.2 Metodval gällande litteraturinsamling 

Vi valde att samla in översiktlig teoretisk litteratur gällande outsourcing av ekonomifunktionen 

samt intern kontroll och styrning. Orsaken till detta var att vi hade för att avsikt att öka förståelsen 

för hur möjligheterna att forma och använda intern kontroll och styrning förändras vid outsourcing 

av ekonomifunktionen. Det ledde till att vi inte gick på djupet inom outsourcing av 

ekonomifunktionen samt intern kontroll och styrning och istället lade fokus på hur intern kontroll 

och styrning förändras vid outsourcing av ekonomifunktionen. Med anledning av syftets karaktär 

ansågs att detta var nödvändigt att resonera kring för att kunna operationalisera syftet. 

  

2.2.3 Källkritik 

När källor söktes till studien var vi källkritiska för att säkerställa att källorna var tillförlitliga. Vi 

ansåg att det var viktigt att alltid vara källkritisk till litteratur eftersom litteratur utgör 

grundmaterialet i studien. Enligt Bell (2006) är författarnas uppgift att i den utsträckningen det är 

möjligt, kunna bedöma och ta ställning till källor. Enligt Thurén (2007) finns det olika aspekter som 

kan tas i beaktande vid bedömning gällande källkritik. Författaren nämner aspekter som direkthet, 

tid, äkthet och relevans, vilka vi valde att tillämpa i denna studie.  

  

Direkthet 

För oss var det viktigt att kontrollera källorna för att se om dessa var påverkade av människor eller 

miljöer. Vi föreslog därför att använda oss av primärkällor för att säkerställa en tillförlitlig studie 

(Backman, Gardelli, Gardelli och Persson, 2012). Vi tror att källor som återges flera gånger har en 

benägenhet att förändras, därav föredrog vi primärkällor framför sekundärkällor. Backman et al. 

(2012) menar att det är enkelt att vandringssägner och ryktesspridning leder till att källan hamnar 

långt ifrån vad den stod för i början. 

  

Tid 

Vi använde oss av både äldre och nyare källor, detta för att vi ansåg att vi behövde kombinera äldre 

och nya källor för att säkerställa att vår studie är aktuell samtidigt som nödvändig forskning inte 

uteslöts. Vi ansåg att informationskvalitén påverkas av tid då flera nya händelser uppkommer 
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(Eriksson, 2018). Vi anser alltså, likt Eriksson (2018) att sambandet mellan tiden hos en händelse 

och dess registrering är viktig. 

  

Äkthet 

Vi hade för avsikt att så mycket som möjligt använda oss av vetenskapliga artiklar som är “peer 

reviewed”. Vi menar att detta garanterar att studien genomsyras av äkthet då dessa är bedömda och 

granskade. Enligt Thurén (2013) innebär äkthet att källan ska vara det den utger sig för att vara. 

Thurén (2013) utvecklar vidare och menar att äkthet innebär att källan inte är en förfalskning och 

poängterar att gränsen mellan äkta och falsk ofta kan vara svår att urskilja. Vi var därför noggranna 

när vi valde källor för att källorna ska vara äkta och vi kontrollerade om källan var vad den påstod 

sig vara (Eriksson, 2018).  

  

Relevans 

Vi ansåg att det var viktigt att endast använda oss av relevanta källor i studien för att 

operationalisera syftet. När källor valdes ut hade vi i åtanke att de skulle ha ett samband till studiens 

syfte. Backman et al. (2012) förklarar att vid en källkritisk värdering, är det viktigt att beakta om 

källan är relevant för studiens syfte. Vidare menar författarna att det är viktigt att ställa sig frågorna 

om källan handlar om det vi vill och om den är relevant för studiens frågeställning. Vi ansåg att 

källorna som användes var relevanta för att studiens syfte skulle besvaras. 

  

2.2.4 Datainsamlingsteknik  

Eftersom vi hade för avsikt att öka förståelsen för hur ledningen i företag upplever att outsourcing 

av ekonomifunktionen förändrar möjligheterna att forma och använda intern kontroll och styrning 

valdes att den empiriska datainsamlingen skulle genomföras genom semistrukturerade intervjuer. 

Med tanke på operationalisering av syftet föll valet för semistrukturerade intervjuer naturligt. 

Bryman och Bell (2017) menar att med semistrukturerade intervjuer finns det en tyngd på 

respondenternas egna synsätt och uppfattningar. Vi hade för avsikt att låta intresset vara riktat mot 

respondentens synpunkter eftersom vi hade ett upplevelsebaserat syfte (Bryman & Bell, 2017). 

Valet föll också naturligt att genomföra semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsteknik 

eftersom vi hade en kunskapssyn, verklighetssyn och forskningsansats där denna typ av metod 

lämpar sig bra. 

  

Fördelen vi såg med denna datainsamlingsteknik var att vi satt upp ramarna inför intervjuerna vilket 

skapade struktur och samtidigt hade respondenterna flexibiliteten och friheten att formulera sina 
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svar och upplevelser (Bryman & Bell, 2017). Struktur var nödvändigt då vi hade tre teman som vi 

hade för avsikt att följa för att skapa struktur i arbetet. Dessa tre teman var (1) outsourcing av 

ekonomifunktionen, (2) intern kontroll och styrning samt (3) samspelet mellan intern kontroll och 

styrning samt outsourcing av ekonomifunktionen. Flexibilitet hos semistrukturerade intervjuer var 

nödvändigt för att låta respondenterna forma sina svar på sitt eget sätt (Bryman & Bell, 2017). Det 

var viktigt för oss att låta intervjupersonerna tala fritt kring hur de upplevde att intern kontroll och 

styrning förändras vid outsourcing av ekonomifunktionen för att kunna operationalisera syftet. 

Samtidigt kunde vi ställa kompletterande frågor för att få mer utvecklade svar (Justesen & Mik-

Meyer, 2011). Upplevelserna hos respondenterna ledde emellertid till att respondenternas svar 

hamnade utanför studiens syfte, därför var en flexibel intervjumetod nödvändig för att i efterhand 

justera intervjufrågorna vid behov. Emellertid ansåg vi att första intervjun kunde ha varit en 

pilotintervju i syfte att testa intervjufrågorna för att sedan få möjlighet att korrigera om behovet 

fanns (Gillham & Jamison Gromark, 2008).  

  

2.2.5 Urval 

Ett första steg i urvalsprocessen var att kontakta redovisningsbyråer för att hitta potentiella företag 

att intervjua. Då redovisningsbyråerna inte var villiga att delge oss information om deras kunder 

och våra potentiella företag fick vi tänka om och börja söka efter företag på egen hand. Vi utgick 

från FRAMFÖR-projektets (Högskolan i Gävle) prisbelönta företag och mailade ett flertal av dessa 

företag ett försättsbrev (se appendix 1). Eftersom studiens syfte kräver att företagen outsourcar 

ekonomifunktionen var detta av stor vikt för oss i urvalsprocessen. Vi valde att tillämpa ett målstyrt 

urval, från företagen som svarade att de outsourcar ekonomifunktionen, eftersom detta är lämpligt 

för kvalitativa metoder (Bryman & Bell, 2017). Detta berodde även på att vi endast var intresserade 

av att intervjua företagsledare då syftet var att öka förståelsen utifrån ett ledningsperspektiv. 

Anledningen till detta var att vi ansåg att företagsledare har mest information och enklast kan 

besvara studiens intervjufrågor (Bryman & Bell 2017). Av de som svarade att de outsourcar 

ekonomifunktionen valdes tio stycken företag. Emellertid ansåg vi att fler respondenter hade varit 

bättre för att få ett bredare perspektiv på studiens syfte, dock var studiens tidsram för liten för att 

utföra en mer omfattande studie. 

  

2.2.6 Empirisk datainsamling 

Vår empiri var baserad på tio stycken intervjuer med företagsledare på olika företag. Vi mailade ut 

ett försättsbrev (appendix 1) som innehöll grundläggande information om studien och tillfrågade 

även om ett eventuellt deltagande. Vi ansåg att mail var den snabbaste metoden att nå 
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intervjupersoner. Emellertid ansåg vi att telefonsamtal eller personlig kontakt hade varit bättre då 

det säkerligen hade lett till fler intervjuer eftersom flera företag valde att inte svara på mail. När vi 

fick svar från respondenter som var villiga att delta i studien, kontaktades dessa via telefon för att 

boka in tid och plats för intervju (Gillham & Jamison Gromark, 2008). Vi genomförde fysiska 

intervjuer med samtliga respondenter där båda författarna medverkade. För att respondenterna ska 

kunna delge sina upplevelser på ett korrekt sätt för att studiens syfte skulle uppnås ansågs det var 

viktigt att respondenterna kände sig bekväma (Olsson & Sörensen, 2011). Alla intervjuer 

genomfördes därför på respondenternas arbetsplatser, förutom en som genomfördes vid Högskolan i 

Gävle då respondenten ansåg att detta var mest lämpligt. Samtliga intervjuer fullbordades och 

pågick i cirka 45 minuter (Gillham & Jamison Gromark, 2008).  

  

Intervjuerna genomfördes med hjälp av intervjuguiden (appendix 2) som var skapad utifrån den 

teoretiska referensramen för att frågorna skulle spegla studiens syfte. Vi började samtliga intervjuer 

med en kort presentationen av oss, syftet med studien samt information gällande de etiska 

principerna för att uppfylla de etiska kraven (Gillham & Jamison Gromark, 2008). Det förklarades 

också att inspelning av intervjun var till stor hjälp och respondenterna fick själva bestämma om 

intervjun skulle spelas in. Alla intervjupersoner godkände att inspelning fick ske, vilket underlättade 

bearbetning av datamaterialet. Justesen och Mik-Meyer (2011) rekommenderar att spela in 

intervjun. Emellertid var vi medvetna om att inspelning av intervjun kan leda till att respondenterna 

håller inne känslig information (Yin, 2009). Vi ansåg däremot att studiens syfte inte innefattade 

känslig information från företagsledare. Vi ansåg därmed att intervjupersonerna inte skulle hålla 

tillbaka information som skulle vara användbar för oss, och samtliga intervjuer spelades därför in. 

Båda författarna spelade in intervjuerna ifall något skulle inträffa med tekniken med våra 

mobiltelefoner. Då samtliga intervjupersoner godkände inspelning av intervjun antecknades 

ingenting för att lägga fokus på själva intervjun, ledande frågor samt kompletterande frågor för att 

få ut så mycket som möjligt av varje intervju.  

 

Det hävdas att transkribering av intervjuerna tar för lång tid (Yin, 2009) men vi valde att göra det 

ändå. Arbetet med transkribering av samtliga intervjuer var en tidskrävande process men nödvändig 

och behjälplig i den fortsatta processen. Vi transkriberade samtliga intervjuer direkt efter intervjun. 

Efter transkriberingarna mailades dessa till respondenterna i syfte att få en bekräftelse om vi hade 

tolkat svaren korrekt. Respondentvalidering leder till att empirin blir mer trovärdig (Bryman & Bell, 

2017). Efter sista intervjufrågan kontrollerade en av oss att samtliga intervjufrågor blivit besvarade 

av respondenterna. Efter intervjuerna reflekterades också hur intervjun hade gått och hur 

respondenterna besvarade intervjufrågorna. I början var detta en stor diskussion i syfte att formulera 
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om frågorna om det behövdes för att bättre kunna besvara syftet. Vi formulerade inte om eller lade 

till flera frågor, istället togs några frågor bort för att de inte var nödvändiga för att kunna besvara 

syftet. I slutet av varje intervju tackade vi intervjupersonerna för deras medverkan (Bryman & Bell, 

2017) och gav respondenterna kontaktuppgifter till oss om frågor skulle uppstå i efterhand. Vi 

ansåg att vi hade kunnat fråga respondenterna om de var intresserade av det färdiga arbetet, men 

samtidigt ansåg vi att tiden mellan intervjun och det färdiga arbetet var långt. Vi valde att maila 

samtliga involverade respondenter i efterhand hur de går tillväga för att ta del av studien.  

  

2.2.7 Intervjuguide   

En intervjuguide (se appendix 2) ansåg vi var viktigt att använda vid genomförandet av 

intervjuerna. Eftersom vi valt att använda semistrukturerade intervjuer var det viktigt att sätta upp 

ramar för intervjuerna och för att strukturera upp frågorna i olika teman. Intervjufrågorna och dess 

teman (1) outsourcing av ekonomifunktionen, (2) intern kontroll och styrning samt (3) samspelet 

mellan outsourcing samt intern kontroll och styrning, hämtades från teoretisk referensram vilket 

säkerställde att intervjufrågorna var relevanta för att uppnå studiens syfte. Genom att vi utformade 

frågor från den teoretiska referensramen skapades möjligheter att ställa empiri mot tidigare 

forskning för att kunna urskilja likheter och skillnader och även hitta nya perspektiv och synsätt 

vilket vi ansåg var viktigt för att kunna få ett bidrag och operationalisera syftet.  

 

I utformandet av frågor hade vi för avsikt att förstå hur företagsledare upplevde att intern kontroll 

och styrning förändras vid outsourcing av ekonomifunktionen. Således fokuserade vi i huvudsak på 

tema tre som handlar om samspelet mellan begreppen. Utifrån den teoretiska referensramen 

urskildes fem stycken inverkande faktorer, (3.3.1) kontroll, (3.3.2) risker, (3.3.3) leverantör, (3.3.4) 

uppföljning och (3.3.5) tillit vilka utgjorde tema tre. Vi valde sedan att ställa frågor utifrån dessa 

fem inverkande faktorer för att skapa oss en uppfattning om hur företagsledare ansåg att dessa 

bidrog till förändring i intern kontroll och styrning vid outsourcing av ekonomifunktionen. Vi hade 

också för avsikt att översiktligt skapa oss en uppfattning om tema ett, outsourcing av 

ekonomifunktionen, och vad det innebar för företagsledarna. Frågorna utformades för att väga in 

svaren i tema tre och på så sätt få en större förståelse kring hur möjligheterna att forma och använda 

intern kontroll och styrning förändrades vid outsourcing av ekonomifunktionen eftersom detta 

utgjorde studiens syfte. Även tema två var utformat på liknande sätt som tema ett och hade för 

avsikt att få en inblick i hur företagsledarna såg på intern kontroll och styrning. Bryman och Bell 

(2017) menar att forskaren ska använda en lista med specifika teman som berörs i intervjun, 

samtidigt har respondenten stor frihet att forma svaren på sitt vis. Upprättande av intervjuguiden 
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säkerställde även att vi förhöll oss till studiens teoretiska referensram. En utgångspunkt i vår 

operationalisering var att intervjufrågorna var centrala och betydelsefulla och detta var beroende på 

att vi genomförde en intervjubaserad studie. Hur vi ställde frågorna styrde hur vi fick material för 

att behandla vårt syfte. För att på ett lämpligt sätt kunna angripa vårt syfte arbetade vi med ett 

deduktivt angreppssätt och utgick från den teoretiska referensramen som gav oss en bild på hur vi 

kunde dela upp frågorna i teman.  

  

Vi började varje tema med breda frågor, för att sedan gå djupare med mer specifika frågor, detta 

ansåg vi var viktigt för att fånga upp vad respondenterna ansåg var viktigt och gav oss möjlighet att 

skapa en uppfattning om respondenternas upplevelser. Vid formulerandet av intervjufrågorna tänkte 

vi på att formulera frågorna så öppet som möjligt eftersom vi ansåg att ja/nej-frågor inte gav oss en 

förklaring till respondenternas ställningstagande och därmed skulle syftet inte kunna besvaras. Det 

ställdes även kompletterande frågor för att få mer nyanserade svar från respondenterna. Vi valde 

också att ibland ställa ledande frågor för att få respondenten att göra ett ställningstagande vilket 

ansågs vara viktigt för att sortera in respondenten i det övriga datamaterialet. Vi hade emellertid 

kännedom om att ledande frågor kunde ha undvikits för att respondenten skulle svara på sitt eget 

sätt utan att bli påverkade av oss att ta ett ställningstagande. Dock förklarar Justesen och Mik-

Meyer (2011) att ledande frågor kan vara bra för att få respondenten att uttrycka sig som forskaren 

önskar.  

 

Svåra begrepp uteslöts under intervjun för att göra det mer vardagligt, detta för att respondenterna 

skulle ha möjligt att förstå allt som sades. Eftersom både outsourcing och intern kontroll och 

styrning är två omfattande begrepp gav vi respondenterna definitioner på outsourcing samt intern 

kontroll och styrning som vi använde oss av i studien och som är definierade i den teoretiska 

referensramen. Sedan lät vi respondenterna reflektera över vad outsourcing samt intern kontroll och 

styrning innebar för dem. Detta eftersom vi ansåg att både outsourcing samt intern kontroll och 

styrning är två svåra och breda begrepp. Vi ville att respondenterna skulle ha kännedom om 

begreppens innebörd för att säkerställa att de kunde svara på intervjufrågorna. Kvale och 

Brinkmann (2014) menar också att forskaren bör sträva efter att formulera intervjufrågorna så att 

dessa är begripliga för intervjupersonerna. Intervjuguiden bestod av 15 grundfrågor där 

kompletterande frågor förekom. 
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2.2.8 Bearbetning av insamlade data 

  

Tolkning av empiri 

Vid tolkning av empirin var det nödvändigt att utreda vilket tillvägagångssätt som lämpades bäst, 

detta då studien var baserad i en hermeneutisk tradition. Att tolka och förstå materialet blev därför 

centralt för oss vid bearbetning av insamlade data (Olsson & Sörensen, 2011). Tolkning av 

datamaterialet blev även viktigt då empirin genomfördes genom semistrukturerade intervjuer samt 

för att vi hade ett upplevelsebaserat syfte. Arbetet med tolkning startade med att vi tolkade och 

försökte förstå tema ett (outsourcing av ekonomifunktionen) och tema två (intern kontroll och 

styrning) först. Sedan gick vi vidare med tema tre (samspelet mellan outsourcing samt intern 

kontroll och styrning). Detta för att förstå de enskilda delarna innan vi kunde gå vidare och tolka 

och förstå samspelet mellan dessa. 

  

Vi ansåg att våra egna erfarenheter hade en inverkan på hur vi tolkade det empiriska materialet 

(Olsson & Sörensen, 2011), vi hade därför diskussioner med varandra angående hur våra tolkningar 

baserades utifrån våra egna erfarenheter i syfte att reflektera om vi tolkade materialet rätt. Vid 

tolkning och förståelse var det också viktigt för oss att tolka helheten och samspelet mellan 

outsourcing av ekonomifunktionen samt intern kontroll och styrning, eftersom detta utgjorde 

studiens fokusområde (Olsson & Sörensen, 2011). Vi valde därför att tolka det empiriska materialet 

tillsammans för att skapa möjligheter att diskutera samspelet. Emellertid var vi medvetna om att det 

hade varit bättre att tolka datamaterialet själva först, för att sedan jämföra tolkningen och 

gemensamt bilda en uppfattning. Detta för att det ansågs att vår förförståelse inte var lika (Nyberg 

& Tidström, 2012). Under intervjuerna upplevdes att några respondenter hade svårt att uttrycka sig. 

I dessa fall var vi därför tvungna att tolka empirin. Emellertid underlättade detta arbetet med 

kodningen då vi redan under intervjuerna tolkade datamaterialet. 

  

Kodning av empiri 

Det är viktigt att koda datamaterialet vid arbete med analys (Dalen, 2008). Vi valde att använda oss 

av tematisk analys för att organisera det insamlade datamaterialet i olika teman. Efter transkribering 

och respondentvalidering började kodningen av datamaterialet. Detta gjordes genom att vi 

markerade datamaterialet med liknande innehåll och gjorde kommentarer med en sammanfattande 

rubrik för att identifiera substantiella delar inom varje tema, vilket Dalen (2008) menar är ett 

lämpligt tillvägagångssätt i kodning av datamaterialet. Vi letade efter begrepp och redogörelser i 

datamaterialet som var viktiga för att kunna besvara studiens syfte. När vi gjorde detta valde vi att 

fokusera på beskrivningar som handlade om samspelet mellan outsourcing av ekonomifunktionen 
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samt intern kontroll och styrning, eftersom detta utgör studiens syfte. Då vi har använt oss av fem 

faktorer (kontroll, risker, leverantör, uppföljning och tillit) gällande samspelet mellan outsourcing 

av ekonomifunktionen samt intern kontroll och styrning valde vi att fokusera på att leta 

beskrivningar som handlade om dessa fem faktorer. När vi gått igenom hela datamaterialet såg vi 

likheter och skillnader som var rimliga för att besvara studiens syfte och även vissa delar som inte 

var relevanta och som därmed togs bort (Braun & Clarke, 2013), exempel på innehåll som inte 

ansågs vara relevant kunde vara att respondenterna berättade om sådant som inte var av intresse 

utifrån studiens syfte. Även upprepningar togs bort (Dalen, 2008) vilket kunde vara att 

respondenterna sa samma sak flera gånger under intervjun. Datareduktion var viktigt och 

nödvändigt eftersom vi hade över 40 sidor empiriskt material. Syftet var alltid i åtanke när vi gjorde 

datareduktionen för att garantera att empiriska datamaterialet var inriktat mot studiens syfte. 

  

Vi strukturerade sedan upp det kvarvarande och relevanta datamaterialet inom studiens tre teman 

(Gillham & Jamison Gromark, 2008). Dessa teman är outsourcing av ekonomifunktionen, intern 

kontroll och styrning samt samspelet mellan outsourcing av ekonomifunktionen samt intern kontroll 

och styrning. Eftersom tema tre utgör studiens syfte lades mycket fokus på detta tema, samtidigt 

försökte vi urskilja de fem faktorerna som den teoretiska referensramen tagit fram eftersom dessa 

fem faktorer utgör samspelet i denna studie. Anledningen till att vi valde att strukturera efter dessa 

teman var för att vi ansåg att det empiriska datamaterialet gick att urskilja inom dessa områden 

vilket till stor del berodde på att vi strukturerar intervjuguiden på samma sätt. Vid kodning av det 

substantiella datamaterialet urskildes underrubriker inom varje tema. Dessa kodningar sorterades 

upp i varje temans underrubrik som utgjorde studiens teoretiska referensram, vilket Fejes och 

Thornberg (2015) och Braun och Clarke (2013) ansåg var lämpligt tillvägagångssätt. 

Underrubrikerna är tagna ur den teoretiska referensramen och intervjuguiden. Vid sammanställning 

av det empiriska datamaterialet valde vi att benämna respondenterna 1–10 för att skydda 

respondenternas anonymitet (Bryman & Bell, 2017), vi valde dessutom att benämna respondenterna 

som företagsledare 1–10 istället för att benämna dessa som respondenter. 

 

Det reducerade datamaterialet lades in i ett annat dokument vilket möjliggjorde att vi kunde 

kontrollera en extra gång att allt relevant var kvar samt att det överflödiga materialet verkligen var 

irrelevant (Miles & Huberman, 1994). Under genomgången av det empiriska materialet upptäcktes 

nya synsätt hos respondenterna som resulterade i att vi fick utveckla den teoretiska referensramen, 

vilket tillåts inom den abduktiva ansatsen. Under arbetet med kodningen upptäcktes även att några 

intervjufrågor besvarades på liknande sätt, därmed bestämdes att lägga ihop svaren där de besvarats 

på liknande sätt och även korrigera intervjuguiden, vilket enligt Gillham och Jamison Gromark 
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(2008) är lämpligt att göra. Det var framförallt frågor inom tema ett som frågor besvarades lika 

vilket gjorde att vi endast tog med en av frågorna. 

 

Metod för analys 

När empirin var sammanställd påbörjades analysarbetet genom att varje tema i empirin 

analyserades. Detta gjordes genom att ställa empiri mot den teoretiska referensramen för att se 

likheter och skillnader i empiri och teoretisk referensram (Alvehus, 2013). Genom att utgå från 

intervjuguidens uppbyggnad kunde vi se frågornas ursprung från den teoretiska referensramen 

vilket underlättade arbetet med att ställa empiri mot teori. Analysen utformades genom att ha 

samma rubriker och underrubriker som i den teoretiska referensramen och empiri för att skapa logik 

och god struktur genom arbetet. Vi ansåg att detta var nödvändigt för att skapa en god struktur 

genom studien. Vi ansåg även att detta underlättade processen med analysen till följd av 

sammanhållande rubriker i den teoretiska referensramen och empirin. Den teoretiska referensramen 

behövdes kompletteras med ytterligare teori, vilket är tillåtet inom abduktiv ansats (Gillham & 

Jamison Gromark, 2008). Vi ansåg att den abduktiva forskningsansatsen underlättade analysarbetet 

då vi vägde den teoretiska referensramen med empiri. Genom analysarbetet såg vi likheter och 

skillnader vilka vi kunde urskilja till studiens teoretiska och praktiska bidrag på hur ledningen i 

företag upplever att möjligheterna att forma och använda intern kontroll och styrning förändras vid 

outsourcing av ekonomifunktionen (Braun & Clarke, 2013).  

  

2.2.9 Etiska överväganden 

Vi tog ställning till etiska överväganden vid datainsamling kring respondenterna och företagen de 

arbetade på, då vi ansåg att detta var ett krav. Forskare inom företagsekonomisk forskning bör 

enligt Bryman och Bell (2017) förhålla sig till etiska regler. Vidare nämner författarna några etiska 

principer som bland annat gäller för svensk forskning. Dessa var informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet och falska 

förespeglingar. I början av varje intervju informerade vi respondenterna om samtliga etiska 

principer för att säkerställa att de tagit del av informationen. Vi ansåg att det är lätthänt att 

information försvinner via mail, därför tog vi det muntligt i samband med intervjun. Nedan har de 

fem etiska principerna förklarats. 

  

Med informationskravet menar Bryman och Bell (2017) att forskare bör informera 

intervjupersonerna om studiens syfte. Samtyckeskravet innebär att det är frivilligt för respondenter 

att medverka i studien och rätt till att avbryta intervjun om de så önskar (Bryman & Bell, 2017). 
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Konfidentialitets- och anonymitetskravet syftar enligt Bryman och Bell (2017) på att alla 

respondenternas information och uppgifter ska behandlas konfidentiellt för att inga obehöriga ska 

kunna ta del av dessa. Nyttjandekravet handlar om att uppgifter som samlats in om respondenter, 

bara får användas i forskningsändamål (Bryman & Bell, 2017). Med falska förespeglingar menar 

Bryman och Bell (2017) att forskare inte får ge ut vilseledande eller falsk information om studien 

till respondenterna. Vi ansåg att dessa etiska kriterier efterlevdes. 

  

2.2.10 Kvalitetskriterier 

Vi förhöll oss till tre kvalitetskriterier för att säkerställa att vi författade en studie som höll god 

kvalité vilka var koherens, konsistens och transparens (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Eftersom vi 

tillämpade en kvalitativ metod ansåg vi att dessa kvalitetskriterier var passande (Starrin & 

Svensson, 1994). Koherens handlar om att det finns ett tydligt samband mellan studiens delar 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011). Enligt vår mening har vi förhållit oss till koherens som kriterium 

genom att vi skapade vår forskningsmodell (figur 1) som illustrerar hur de enskilda delarna hänger 

samman. Vi arbetade och förhöll oss till forskningsmodellen genomgående under hela processen. 

Detta eftersom vår forskningsmodell utgick från problemdiskussionen, syftet och de 

vetenskapsteoretiska utgångspunkterna. 

  

Konsistens handlar enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) om att teorier och begrepp används på ett 

likartat sätt genom hela studien. Både outsourcing samt intern kontroll och styrning är 

mångfacetterade begrepp, därför valde vi att ge dessa en tydlig definition i teoretiska referensramen. 

Vi ansåg att det var viktigt att redogöra för vad vi menar med outsourcing samt intern kontroll och 

styrning i studien eftersom begreppen kan ha flera olika innebörder. Med hänsyn till detta ansåg vi 

att vi förhöll oss till konsistens som kvalitetskriterium. Sista kriteriet, transparens, handlar om att 

redogöra för metodologiska och teoretiska val på ett tydligt vis (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Vi 

anser att vi tydligt redogjort för de teoretiska och metodologiska valen i studien.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 

3.1 Outsourcing av ekonomifunktionen 
 

Det finns flertalet definitioner för outsourcing och det är svårt att fastställa en generell definition. 

Everaert, Sarens och Rommel (2008) ger en kortfattad definition och menar att “Outsourcing kan 

definieras som utkontraktering av hela eller delar av någon funktion i ett företag till en extern 

part”. Bengtsson, Berggren och Lind (2005) använder istället en annan definition i form av 

“outsourcing föreligger när ett företag anlitar en leverantör för att utföra en aktivitet som tidigare 

utfördes i egen regi”. McCarthy och Anagnostou (2004) menar att det finns en strategisk betydelse 

och komplexitet som ökat hos den outsourcade funktionen. Vidare förklarar de att fokus förflyttats 

från outsourcing av rutinmässiga och icke-värdehöjande funktioner, exempelvis säkerhet och 

städning, till värdehöjande funktioner som logistik och redovisning. 

  

3.1.1 Motiv till outsourcing 

Det finns mycket forskning som förklarar anledningarna bakom företagens val vid tillämpning av 

outsourcing. I tidigare forskning (Petersen, Frayer & Scannell 2000; Lacity, Yan & Khan, 2017; 

Gilley & Rasheed, 2000; Greer, Youngblood & Gray, 1999) har det uppmärksammats att ett centralt 

motiv vid tillämpning av outsourcing är ökat fokus på kärnverksamheten. Ökat fokus på 

kärnverksamheten har visat sig leda till att flexibiliteten hos befintliga tjänster ökar (Lacity et al., 

2017). Genom att samarbeta med leverantörer kan kunderna i större utsträckning fokusera på 

kärnkompetensen (Lahiri, 2016). Ett ytterligare motiv har gjort det möjligt för företag att tillgå 

specialiserade resurser och möjligheter som finns hos leverantören. (Lahiri, 2016). För att förtydliga 

är kompetens hos leverantören av största vikt och en förutsättning vid tillämpning av outsourcing.  

  

Enligt Blumberg (1998) är förlusten av kontroll något som företagsledare använder som argument 

vid beslut om att inte outsourca någon del i verksamheten. Vidare förklarar författaren att 

företagsledare inte överväger långsiktiga och kortsiktiga förbättringar, resultat och indirekta 

ekonomiska fördelar som outsourcing kan ge upphov till. Blumberg (1998) menar också att 

outsourcing på lång sikt skulle generera besparingar till organisationen. 

 

  



 

20 

 

3.1.2 För- och nackdelar med outsourcing 

Det har bedrivits mycket forskning kring fördelar och möjligheter med outsourcing menar 

(McCarthy & Anagnostou, 2003). En central fördel som flera studier (Kliem, 1999; Quinn, 1999; 

Lederer Antonucci & Tucker, 1998) visade var att outsourcing erbjuder större koncentration på 

kärnverksamheten. En annan fördel med outsourcing var (Lederer Antonucci & Tucker, 1998) att 

kostnaderna minskar. Ytterligare en fördel med outsourcing är leverantörens kompetens över den 

outsourcade funktionen (Lahiri, 2016). Det har visat sig att det finns nackdelar med outsourcing 

som styrningsverktyg. Nackdelarna med outsourcing var baserat på argument som förlust av intern 

kontroll och styrning och ökade kostnader (McCarthy & Anagnostou, 2004). Även Kakabadse och 

Kakabadse (2000) hävdar att outsourcing inte alltid sänker kostnaderna utan att outsourcingens 

påverkan på omstruktureringen i företag innebär att kostnaderna ibland ökar. 

  

3.1.3 Ekonomifunktionen 

Eftersom redovisningen är lagreglerad, ställer ekonomin höga krav på företag (Berggård, 2018). 

Jayabalan et al. (2009) menar att kundfordringar, leverantörsskulder och löner är väsentliga och 

grundläggande delar av ekonomifunktionen i företag. Nedanstående modell (se figur 2) visar vad 

som ingår i ett företags ekonomifunktion. 

 



 

21 

 

 

Figur 2. Översiktlig modell över ekonomifunktionen. Egen konstruktion. Källa: UNIT4 Agresso 

2011. 

  

Ismail (2002) och Jayabalan et al. (2009) menar att ekonomifunktionen är en viktig och 

övergripande funktion. En övergripande del av alla beslut som fattas i ett företag grundar sig i 

kännedom om finansiell information och därför är det viktigt att denna information är sann och 

lättillgänglig för de som fattar interna beslut (Ismail, 2002). Jayabalan et al. (2009) menar att 

ekonomifunktionen har för avsikt att ge finansiell information till chefer och intressenter.   

Bragg (2006) menar att en fungerande ekonomi är en förutsättning för företags framgång. Samtidigt 

instämmer han med Jayabalan et al. (2009) och Ismail (2002) som menar att ekonomin har en 

fundamental betydelse i företag. Jayabalan et al. (2009) menar att utvecklingen av redovisningen, 

har gjort att ekonomifunktionen har en avgörande roll i företag. 
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3.2 Intern kontroll och styrning 
 

För att vi ska kunna förhålla oss till intern kontroll och styrning i studien, anser vi att det är viktigt 

att tydliggöra vad vi menar med intern kontroll och styrning. Ett annat syfte med detta förtydligande 

är att öka läsarens förståelse för vad som menas med det breda begreppet intern kontroll och 

styrning. Definitionerna för intern kontroll och styrning är breda och många (Haglund et al., 2001). 

Med flera definitioner förloras den grundliga förståelsen för intern kontroll och styrning och därför 

vill vi vara tydliga med vad som menas med begreppet i föreliggande studie. Av tidigare nämnda 

skäl har vi valt att knyta an till det som på engelska kallas för “internal control” genom att översätta 

detta begrepp till “intern kontroll och styrning”. Innebörden av intern kontroll och styrning som vi 

har använt är tagen från COSO-modellens definition eftersom vi anser att den är allmänt accepterad 

i tidigare litteratur (Haglund et al. 2001). COSO-modellens definition är: “som en process där såväl 

den politiska som den professionella ledningen och övrig personal samverkar och som utformas för 

att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål: 

·        Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

·        Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

·        Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.” (Haglund et al., 2001). 

  

Intern kontroll och styrning förklaras “vara en integrerad del i organisationens styrsystem” 

(Haglund et al., 2001). Processen av den interna kontrollen och styrningens utveckling är pågående. 

Haglund et al. (2001) förklarar att intern kontroll och styrning behöver uppdateras eftersom 

verksamheten ständigt utvecklas och förändras. Exempel på förändringar som författarna tar upp är 

nya rutiner, ny teknik och ny lagstiftning. 

3.2.1 Ramverk, strategi och teknik 

I USA har några stora organisationer inom redovisning och revision utvecklat ett synsätt med 

tillhörande modell för intern kontroll och styrning, COSO-modellen (Haglund et al., 2001). COSO 

står för Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission och är ett ledande 

ramverk inom intern kontroll och styrning (D’Aquila, 2013). Haglund et al. (2001) menar att 

COSO-modellen utvecklades för att ge en generell beskrivning av intern kontroll och styrning i ett 

bredare perspektiv och modellen kan användas i privat och offentlighetsrättsliga organisationer. 

Haglund et al. (2001) beskriver också att COSO-modellen identifierar ett antal väsentliga 

komponenter för intern kontroll och styrning; tillsyn, information/kommunikation, 

kontrollaktiviteter, riskanalys och kontrollmiljö. Vår uppfattning är att COSO-modellen anses vara 

lämplig att använda som teoretiskt ramverk för denna studie eftersom den tillämpas i alla typer av 
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företag och organisationer. Den är också utvecklad för att ge en generell beskrivning av intern 

kontroll och styrning i ett bredare perspektiv vilket behövs för att studiens syfte ska vara möjligt att 

besvara. Eftersom COSO-modellen är ett ledande ramverk inom intern kontroll och styrning anses 

den vara bekant i företag och organisationer, vilket också motiverar tillämpning av modellen.   

 

 

Figur 3. Sammansatt modell över COSO-modellens komponenter och “dimensioner” Källa: 

Haglund et al. (2001). 

  

Det finns olika verktyg för uppföljning och kontroll av företags finansiella delar; redovisning och 

externredovisning (Haglund et al., 2001). Dessutom menar författarna att den finansiella 

redovisningen och externredovisningen är lagreglerade om kommunal redovisning vilket bygger på 

bokföringsmässiga grunder. Ett syfte med redovisningen är att identifiera eventuella problem 

genom att arbeta utifrån en rättvisande bild. Författarna hävdar därför att redovisningen är ett viktigt 

verktyg för beslut och analys. Haglund et al., (2001) menar att uppföljning och kontroll av 

verksamheten är viktiga instrument som utgörs av olika system och rutiner för planering, 

utvärdering och uppföljning av verksamheten. Vidare menar de att en god intern kontroll och 

styrning förutsätter att mål och olika rutiner, som behandlar betydelsefulla områden för att bedriva 

verksamheten effektivt, finns tillgängliga. 
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3.2.2 Forma och använda aktivt arbete med intern kontroll och styrning 

Haglund et al. (2001) menar att syftet med intern kontroll och styrning är att säkerställa att företag 

uppfyller de fastställda målen. Intern kontroll och styrning är en process som syftar till att förbättra 

effektiviteten av ett företags verksamhet, öka tillförlitligheten i redovisningen och uppnå enhetlighet 

i företagens verksamhet enligt gällande lagar och förordningar (Kulikova & Satdarova, 2016). 

  

Haglund et al. (2001) menar att det ingår att “skapa ändamålsenliga och väl dokumenterade system 

och rutiner” där tillförlitlighet och funktionalitet i verksamhetens process är av största vikt. En 

annan aspekt som ingår i intern kontroll och styrning är att “säkra en rättvisande och tillförlitlig 

redovisning och information om verksamheten i övrigt”, vilket författarna menar är redovisningens 

allmänt accepterade syfte; att identifiera problem. Sämre intern kontroll och styrning samt felaktiga 

beslut är konsekvenser som opålitlig redovisning och övrig information kan leda till. Ytterligare en 

del som inkluderas i intern kontroll och styrning är enligt Haglund et al. (2001) att “säkerställa att 

lagar, policy, reglementen m.m. tillämpas”. Vidare förklarar de att en förutsättning för effektiva 

verksamheter är att styrdokument efterföljs. Ytterligare en delaspekt inom intern kontroll och 

styrning är att “eliminera eller upptäcka allvarliga fel”, vilket enligt författarna innefattas av god 

intern kontroll och styrning som leder till att undvika eventuella fel.  
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Figur 4. Helhetsbild över intern kontroll och styrning. Egen konstruktion. Källa: Haglund et al. 

(2001). 

3.2.3 Effektivisering av intern kontroll och styrning 

Cheng, Goh och Kim (2018) förklarar att effektiv intern kontroll och styrning är viktigt eftersom det 

kan förbättra företagens verksamhet. Wikland (2014) redogör för den viktiga betydelsen som 

effektiv intern kontroll och styrning har på företag. Vidare menar författaren att det är viktigt att 

företag arbetar med intern kontroll och styrning effektivt för att nå uppsatta mål men även för att 

upptäcka eventuella risker. Haglund et al. (2001) förklarar att personal i företag bör ha kunskap om 

intern kontroll och styrning och dess beståndsdelar för att intern kontroll och styrning ska fungera 

och vara en naturlig företeelse i företag. Samtidigt menar Haglund et al. (2001) att personalens 

erfarenhet, engagemang, kompetens, arbetssätt och medvetenhet är betydelsefulla faktorer för 

effektiviteten i intern kontroll och styrning. Det är således inte bara ekonomer eller personer som 

sitter i ledningen eller styrelsen som integreras i arbetet med intern kontroll och styrning (Haglund 

et al., 2001). Även Kulikova och Satdarova (2016) menar att vid genomförandet av intern kontroll 

och styrning ingår även personal och inte bara styrelsen och ledningen. För att garantera effektivitet, 

säkerhet och styrbarhet behövs olika processer där utveckling av personal, organisation och ledning 

är involverade (Haglund et al., 2001). 

 

  
 

3.3 Samspelet mellan outsourcing samt intern kontroll och styrning 
 

Outsourcing kräver en förändring i intern kontroll och styrning (Blumberg 1998; Beaumont & 

Sohal, 2004; Mugassa, 2015). Blumberg (1998) menar att detta är det största hindret för 
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möjligheterna att forma och använda intern kontroll och styrning i företag. Kang, Wu, Hong, och 

Park (2011) menar att outsourcing kräver implementering av intern kontroll och styrning för att 

skapa önskvärda resultat över den outsourcade funktionen. Således menar Kang et al. (2011) och 

Blumberg (1998) att det krävs en effektiv utformning av intern kontroll och styrning för att få en 

framgångsrik outsourcing. Genomförandet av outsourcing har i tidigare studier (Kang et al., 2011) 

visats kunna inverka på möjligheterna att forma och använda intern kontroll och styrning. Kang et 

al. (2011) förklarar att olika sätt att genomföra outsourcing är kopplade till organisatoriska rutiner. 

Vidare anser de att organisatoriska rutiner är en del i företagens interna kontroll och styrning. Vilket 

gör att genomförandet av outsourcing har inverkan på utfallet av möjligheterna till att forma och 

använda intern kontroll och styrning i företag.  

  

3.3.1 Kontroll 

Kang et al. (2011) förklarar att förlust av intern kontroll och styrning är ett vanligt förekommande 

misslyckande med outsourcing. Blumberg (1998) förklarar att företagsledare vill behålla så många 

funktioner som möjligt internt och förklarar att det bakomliggande motivet är att ledningen får 

kontroll över effektiviteten och produktiviteten. Vidare anser Blumberg (1998) att många chefer är 

oroliga för att förlora intern kontroll och styrning vid outsourcing. Bettis, Bradley och Hamel 

(1992) förklarar att outsourcing kan minska intern kontroll och styrning över företags verksamheter, 

vilket kan leda till att företag drabbas på lång sikt. Mugassa (2015) menar också att outsourcing 

leder till att intern kontroll och styrning kan påverkas negativt. Författaren menar att företag förlorar 

intern kontroll och styrning över de utlagda tjänsterna när dessa överförs till externa parter. I 

tidigare studier (Berthélemy, 2003) har det visats att förlusten av intern kontroll och styrning har 

störst påverkan vid tillämpning av outsourcing. 

  

Berthélemy (2003) menar att vid tillämpning av outsourcing kommer kontroll genom direkt ägande 

av tillgångar och anställning av personal ersättas av kontroll genom ett kontrakt med leverantören. 

För företag som outsourcar är det viktigt att undvika att förlusten av intern kontroll och styrning 

över en outsourcad aktivitet. En sådan förlust av intern kontroll och styrning har två tydliga orsaker. 

Berthélemy (2003) förklarar att en sådan förlust av intern kontroll och styrning har två tydliga 

orsaker. Vidare menar Berthélemy (2003) att saknad kontroll över extern part är den ena medan 

problematik i hanteringen av leverantör är den andra.  
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3.3.2 Risker 

Konkurrensen har bidragit till att företag behöver arbeta med att förnya och förbättra intern kontroll 

och styrning för att behålla stark position på marknaden, en risk enligt Blumberg (1998). Kang et al. 

(2011) menar att outsourcing inte alltid ger önskvärda resultat och förklarar att behovet av effektiv 

intern kontroll och styrning är viktigt för att minska risker som kan uppkomma. Berthélemy (2001) 

påstår att även om det förekommer flera möjligheter med outsourcing medföljer också risker. 

Vidare påstås att en risk är att outsourcing kan leda till förlusten av intern kontroll och styrning över 

den utlagda aktiviteten. Författaren menar att det är viktigt att undvika förlusten av intern kontroll 

och styrning över en outsourcad aktivitet. 

  

Berthélemy (2003) förklarar att val av leverantör och förlorad intern kontroll och styrning över den 

utlagda verksamheten är de största riskfaktorerna med att tillämpa outsourcing. Outsourcing är 

riskabelt om processen inte är ordentligt genomtänkt. Christ, Mintchik, Chen och Bierstaker (2015) 

menar att ekonomifunktionen är en viktig del i informationssystemet för företag och organisationer 

och deras outsourcing kan påtagligt påverka styrsystemen, den finansiella rapporteringen och intern 

kontroll och styrning över finansiell rapportering. 

  

3.3.3 Leverantör 

Blumberg (1998) menar att nyttan av att använda externa leverantörer ibland går förlorad till följd 

av att kostnaderna inte motsvarar nyttan som outsourcing kan ge. Det kan då vara bättre att intern 

personal sköter den outsourcade funktionen (Blumberg, 1998).  Det hävdas också att om ledningen i 

företag är missnöjda med leverantören kan företagen ersätta leverantören med en annan leverantör 

och därmed minimerar risken att tappa intern kontroll och styrning (Blumberg, 1998). Emellertid 

påverkas ledningen i företag vid förändringar i intern kontroll och styrning, vilket kan ske vid 

outsourcing. Kang et al. (2011) lyfter att behovet av effektiv intern kontroll och styrning på 

leverantörer är viktigt och en av de vanligaste utmaningarna med outsourcing. 

  

Berthélemy (2003) hävdar att när en verksamhet är outsourcad är det viktigt att skapa en grupp 

personer på företagen i syfte att hantera och hålla kontakt med den externa parten. Gruppen måste 

kunna utveckla en strategi för den utlagda verksamheten och hålla den i linje med den övergripande 

företagsstrategin. Berthélemy (2003) diskuterar också att det är lämpligt att anställa personal med 

erfarenhet av outsourcing som kan bidra med ökad kunskap inom området.  

  

Berthélemy (2003) påstår att valet av leverantör är en risk eftersom leverantörer riskerar att inte 

uppfylla de krav och önskemål som företag har. Författaren anser att valet av leverantör är av 
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avgörande karaktär för att outsourcing ska bli framgångsrikt. En annan risk som Berthélemy (2003) 

lyfter är att det i outsourcing kan finnas dolda kostnader som kan påverka lönsamheten i företag 

eftersom en bra leverantör och ett bra kontrakt med en skräddarsydd lösning ofta är dyrt. 

  

3.3.4 Uppföljning 

Kang et al. (2011) menar att kontinuerligt arbete med intern kontroll och styrning bidrar till positiva 

resultat i företag. Kang et al. (2011) menar även att brist på kontinuerlig intern kontroll och styrning 

kan leda till nettoförluster i konkurrens. Tidigare forskning bekräftar att företag som outsourcar en 

aktivitet med begränsad kontakt till den externa parten har sämre intern kontroll och styrning 

(Berthélemy, 2003). Författaren menar att begränsad kontakt med extern part och förlorad kontroll 

och styrning över uppföljning av den outsourcade funktionen medför negativa konsekvenser. 

Berthélemy (2003) menar att det är viktigt att det sker kontinuerlig uppföljning och påpekar att 

uppföljning ökar chansen till att behålla intern kontroll och styrning. 

  

3.3.5 Tillit 

Kang et al. (2011) hävdar att kunskap hos ledningen och över den outsourcade funktionen är 

användbart för att kontrollera outsourcingens utfall och för att uppnå effektiv intern kontroll och 

styrning. Vidare diskuterar Kang et al. (2011) att för mycket tillit till leverantörer riskerar att leda 

till mindre noggrann kontroll över processen av outsourcade funktioner.  

  

3.4 Syntes av teoretisk referensram 
 

Den teoretiska referensramen har sammanfattats i en modell (se figur 5). Syntesen är uppbyggd 

utifrån den teoretiska referensramens rubriker.  
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Figur 5. Syntes av teoretisk referensram. Egen konstruktion. 

 

Referensramen är konstruerad från tidigare litteratur gällande outsourcing (3.1) som grund. Tidigare 

forskning kring motiv (3.1.1), för- och nackdelar (3.1.2) och ekonomifunktionen (3.1.3) 

framställdes för att öka förståelsen kring outsourcing. Vidare fördjupade vi oss i litteratur inom 

intern kontroll och styrning (3.2) och fann en definition i COSO-modellen som utgör en del i 

ramverk, strategi och teknik (3.2.1). Vi fann även tidigare forskning som förklarar hur intern 

kontroll och styrning formas och används (3.2.2). Effektivisering av intern kontroll och styrning 

(3.2.3) visade sig ha inverkan på intern kontroll och styrning. Samspelet mellan dessa två 

synliggjordes (3.3) och den teoretiska referensramen mynnade ut i fem faktorer med inverkan på 

samspelet mellan outsourcing och intern kontroll och styrning. De fem faktorerna som tidigare 

forskning pekade på var: kontroll (3.3.1), risker (3.3.2), leverantör (3.3.3), uppföljning (3.3.4) och 

tillit (3.3.5). Samtliga faktorer har beskrivits och utgör studiens referensram vad gäller samspelet 

mellan outsourcing samt intern kontroll och styrning. Till följd av studiens syfte, att öka förståelsen 

för hur ledningen i företag upplever att möjligheterna att forma och använda intern kontroll och 

styrning förändras vid outsourcing av ekonomifunktionen, var det lämpligt att genom tidigare 

forskning framställa faktorer med koppling till detta.  
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4. EMPIRI 
  

Empirin är baserad på svar från tio respondenter som sitter i ledningen i företag och som outsourcar 

hela eller delar av ekonomifunktionen. Företagsledarna behandlas anonymt i studien, därför har vi i 

nedanstående tabell skrivit en kort beskrivning om företagsledarna som inte är av känslig art och 

som vi ansåg var relevant information. Nedanstående tabell visar företagsledarnas befattning inom 

företagen, verksamhet, vilka delar inom ekonomifunktionen som outsourcas samt datum för 

intervju. När vi återger en företagsledares åsikt har vi valt att göra det utifrån nummer på 

företagsledaren (se tabell för nummer). 

  

 

Tabell 1. Respondentöversikt. Egen konstruktion. 

  

4.1 Outsourcing av ekonomifunktionen 
  

Intervjuerna visade att begreppet outsourcing skiljer sig åt. Företagsledarna har två olika syner på 

innebörden av outsourcing. Den ena halvan anser att dess innebörd handlar om att de själva inte 

besitter kompetensen och därför tar hjälp av expertis vilket de menar innebär att de outsourcar 

(företagsledare 2, 3, 4, 5 & 7). Den andra halvan menar att outsourcing handlar om att man placerar 

en del av verksamheten på någon annan (företagsledare 1, 6, 8, 9 & 10). 
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4.1.1 Motiv till outsourcing 

Motiv till outsourcing tolkade vi som att de flesta ansåg att bristande kompetens och ökat fokus på 

kärnverksamheten var de mest utstickande och frekventa motiven till outsourcing av 

ekonomifunktionen. Det empiriska datamaterialet visade att det var viktigt att kunna lägga tid på 

kärnverksamheten för att kunna vara fakturerbar mot kunder och på så sätt öka intäkterna. 

  

“Istället för att jag lägger en timme på bokföring eller ekonomi, så kan jag istället jobba 

den timmen och vara faktureringsbar mot kund” (företagsledare 5). 

  

Flertalet företagsledare motiverade valet till outsourcing genom mer tid till kärnverksamheten. Vår 

tolkning var dock att de flesta företagsledarna outsourcade till följd av bristande kompetens. “Det 

finns andra som gör det bättre” (företagsledare 2). Det empiriska materialet visade att detta var ett 

avgörande motiv till deras val att outsourca. Vidare framkom att utbildning inom ekonomi var något 

som saknades bland företagsledarna som i övrigt har bred kunskap om kärnverksamheten. 

  

“Jag började att jobba som vanlig arbetare för att sedan ta över stället och hade då ingen 

kunskap eller utbildning inom ekonomi, för att få det att gå runt valde jag att ta hjälp av 

någon som kan” (företagsledare 6). 

  

4.1.2 För-och nackdelar med outsourcing 

Fördelarna med outsourcing var flera enligt företagsledarna. Vissa hävdade att mer tid till 

kärnverksamheten var en viktig fördel som outsourcing utbringar. “Outsourcing ger mig tid till att 

dra in pengar istället” (företagsledare 1). Även företagsledare två och fyra uttryckte sig på liknande 

sätt och menar att mer tid kan läggas på kärnverksamheten vilket ökade intäkterna. 

  

“Jag får mer tid till kärnverksamheten och jag kan då lägga fokus på att öka intäkterna. Det 

hade tagit evigheter för mig att sköta det själv” (företagsledare 4). 

  

Kompetens var en annan fördel som de flesta företagsledare lyfte fram (1, 2, 4, 5, 6, 7 & 9). Under 

intervjuerna visade det sig att företagsledarna ansåg att det finns mycket hjälp att få av expertis 

inom ekonomi. Flera företagsledare menade att de har begränsad kompetens gällande ekonomi och 

att det finns mycket hjälp att få av de som arbetar med ekonomi dagligen. De menade att det var 

viktigt att ta hjälp med ekonomifunktionen om man inte själv kunde det.   
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“Det är kunskap och kompetensen, jag kanske skulle klara av det till en begränsad del, men 

det finns ju mycket hjälp att få som jag ser positivt på, allt vad det gäller skatter och 

faktureringar, så jag ser ju att det tillför mitt företag” (företagsledare 5). 

  

Outsourcing har visat sig inte bara ha fördelar utan samtliga företagsledare lyfter olika nackdelar 

som de såg outsourcing ledde till. De flesta företagsledarna (2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 & 10) ansåg att 

outsourcing förändrar möjligheterna att ha intern kontroll och styrning med motivering att 

outsourcing leder till svårigheter med att kontrollera ekonomin eftersom papper lämnats vidare till 

leverantören. “Det är viktigt att det blir rätt och riktigt eftersom man lägger en bit av ansvaret även 

om man sitter på ansvaret själv” (företagsledare 2). Vi tolkade därmed att det var viktigt för 

företagsledarna att kunna kontrollera.   

  

“Det är att jag inte får samma kontroll som när jag gjorde allt själv. Eftersom jag lämnar 

ifrån mig papper så blir det svårt att kolla upp det och måste då istället kontakta 

leverantören för att fråga vilket gör att jag tappar kontrollen” (företagsledare 3). 

  

En annan nackdel som några företagsledare lyfte fram var att kostnaden för outsourcing var väldigt 

hög. Företagsledarna (1, 4, 5 & 7) påstod att kostnaden för arbetet med framförallt bokslut och 

årsredovisning var orimligt höga. ”Man jagar pengar hela tiden så kostnaden är en nackdel” 

(företagsledare 1). Vår uppfattning var att kostnaden är hög, men att det var värt att göra det om 

man inte besatt kunskap själv. 

  

“Prislappen man får betala för att få någon professionell att utföra arbetet ofta landar på 

väldigt mycket, vilket är tufft då man är småföretagare och hela tiden försöker få 

verksamheten att gå runt” (företagsledare 7). 

  

4.1.3 Ekonomifunktionen 

Ekonomifunktionen anses vara en viktig funktion i företag vilket de flesta företagsledare höll med 

om. 

  

“Det är en av grundbultarna till att ha anställda och kunna betala löner. Det gäller också 

att ha ett inflöde av kapital vilket man får genom att göra jobb och fakturera för det” 

(företagsledare 8). 
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Vår tolkning var att de flesta företagsledarna ansåg att ekonomifunktionen är en viktig funktion. Det 

empiriska materialet visade att ekonomifunktionen var viktig då den genererar finansiell 

information som är viktig för framtiden. 

  

“Det skulle inte gå att jobba om man inte hade ordning och reda på ekonomin. Både när det 

gäller uppföljning och möjligheten att dra nytta av det i framtida jobb. Så det är både 

tillbakablickande och framåtblickande” (företagsledare 10). 

  

4.2 Intern kontroll och styrning 
  

Intern kontroll och styrning är ett mångfacetterat begrepp, och vi tolkade att flera företagsledare 

även hade olika innebörder av begreppet och hur det används i deras verksamhet. I vårt empiriska 

material framkom det att företagsledare hade svårt att sätta ett uttryck för begreppet. Emellertid höll 

ett fåtal företagsledare med om studiens givna definition. “Det är ju precis det som står här, alltså 

en intern kontroll och styrning ska leda till att man uppfyller lagar och föreskrifter, så det tycker 

jag är helt rätt” (företagsledare 5). Emellertid fick vi en annan definition från en av 

företagsledarna. 

  

“Det innebär att man har koll på verksamheten för att kunna reglera investeringar utefter 

hur det går, sen kan man även styra lite mellan bokslut om man vill trycka ner resultatet 

kring bokslutet. Det är också en dialog man har med leverantören och som man använder” 

(företagsledare 2). 

  

Vi tolkade också att flera företagsledare hade svårt att definiera intern kontroll och styrning och 

istället valde att förklara hur intern kontroll och styrning använts i deras företag, “det är ju att jag 

har koll på intäkter och kostnader. Dels håller redovisningskonsulten koll och sen håller jag koll” 

(företagsledare 3). Av en annan företagsledare fick vi följande definition: 

  

“I mitt fall handlar det om att tillgodose att vi har en rimlighet i den mängd arbete som vi 

har levererat motsvarande mängd fakturaunderlag. Samt kontinuerlig återkoppling för att 

upptäcka eventuella fel och då kunna börja felsöka.” (företagsledare 8).    
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4.2.1 Ramverk, strategi och teknik 

Samtliga företagsledare uttryckte att de inte följde eller arbetade med ramverk, strategier eller 

tekniker vid arbete med att forma intern kontroll och styrning. Vi tolkade att flera företagsledare 

inte kände till organisatoriska styrningsverktyg som ramverk, strategier eller olika tekniker. Detta 

eftersom vår uppfattning var att flera företagsledare inte förstod vad det kunde vara för ramverk, 

strategier eller tekniker. Vi tolkade att företagsledarna hade format sina egna strategier och tekniker. 

  

“Det är ju mitt eget lilla ramverk, jag brukar låta det gå två-tre dagar om jag får fakturor 

och sen lägger jag in de. Kundfakturor fakturerar jag alltid den första varje månad, så jag 

har ju lite rutiner” (företagsledare 3). 

  

Trots att vi inte såg att ramverk, strategier eller tekniker vara något som används direkt i företagen, 

tolkade vi att företagsledarna använde tekniker och strategier på ett eget sätt som de skapat och 

använt i sina företag vilket de inte uttryckligen kallade för sina strategier eller tekniker. 

4.2.2 Forma och använda aktivt arbete med intern kontroll och styrning 

Arbetssätten för att aktivt arbeta med intern kontroll och styrning var många och vi insåg att 

företagsledarna hade olika sätt att aktivt arbeta med intern kontroll och styrning. Att arbeta aktivt 

med intern kontroll och styrning var emellertid något som hälften av företagsledarna gjorde. 

Emellertid var det i olika grad som företagsledarna arbetade för att styra verksamheten. Det 

empiriska datamaterialet visade att företagsledarna arbetade aktivt med intern kontroll och styrning 

genom att kontrollera att inbetalningar från kunder kommit in. 

  

“Genom att jag har ganska kort betalningstid på mina fakturor kontrollerar jag löpande så 

betalningar från mina kunder kommer in i tid” (företagsledare 3). 

  

Företagsledare två ansåg att de arbetade aktivt med intern kontroll och styrning, men önskade att de 

skulle kunna arbeta ännu mer för att säkra långsiktiga investeringar. “Vi skulle behöva jobba mer 

med budget och att lägga en längre plan vad gäller investeringar” (företagsledare 2). Emellertid 

påstod samma företagsledare att de arbetade aktivt med intern kontroll och styrning eftersom de 

erbjöd alla anställda bonusar som speglade medarbetarens resultat. 

  

“Vi har också bonusar som speglar hur det går där tanken är att det ska motivera de 

anställda att jobba effektivare och samtidigt ge de anställda en återkoppling” 

(företagsledare 2) 
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Vi tolkade att stickprovskontroll var ett vanligt förekommande sätt att aktivt arbeta med intern 

kontroll och styrning. Företagsledare ett påstod att de arbetade aktivt med intern kontroll och 

styrning genom att företagsledaren kontrollerade vad som sålts varje dag och satte upp mål som 

skulle följas. Ett sätt att kontrollera vad som sålts varje dag var att göra stickprov från alla affärer. 

“Eftersom alla anställda lägger sina affärer i ett fack har jag möjlighet att gå dit och undersöka 

ibland” (företagsledare 1).   

  

Samtliga företagsledare ansåg inte sig arbeta aktivt med intern kontroll och styrning även om 

majoriteten av företagsledarna ansåg detta. Vi tolkade det som att företagsledare (4, 5, 6, 7 & 9) 

som inte arbetade aktivt ansåg att det inte var nödvändigt och relaterade ofta till dess storlek på 

företag och även till viss del sitt ointresse. 

  

“Jag försökte i början att styra och hitta på olika kampanjer mot kunder och försökte tänka 

lite utanför boxen. Men nu när jag börjar närma mig pension vill jag mest få verksamheten 

att rulla och har inte intresset att utveckla och styra” (företagsledare 7). 

  

För de företagsledare (1, 2, 3, 8 & 10) som ansåg att de arbetade aktivt med intern kontroll och 

styrning var rapporter från den anlitade leverantören det vanligaste sättet att kontrollera företagens 

aktiviteter. “Jag får rapporter och analyserar dessa och om det skulle vara några funderingar 

bollar jag det med redovisaren” (företagsledare 2). En annan företagsledare såg aktivt arbetande 

med intern kontroll och styrning som viktigt och förklarade att det var uppföljning av projekt som 

främst utgjorde aktivt arbete med intern kontroll och styrning.   

  

“Vi arbetar aktivt med intern kontroll genom att vi följer upp projekt och ser till att de inte 

går åt skogen och följer given budget” (företagsledare 10). 

4.2.3 Effektivisering av intern kontroll och styrning 

Hälften av företagsledarna (1, 5, 7, 8 & 10) uttryckte att effektiv intern kontroll och styrning var 

viktigt. Vi tolkade att effektiv intern kontroll och styrning var viktigt för det påverkade samtliga 

delar i verksamheten. En effektiv intern kontroll och styrning leder till att snabbt kunna agera om 

någonting händer i verksamheten och avviker från det normala. 

  

“Man sparar oerhört mycket pengar då man upptäcker fel och brister i ett tidigt skede. Så 

genom att man har en effektiv intern kontroll kan vi upptäcka om något är fel innan vi 

exempelvis skickat ut felaktiga fakturor” (företagsledare 8). 
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4.3 Samspelet mellan outsourcing samt intern kontroll och styrning 
 

Det empiriska datamaterialet visade att företagsledare som beslutade att outsourca sin 

ekonomifunktion förändrade möjligheterna att forma och använda intern kontroll och styrning. Vår 

uppfattning var att företagsledarna hade uppdelat sig i två grupper där hälften av företagsledarna (1, 

2, 4, 9 & 10) ansåg att intern kontroll och styrning hade förbättrats efter att de hade outsourcat sin 

ekonomifunktion. 

  

“Jag anser inte att möjligheten att arbeta med intern styrning förändras eftersom min 

redovisningskonsult lägger upp dokumenten så att jag kommer åt de hela tiden och finns 

alltid nära till hands om jag behöver något” (företagsledare 10). 

  

Mindre än hälften (företagsledare 3, 5, 6 & 7) ansåg att outsourcing hade förändrat deras 

möjligheter att bedriva intern kontroll och styrning till det sämre. 

  

“Man får inte samma kontroll och därför blir det inte lika lätt att arbeta med intern kontroll 

och styrning” (företagsledare 3). 

  

Det empiriska materialet visade att endast en företagsledare påstod att outsourcing inte hade 

förändrat företagens interna kontroll och styrning varken till det bättre eller sämre. 

  

“Jag ser inga hinder alls egentligen i att använda intern kontroll och styrning. Vi har 

oerhört bra dialog och jag har veckovis dialog med redovisningskonsulten som genererar 

våra utgående fakturor, löner och betalar leverantörsfakturor” (företagsledare 8). 

4.3.1 Kontroll 

Empirin visade att flera företagsledare (1, 2, 4, 5, 6 & 8) inte ansåg att de tappade kontrollen över 

ekonomifunktionen vid outsourcing av denna. Det visade sig att kontinuerliga uppföljningar var ett 

av flera motiv till att företagsledare inte tappade möjligheterna att forma och använda intern 

kontroll och styrning. 

  

“Jag anser inte att jag tappar kontrollen över ekonomin, detta för att vi har bra kontakt med 

leverantören och återkoppling sker löpande vilket är viktigt” (företagsledare 1). 

  

Vår uppfattning är att bra kommunikation är en central del i outsourcingprocessen för att inte tappa 

intern kontroll och styrning och för att därmed bibehålla eller förbättra möjligheterna att arbeta med 
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intern kontroll och styrning. Det empiriska materialet visade att samtliga tillfrågade ansåg att 

antingen bra eller bristande kommunikation leder till att intern kontroll och styrning förändras. Det 

framkom även att god kommunikation leder till att intern kontroll och styrning behålls oförändrat 

trots att ekonomifunktionen outsourcas till en extern leverantör. 

  

“Eftersom vi kommer bra överens och förstår varandra tycker jag att intern kontroll 

definitivt blivit bättre och tror kommunikation är väldigt viktigt faktiskt” (företagsledare 9). 

  

Även företagsledare två uttryckte att kommunikation var viktigt och förklarade att “det har blivit 

bättre intern kontroll nu mot för vad det var innan. För när jag gjorde bokföringen själv var det 

mer att få det gjort och se att det blev plus och saknade tid till att reflektera” (företagsledare 2).  

  

Likväl som bra kommunikation ledde till bättre intern kontroll och styrning såg vi att bristfällig 

kommunikation ledde till det motsatta. “Jag känner att jag måste stämma av så att fakturor är 

betalda, lönerna är lagda och bokföringen är gjord. Jag hade önskat att personen som hjälper oss 

självmant skulle återkoppla så att jag kan ha koll” (företagsledare 7). 

  

Återkoppling var något som flertalet företagsledare lyfte fram som viktigt och var även vad vi 

utifrån det empiriska materialet tolkade som en central pusselbit för att få möjlighet att forma och 

använda intern kontroll och styrning. 

  

“Uppföljning och återkoppling är superviktigt så jag får den insyn som jag förväntas ha. 

Jag har alltid fått lära mig att jag har det yttersta ansvaret även om någon annan gör det åt 

mig, så det gäller att få återkoppling så man behåller kontrollen” (företagsledare 4). 

  

Vi tolkade att vissa företagsledare (3, 7, 9 & 10) tappade kontrollen och möjligheterna att arbeta 

med intern kontroll och styrning vid outsourcing av ekonomifunktionen. Det empiriska materialet 

visade att det fanns olika anledningar till detta. 

  

“Jag tycker att jag tappar kontroll eftersom jag skickar iväg samtliga underlag” 

(företagsledare 10). 

  

Hur företagen valt att outsourca ekonomifunktionen var ett avgörande motiv till att företagsledare i 

företag tappade intern kontroll och styrning vid outsourcing av ekonomifunktionen. Företagsledare 

ett hade valt att låta en extern redovisningsbyrå sköta ekonomifunktionen genom att de valt att 
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bygga upp ekonomifunktionen “internt” på företaget. De ansåg att denna variant av outsourcing 

gjorde att intern kontroll och styrning inte gick förlorad. Samtidigt hade den anlitade 

redovisningsbyrån en plattform som var lätt att komma åt för företagsledaren. 

  

“Eftersom min redovisningsbyrå har ett arbetssätt med en plattform och även att de bygger 

upp en ekonomifunktion här hos oss känner vi att vi inte tappar kontrollen eller styrningen. 

Vi kommer åt denna plattform och kan på så sätt alltid följa processen om vi önskar” 

(företagsledare 1). 

  

Vissa företagsledare hade löst outsourcingen på ett annat sätt genom att de lämnade bort samtliga 

underlag i form av fakturor, kvitton och andra väsentliga underlag till en extern part. Den externa 

leverantören (ofta en redovisningskonsult) såg sedan till att betala och bokföra alla fakturor och 

verifikationer. Det empiriska materialet (företagsledare 3, 6, 9 & 10) visade att denna variant av 

outsourcing bidrog till att företagsledare ansåg sig tappa intern kontroll och styrning. 

  

“Eftersom jag skickar iväg samtliga underlag, får jag svårt att kontrollera ekonomin” 

(företagsledare 3). 

  

Vi tolkade att förlorandet av intern kontroll och styrning mycket handlade om vad företagsledaren 

besatt för kunskap. Det visade sig att några företagsledare hade kunskap om hur ekonomifunktionen 

borde skötas men hade valt att låta någon annan sköta funktionen för att få mer tid till 

kärnverksamheten. Vi tolkade att deras förkunskap inom ekonomi var en faktor som gjorde att 

företagsledarna (3 & 5) upplevde att de tappade intern kontroll och styrning. 

  

“Jag har ju inte samma koll, utan man får lita på att partnern man skaffat sig, och som man 

outsourcar till, har den kunskap som krävs. Jag har dock kunskapen att sköta det själv men 

då det blev att jag satt sent på kvällarna för att få ihop det tyckte jag inte det var värt det” 

(företagsledare 3). 

  

En som däremot ansåg sig sakna kunskap att sköta ekonomifunktionen själv och istället valt att 

anlita en redovisningskonsult, tyckte sig få bättre kontroll och styrning över verksamheten. Vi 

tolkade att företagsledare som saknade ekonomisk kunskap skulle kunna öka intern kontroll och 

styrning genom att outsourca. Detta eftersom det ansågs bidra med kunskapstillförsel till 

verksamheten. Företagsledare (4, 6 & 9) som sade sig sakna kunskap om ekonomi sedan innan 

ansåg att intern kontroll och styrning blev bättre efter de outsourcat sin ekonomifunktion. 
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“Jag anser inte mig tappa kontroll, tvärtom, jag tycker jag får bättre kontroll över 

verksamheten. Jag har järnkoll liksom, eftersom jag får kontinuerlig uppföljning från 

redovisningskonsulten” (företagsledare 4). 

4.3.2 Risker 

Vi kunde se att majoriteten av företagsledarna (1, 2, 3, 4, 7 & 9) inte såg risker med att tappa intern 

kontroll och styrning vid outsourcing av hela eller delar av ekonomifunktionen. Det lyftes fram att 

företagsledarna till och med fick bättre intern kontroll och styrning med motivering att 

leverantörerna hade bättre kunskap än de själva. “De kan det de gör, och de har ju tiden, det är 

deras perfektion att jobba med det, i detta fall bokföring och redovisning” (företagsledare 3). 

  

“Jag ser inga risker med att tappa kontroll. Har man en part som verkligen kan sin sak och 

som man kan lita på och som har bra kommunikation oss emellan ser jag ingen risk med att 

tappa kontroll” (företagsledare 9). 

  

Emellertid fanns det andra (företagsledare 5, 6, 8 & 10) som hävdade det motsatta, nämligen att 

intern kontroll och styrning går förlorad vid outsourcing av ekonomifunktionen vilket ses som en 

risk. Det sades att de var viktigt att ha en tydlig kommunikation med leverantören. “Vid 

outsourcing till en extern part kan jag se risker, jag tror det är superviktigt att vara tydlig i vad 

man vill uppnå” (företagsledare 8). Det empiriska materialet visade också att det gäller att man 

kände sig delaktig i ekonomihanteringen även om någon annan skötte den. 

  

“Om jag kommer för långt bort ser jag risker med att tappa kontrollen för det är ju trots allt 

ekonomin företaget lever av så det gäller att det är en öppen kommunikation så att du 

verkligen känner dig delaktig fast någon annan gör jobbet” (företagsledare 5). 

  

Det ansågs vara viktigt att bibehålla intern kontroll och styrning även om alla företagsledare inte 

upplevde risker med att tappa intern kontroll och styrning vid outsourcing av ekonomifunktionen. 

Ett flertal företagsledare (2, 4, 5, 6, 7, 8 & 9) förklarade att det var viktigt att inte tappa intern 

kontroll och styrning eftersom det var deras företag trots allt. “Det är mitt företag i grunden och det 

blir fel att släppa det helt. Då är man ingen riktig entreprenör tycker jag” (företagsledare 4). 

  

“Det är viktigt, för det är ju jag som är ansvarig i slutändan och jag måste ha kontroll över 

verksamheten” (företagsledare 6). 
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Företagsledarnas svar indikerade att det var viktigt att inte tappa intern kontroll och styrning över 

ekonomifunktionen för att bibehålla intern kontroll och styrning eftersom det var viktigt att kunna 

följa upp hur det går i företagen. 

  

“Det är viktigt för att kunna följa upp ekonomin och för att ha koll på försäljningen. Det är 

också för att jag ska kunna ge återkoppling till mina anställda” (företagsledare 1). 

4.3.3 Leverantör 

Det empiriska materialet visade att majoriteten av företagsledarna ansåg att det var viktigt att det 

var samma outsourcingleverantör under hela perioden och anledningarna till detta var olika. Ett 

flertal företagsledare menade att det skulle vara besvärligt att byta leverantör med anledning av att 

det tar tid att bygga upp en långsiktig relation till leverantören. Det ansågs också att företagsledaren 

behövde vara med från början för att kontrollera att leverantören förstått upplägget, vilket 

genererade mer jobb för företagen. “Det finns ingen anledning att byta och framförallt inte mitt 

under ett bokföringsår. Sen är det ju att man jobbar upp ett samarbete, så det är viktigt att man 

bygger en långsiktig relation” (företagsledare 2). Dessutom hävdade samma företagsledare att det 

fanns risker med att byta leverantör eftersom kommunikationen kan påverkas samtidigt som det tar 

tid att bygga upp ett nytt samarbete och relation med varandra. 

  

Vi tolkade att företagsledare ansåg det var bekvämt att ha samma leverantör då de var insatta i 

företagens rutiner. Att byta leverantör ansågs kunna försämra rutinerna. 

  

“Jag tycker att det är bra att ha samma leverantör för man bygger upp en relation. 

Redovisningskonsulten vet ju exempelvis att jag vill ha resultat varje månadsskifte och det 

behöver jag inte be om längre utan det kommer bara ett mail” (företagsledare 10). 

  

Således upplevde vi att flera av företagsledarna inte tyckte det var lämpligt att byta leverantör med 

hänsyn till att det tar tid att bygga upp en långsiktig relation. Emellertid såg företagsledare tio inga 

risker med att byta leverantör: “det är inga risker så, det blir mer jobb när man måste bygga upp en 

relation igen, men sen funkar det säkert lika bra” (företagsledare 10).  

4.3.4 Uppföljning 

Det empiriska materialet visade att det till viss del skiljde sig hur ofta uppföljning av information 

skedde från leverantörens sida. Det visade sig att endast ett fåtal företagsledare (1, 3 & 10) hade 

möjlighet att följa upp ekonomin på egen hand, utan att behöva vänta på uppföljning eller kontakta 
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leverantören. Detta genom en plattform som leverantören använde för att utföra ekonomitjänsterna 

på. 

  

Det empiriska datamaterialet visade att månadsvis uppföljning var vanligast. “Uppföljning sker 

månadsvis” (företagsledare 1). Andra perioder förekom också, även om månadsvis uppföljning var 

det mest förekommande. “Det är ungefär kvartalsvis (företagsledare 2). 

  

Samtliga företagsledare hävdade att kontinuerlig uppföljning var viktigt. Detta eftersom 

företagsledarna vill hålla koll och veta hur det går ekonomiskt i företagen. “Det är som en del i din 

egen kontroll” (företagsledare 8). Andra företagsledare (1 & 4) menade det var viktigt att ha koll på 

att försäljningen gick som planerat och för att se vilket håll det går åt. 

4.3.5 Tillit 

Det visade sig att samtliga företagsledare kände tillit till sin leverantör. Anledningen till detta var 

främst att företagsledarna ansåg att leverantörerna besatt hög kvalité och var professionella i sitt 

arbete. 

  

“Jag känner tillit eftersom jag vet att dem är professionella och jobbar med det här 

dagligen så jag vet att dem gör det bättre än vad jag skulle göra” (företagsledare 6). 

  

Vi menar att ekonomiutbildning hos leverantörer gav en ökad tillförlitlighet i ekonomifunktionen, 

vilket flera företagsledare också höll med om. En outbildad leverantör ansågs generera mindre 

tillförlitlighet hos flera företagsledare. “De bär sin kunskap” hävdade företagsledare nio. 

  

“Jag vet att de hela tiden går på kurser och utbildningar för att hålla sig uppdaterade på 

regler” (företagsledare 6). 

  

De flesta företagsledarna antog att leverantören skötte ekonomifunktionen på ett tillförlitligt sätt och 

därmed kontrollerade de inte leverantörens arbete, utan de förlitade sig fullt ut. “Jag kontrollerade i 

början men numera gör jag inte det, utan nu bara litar jag bara på att det sköts och fungerar” 

(företagsledare 7). 
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5. ANALYS 
 

5.1 Outsourcing av ekonomifunktionen 
 

Outsourcing är ett brett begrepp och vår uppfattning är att det skiljer sig åt hur företagsledare 

definierar begreppet. Tidigare forskning (Everaert et al., 2008; Bengtsson et al., 2005) förklarar att 

outsourcing handlar om utkontraktering av hela eller delar av funktioner i ett företag till en extern 

part. Empiriska datamaterialet överensstämmer med tidigare forskning. En tolkning är att begreppet 

skiljde sig åt bland företagsledare eftersom outsourcing av ekonomifunktionen genomförts på olika 

sätt i företagen.  

5.1.1 Motiv till outsourcing 

Det finns flera anledningar till att företagsledare väljer att outsourca en viss funktion. Likt vår studie 

indikerar flera tidigare studier att det centrala motivet till varför ledningen i företag tillämpar 

outsourcing är för att skapa ökat fokus på kärnverksamheten (Gilley et al., 2004; Petersen et al., 

2000; Lacity et al., 2017; Gilley & Rasheed, 2000; Greer et al., 1999; Lahiri, 2016). Tänkbart är att 

ökat fokus på kärnverksamheten leder till att företag kan vara faktureringsbara mot kunder. Det 

empiriska materialet visade att kompetensbrist var ett annat motiv, vilket också visats i tidigare 

forskning (Lahiri, 2016). Vi upplevde att formandet och användandet av intern kontroll och styrning 

försämras då ledningen i företag inte besitter kompetens inom ekonomi. Sammantaget anser vi att 

ökat fokus på kärnverksamheten och ökad kompetens hos leverantören är de mest centrala motiven 

till att företagsledare väljer att outsourca. 

 

5.1.2 För- och nackdelar med outsourcing 

Det finns flera för- och nackdelar med outsourcing. I föreliggande studie kunde vi se fördelar som 

ökat fokus på kärnverksamhet och kompetens vilket överensstämmer med tidigare forskning 

(Kliem, 1999; Quinn, 1999; Lederer Antonucci & Tucker, 1998). Likt tidigare forskning (McCarthy 

& Anagnoustou, 2004; Berthélemy, 2003) visade det empiriska datamaterialet liknande nackdelar 

som höga kostnader samt minskad intern kontroll och styrning över den outsourcade funktionen. 

Sammantaget överensstämmer det empiriska datamaterialet med tidigare forskning och anledningen 

anser vi är att forskning fokuserat på att kartlägga dessa för- och nackdelar. 

 

 5.1.3 Ekonomifunktionen   

Likt föreliggande studie, som visade att ekonomifunktionen är viktig, har tidigare forskning (Ismail, 

2002; Jayabalan et al., 2009; Bragg, 2006) fastställt detta. Vår uppfattning är att det beror på att 
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ekonomifunktionen tillhandahåller viktig finansiell information för att styra företagen åt rätt håll 

samt för att skapa möjligheter till att forma och använda intern kontroll och styrning. Jayabalan et 

al. (2009) bekräftar detta. Den teoretiska referensramen (Bragg, 2006) överensstämmer med det 

empiriska materialet som visade att en fungerande ekonomifunktion skapar förutsättningar för ett 

framgångsrikt företag. Som tidigare forskning antytt är vår uppfattning att ekonomin är en central 

del i företag. Samtidigt är det tänkbart att en god ekonomi skapar möjligheter till en framgångsrik 

intern kontroll och styrning.   

 

5.2 Intern kontroll och styrning 
  

I litteratur har det framkommit att intern kontroll och styrning är ett brett begrepp som innefattas av 

flertalet definitioner (Haglund et al., 2001), vilket det empiriska datamaterialet i föreliggande studie 

bekräftar. Det empiriska datamaterialet visade att företagsledare har svårt att definiera begreppet 

intern kontroll och styrning medan de har lättare att förklara på vilket sätt företagsledaren arbetar 

med intern kontroll och styrning. Möjligt är att intern kontroll och styrning är svårt att definiera 

eftersom flertalet definitioner förekommer till det breda begreppet. 

5.2.1 Ramverk, strategi och teknik 

Vår uppfattning av det empiriska materialet var att företagsledare inte använder sig av ramverk, 

strategier eller tekniker i arbetet med att forma och använda intern kontroll och styrning. Den så 

kallade COSO-modellens kända ramverk (Haglund et al., 2001) var det ingen av företagsledarna 

som kände igen. En tolkning av det empiriska materialet indikerar att kunskap saknas kring 

organisatoriska styrningsverktyg. Empiriska datamaterialet visade att företagsledare framställer 

egna strategier för att forma och använda intern kontroll och styrning. Emellertid förklarar Haglund 

et al. (2001) att det finns olika former av tekniker och strategier för att arbeta med intern kontroll 

och styrning. Haglund et al. (2001) menar att uppföljning av finansiell information är en teknik vid 

arbete med att forma och använda intern kontroll och styrning. Vi upplevde att det empiriska 

datamaterialet indikerar att företagsledare arbetar i större utsträckning med uppföljning. Möjligt var 

därför att de arbetade med en form av strategi och teknik även om de inte uttryckte att de använde 

denna i arbetet. Sammantaget visade det empiriska datamaterialet att företagsledare inte har 

kännedom om kända ramverk, strategier eller tekniker. En tolkning är att företagsledare trots detta 

arbetar med olika strategier och tekniker, även om de inte uttryckligen förklarar det genom begrepp.  

5.2.2 Forma och använda aktivt arbete med intern kontroll och styrning 

Företagens storlek har inverkan på behovet av intern kontroll och styrning. Haglund et al. (2001) 

beskriver att intern kontroll och styrning kräver ändamålsenliga och väl dokumenterade system och 
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rutiner. Cheng et al. (2018) menar också att effektiv intern kontroll och styrning är viktigt eftersom 

det kan förbättra företagens verksamhet. Trots storlek på företag indikerade det empiriska 

datamaterialet att det är viktigt med effektiv intern kontroll och styrning. Emellertid var vår 

uppfattning att små företag inte alltid har etablerade system och rutiner vilket kan anses vara 

hämmande för intern kontroll och styrning. Samtidigt visade det empiriska datamaterialet att små 

företag kan upprätthålla intern kontroll och styrning genom kontinuerlig uppföljning av den 

outsourcade ekonomifunktionen hos den externa parten. Studien visade också att enmansföretag 

inte upplever samma behov av aktivt arbete med intern kontroll och styrning som företag med 

anställda. Anledningen var att företagsledaren ansåg sig ha den inblick i företaget som kan likställas 

med intern kontroll och styrning. Samtidigt framkom i datamaterialet delade meningar om huruvida 

intern kontroll och styrning bör följas upp då en del företagsledare menar att uppföljning sker vid 

behov medan andra ansåg att uppföljning bör ske kontinuerligt. Haglund et al. (2001) menar att 

intern kontroll och styrning eliminerar riskerna med allvarliga fel som annars kan uppstå. 

Sammantaget gör vi bedömningen att uppföljning är viktigt för att minska riskerna med eventuella 

fel till följd av att ansvaret för ekonomifunktionen tilldelats extern part. 

5.2.3 Effektivisering av intern kontroll och styrning 

Tidigare forskning (Cheng et al., 2018) har visat att effektiv intern kontroll och styrning är viktigt 

eftersom det kan förbättra företagens verksamhet. Föreliggande studie går endast delvis att hänföra 

till det resonemang som Cheng et al. (2018) för eftersom det fanns några företagsledare som 

hävdade att effektiv intern kontroll och styrning inte var nödvändigt. En tänkbar anledning kan vara 

storleksskillnader hos företagen i denna studie. Wikland (2014) menar att effektiv intern kontroll 

och styrning är viktigt för att upptäcka eventuella risker, vilket bekräftades av företagsledarna i 

föreliggande studie. En tolkning är att effektiv intern kontroll och styrning leder till snabbt agerande 

vid händelser i verksamheten som avviker från det normala. 

 

5.3 Samspelet mellan outsourcing samt intern kontroll och styrning 
 

Utmaningar med outsourcing av ekonomifunktionen är att möjligheter att forma och använda intern 

kontroll och styrning kan förändras (Blumberg, 1998; Beaumont & Sohal, 2004; Mugassa, 2015). I 

föreliggande studie framkom meningsskiljaktigheter då det visade sig att en del företagsledare 

påverkades negativt av utformning och användning av intern kontroll och styrning vid outsourcing 

av ekonomifunktionen medan andra inte upplevde samma problem. En slutsats utifrån 

resonemanget ovan är att det empiriska datamaterialet styrker tidigare forskning (Blumberg, 1998; 

Beaumont & Sohal, 2004; Mugassa, 2015) som menar att outsourcing kan förändra företagsledarnas 

möjligheter till att arbeta med intern kontroll och styrning.  
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5.3.1 Kontroll 

En utmaning som var relaterad till outsourcing av ekonomifunktionen var att intern kontroll och 

styrning kunde gå förlorad (Blumberg, 1998; Jayabalan et al., 2009; Kang et al., 2011; Mugassa, 

2015). Detta skapar svårigheter för företag att forma och använda intern kontroll och styrning då 

kontrollen över ekonomifunktionen går förlorad. Föreliggande studie bekräftar delvis detta eftersom 

det empiriska datamaterialet också visade att några företagsledare inte ansåg att intern kontroll och 

styrning går förlorad vid outsourcing av ekonomifunktionen. Resonemanget att företagsledare 

besitter möjligheten att forma och använda intern kontroll och styrning, till följd av kontroll över 

ekonomifunktionen, ser vi som ett avstamp från tidigare studier.   

 

Berthélemy (2003) förklarar vikten av att inte tappa kontroll över en outsourcad aktivitet och menar 

att orsaken till att tappa intern kontroll och styrning ofta handlar om att företagen saknar kapacitet 

att hantera den externa parten, exempelvis en leverantör. Föreliggande studie fann olika motiv till 

varför företagsledningen inte ansåg sig tappa intern kontroll och styrning över ekonomifunktionen. 

Ett motiv var uppföljning som tänkbart skapar förutsättningar för insyn i ekonomin samtidigt som 

kommunikationen förbättras. En tolkning är att detta skapar möjligheter till att forma och använda 

intern kontroll och styrning för företagsledarna. Berthélmey (2003) bekräftar detta och menar att det 

är viktigt med kontinuerlig uppföljning eftersom det ger företag möjlighet att behålla intern kontroll 

och styrning. 

  

Kommunikation var ett annat motiv till varför möjligheterna att forma och använda intern kontroll 

och styrning kunde förändras vid outsourcing av ekonomifunktionen. Resonemanget går att hänföra 

till kommunikationen mellan företag och leverantör eftersom det empiriska datamaterialet visade att 

kommunikation var betydande för företagens möjlighet att arbeta med intern kontroll och styrning. 

Studien visade även att bra eller bristande kommunikation leder till förändring i möjligheterna att 

utforma och använda intern kontroll och styrning. Tänkbart är att god kommunikation med 

leverantören är viktigt, vilket Berthélemy (2003) bekräftar när han förklarar att begränsad 

kommunikation med leverantören leder till försämrade förutsättningar till arbetet med intern 

kontroll och styrning. Ett sätt att upprätthålla en bra kommunikation mellan leverantör och företag 

är att ha utvalda individer i företaget med syfte att hantera och upprätthålla kontakt med extern part. 

Berthélemy (2003) förklarar vikten av att skapa en grupp personer på företagen i syfte att hantera 

och hålla kontakt med den externa parten. Vi anser att kommunikation är en viktig faktor som 

skapar utrymme och bättre förutsättningar för arbetet och utformningen av intern kontroll och 

styrning vid outsourcing av ekonomifunktionen. 
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Olika tillvägagångssätt vid genomförandet av outsourcing har visat sig vara avgörande för om 

intern kontroll och styrning förloras eller inte (Kang et al., 2011). Föreliggande studie bekräftar 

tidigare forskning (Kang et al., 2011) då datamaterialet visade att genomförandet av outsourcing var 

avgörande för om intern kontroll och styrning upprätthålls. 

 

På vilket sätt genomförandet av outsourcing leder till förlorad kontroll lyfts inte av Kang et al. 

(2011) men det empiriska datamaterialet visade att företag som outsourcar till leverantörer med 

affärsidéer kring uppbyggnaden av företagens ekonomifunktioner gav positiva effekter som 

upprätthållen intern kontroll och styrning. Det empiriska datamaterialet visade att företagsledare 

som valt att outsourca till leverantörer som har som affärsidé att bygga upp en ekonomifunktion på 

företagen hade positiva effekter genom att intern kontroll och styrning inte ansågs gå förlorad. Det 

empiriska datamaterialet visade också att överlämning av samtliga underlag till leverantören var en 

lösning som resulterade i att intern kontroll och styrning går förlorad. Tänkbart är att möjligheter till 

att forma intern kontroll och styrning är bättre då ekonomifunktionen hanteras internt eftersom 

intern kontroll och styrning upprätthålls. Blumberg (1998) förklarar att företagsledare strävar efter 

att behålla funktioner internt för att inte förlora intern kontroll och styrning. En tolkning är att 

företagsledare som bygger ekonomifunktionen internt i samråd med extern part minskar risken med 

att förlora intern kontroll och styrning samtidigt som möjligheter till utformning och användning av 

intern kontroll och styrning skapas. 

 

I föreliggande studie visades att kunskap i ekonomi hos företagsledare var viktigt för att skapa en 

effektiv kontroll och styrning, vilket tidigare forskning (Kang et al., 2011) bekräftar. Det empiriska 

datamaterialet visade också att utformningen och användningen av intern kontroll och styrning 

försämras hos företagsledare som har kunskap i ekonomi före outsourcing av ekonomifunktionen. 

Det här beror på att företagsledaren innan outsourcing upplevde sig ha god intern kontroll och 

styrning. Troligt är att företagsledare som besitter god kunskap inom ekonomi förlorar intern 

kontroll och styrning vid outsourcing av ekonomifunktionen. Tänkbart är att de förlitar sig på extern 

part och därmed delger denna den interna kontrollen och styrningen. Emellertid påstod tidigare 

forskning som exempelvis Kang et al. (2011) att kunskap hos företagsledare och över den 

outsourcade funktionen var användbart för att kontrollera outsourcingens utfall och för att uppnå 

effektiv intern kontroll och styrning över de outsourcade funktionerna. Emellertid var detta inte 

fallet i vår studie och därmed skiljer sig föreliggande studie från tidigare forskning.  

 

Det empiriska datamaterialet visade att en del av företagsledarna inte hade kunskap inom ekonomi. 

I dessa fall upplevde företagsledarna att intern kontroll och styrning inte gick förlorad då 



 

47 

 

leverantörerna tillförde kunskap som man inte hade sedan tidigare vilket gav större möjligheter att 

arbeta med intern kontroll och styrning. Kang et al. (2011) menar att det är användbart för 

företagsledare att besitta ekonomisk kunskap för att uppnå effektiv intern kontroll och styrning. Vår 

uppfattning var att även om det var användbart för företagsledare att besitta kunskap inom ekonomi, 

var möjligheterna att forma en god intern kontroll och styrning stora då leverantörerna tillför mer 

kunskap. 

5.3.2 Risker 

Det finns risker med att tappa intern kontroll och styrning vid outsourcing av ekonomifunktionen 

(Berthélemy, 2001). Vår studie visade också det Berthélemy (2001) förklarar, emellertid hävdade 

några företagsledare att det inte fanns risker med att tappa intern kontroll och styrning vid 

outsourcing av ekonomifunktionen. Företagsledare som ansåg att det inte fanns risker med att tappa 

intern kontroll och styrning förklarade att leverantören hade bättre kunskap än de själva. 

Berthélemy (2001) förklarar att outsourcing kan vara riskabelt om leverantören inte lever upp till 

företagens förväntningar. Det empiriska materialet visade att företagens önskemål skapade 

förutsättningar för att inte tappa intern kontroll och styrning. Detta indikerar på att genomtänkta val 

av leverantör är viktiga för att inte förlora intern kontroll och styrning, vilket Berthélemy (2001) 

bekräftar.  

  

I tidigare studier framkom det att ekonomifunktionen är en viktig del i styrsystem (Christ et al., 

2015). För de företagsledare som såg risker med att tappa intern kontroll och styrning över 

ekonomifunktionen vid outsourcing var det viktigt att känna sig delaktig i ekonomihanteringen även 

om någon annan hanterade den. Vi upplevde att företagsledare uttryckte sig på detta sätt eftersom 

möjligheterna att forma och använda intern kontroll och styrning går förlorad om de inte är 

delaktiga i ekonomihanteringen då detta anses vara en del i styrsystemet (Christ et al., 2015). 

5.3.3 Leverantör 

Eftersom outsourcing handlar om utkontraktering av hela eller delar av någon funktion i ett företag 

till en extern part, tilldelas leverantören stor makt och viktig position. Vår uppfattning är att 

genomtänkta val av leverantör är viktigt eftersom Berthélemy (2003) påstår att valet av leverantör 

medför risker då leverantören riskerar att inte uppfylla företagets krav och önskemål. Samtidigt 

ansågs att valet av leverantör var avgörande för att outsourcingen ska bli framgångsrik. Det 

empiriska datamaterialet visade att det var viktigt att ha samma leverantör under 

outsourcingsperioden med anledning av att det tar tid att bygga en långsiktig relation, att få 

leverantörerna insatta i rutinerna samt att få god tillit till sin leverantör av ekonomitjänster. 
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Även om flera företagsledare inte ansåg att det fanns risker med att byta leverantör var det flera 

företagsledare som ansåg att samma leverantör var att föredra. Blumberg (1998) diskuterar att intern 

kontroll och styrningen kan förändras vid outsourcing. Utifrån vår studie upplevde vi att det fanns 

kopplingar till tidigare forskning (Blumberg, 1998; Berthélemy, 2003) då föreliggande studie 

pekade på att det var av stor vikt att det var samma leverantör eftersom byte av 

outsourcingsleverantör kunde förstöra och skapa förändringar i rutiner och intern kontroll och 

styrning. Utifrån tidigare litteratur (Blumberg, 1998; och Berthélemy, 2003) och föreliggande studie 

anser vi att möjligheterna att forma och använda intern kontroll och styrning förändrades vid byte 

av leverantör vilket motiverar att anlita samma leverantör under hela outsourcingsperioden. 

5.3.4 Uppföljning  

Kontinuerlig uppföljning av ekonomisk information vid outsourcing av ekonomifunktionen har i 

tidigare forskning (Berthélemy, 2003; Kang et al., 2011) och även i föreliggande studie visat sig 

vara viktigt för möjligheterna att forma och använda intern kontroll och styrning. Vårt empiriska 

material visade att det var viktigt med kontinuerlig uppföljning för att hålla koll och veta hur det går 

ekonomiskt i företagen, men också för att veta hur försäljningen går. Det största hindret med att inte 

få kontinuerlig information var att det skapade svårigheter för ledningen i företag att arbeta med 

intern kontroll och styrning. Vikten av kontinuerlig uppföljning var viktigt eftersom det ökade 

chansen till att arbeta med intern kontroll och styrning eftersom man riskerade att tappa intern 

kontroll och styrning om kontinuerlig uppföljning inte skedde (Berthélemy, 1998; Kang et al., 

2011). Således upplevde vi att vår studie överensstämmer med det Berthélemy (1998) och Kang et 

al. (2011) ansåg. 

5.3.5 Tillit 

Stark tillit till leverantören kan leda till att ledningen i företag förlitar sig för mycket på dem och 

därmed blir processen över intern kontroll och styrning inte noggrant gjort. Det vi kunde urskilja 

från empirin var att samtliga företagsledare kände tillit till sin leverantör, och i vissa fall 

kontrollerade inte företagsledarna leverantörernas arbete. De förlitade sig istället fullt ut på 

leverantörens arbete vilket vi såg som en nackdel. Kang et al. (2011) menar att många företag har 

stor tillit till leverantören, vilket leder till att processen av kontrollen över den outsourcade 

funktionen inte blir noggrant gjord till följd av för stor tillit. Vi upplevde att möjligheterna att forma 

och använda intern kontroll och styrning försämras när företagsledarna förlitar sig för mycket på 

leverantörerna. Detta eftersom företagsledarna har begränsad ekonomisk information i formandet av 

intern kontroll och styrning då de förlitar sig för mycket på leverantören. Således kan vi se att 

föreliggande studie överensstämmer med det Kang et al. (2011) diskuterar.  
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6. BIDRAG 
 

6.1 Syftet besvaras  
 

Syftet med studien var att “öka förståelsen för hur ledningen i företag upplever att möjligheterna 

att forma och använda intern kontroll och styrning förändras vid outsourcing av 

ekonomifunktionen”. Utifrån den teoretiska referensramenen och det empiriska materialet såg vi att 

möjligheterna att forma och använda intern kontroll och styrning vid outsourcing av 

ekonomifunktionen främst berodde på hur outsourcing av ekonomifunktionen genomförs i företag. 

Vi såg också att kommunikation och kontinuerlig uppföljning har betydande roll för att skapa bättre 

förutsättningar med att forma och använda intern kontroll och styrning. Kunskap hos 

företagsledarna visade sig också ha en betydande roll vid utformning av intern kontroll och 

styrning. Utifrån ovan anses syftet vara besvarat genom en ökad förståelse för hur ledningen i 

företag upplever att möjligheterna att forma och använda intern kontroll och styrning förändras vid 

outsourcing av ekonomifunktionen.  

 

6.2 Teoretiskt bidrag 
 

Att intern kontroll och styrning förändras vid outsourcing är någonting som redogjorts i flera studier 

(Blumberg, 1998; Beaumont & Sohal, 2004; Mugassa, 2015). Författarna belyste att outsourcing 

kräver en förändring i intern kontroll och styrning vilket också ansågs vara det största hindret för 

ledningen i företag att forma och använda intern kontroll och styrning. Det finns mycket tidigare 

forskning som påtalar att outsourcing förändrar intern kontroll och styrning, emellertid är det 

mindre beforskat på vilket sätt och hur intern kontroll och styrning förändras vid outsourcing av 

ekonomifunktionen, annat uttryckt hur möjligheterna att forma och använda intern kontroll och 

styrning förändras vid outsourcing av ekonomifunktionen.     

 

Det första och det främsta teoretiska bidraget var att möjligheterna att både forma och använda 

intern kontroll och styrning förändras olika beroende på hur man genomför outsourcing. Kang et al. 

(2011) belyste att genomförandet av outsourcing kan förändra intern kontroll och styrning. 

Emellertid belyste inte Kang et al. (2011) vilket tillvägagångssätt av outsourcing som har en 

inverkan på intern kontroll och styrning. I vår studie visade det sig att företagsledare som väljer att 

bygga upp en intern ekonomifunktion på företaget med extern parts resurser tillför kompetens in i 

organisationen istället för att kompetens förflyttas ut. Det visade sig också att möjligheterna att 

forma och använda intern kontroll och styrning försämras då samtliga ekonomiska underlag skickas 

till leverantören. Sammantaget kunde vi se att outsourcing av ekonomifunktionen kan beroende på 
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genomförandet få olika utfall där möjligheten att forma och använda intern kontroll och styrning 

kan försämras eller förbättras eftersom avståndet till leverantör förändrar utfallet.    

 

Studien visade att möjligheterna att forma intern kontroll och styrning varierar hos företagsledare, 

vilket visade sig bero på flera faktorer. Vi såg att faktorer som kommunikation och kontinuerlig 

uppföljning visade sig ha betydande roll för möjligheterna att forma intern kontroll och styrning. Vi 

såg att det var viktigt med bra kommunikation och kontinuerlig uppföljning vid outsourcing av 

ekonomifunktionen eftersom företagsledare behöver ekonomisk information för att skapa 

möjligheter till att forma intern kontroll och styrning. Berthélemy (2003) och Kang et al. (2011) 

menade att kommunikation och uppföljning var viktigt när en verksamhetsfunktion är outsourcad 

till en extern part. Med bra kommunikation och kontinuerlig uppföljning såg vi att möjligheterna att 

forma intern kontroll och styrning ökade. Möjligheterna ökade eftersom företagsledare fick bättre 

insyn i vad som händer i företagens ekonomi genom att upprätthålla en god kommunikation och 

kontinuerlig uppföljning med leverantören av ekonomitjänsterna.    

 

Möjligheterna att använda intern kontroll och styrning vid outsourcing av ekonomifunktionen 

visade sig också variera hos företagsledarna. Faktorer som ekonomisk kunskap hade betydelse i 

möjligheterna att använda intern kontroll och styrning. Tidigare forskning anknyter till att 

redovisningsinformation är värdefull i företag (Gambling, 1977; Meyer & Rowan, 1978). Vår studie 

visar däremot att redovisningsinformation inte blir värdefull och användbart för företagsledare som 

saknar ekonomisk kunskap vilket Mintzberg (1975) även belyste. Därför bidrar vår studie med att 

redovisningsinformation blir mer användbart vid outsourcing av ekonomifunktionen och att 

möjligheterna att använda intern kontroll och styrning förbättras eftersom outsourcing tillför 

kunskap från expertis. Berthélemy (2003) menar att outsourcing bidrar till att ledningen i företag 

förlorar intern kontroll och styrning. I de fall då företagsledare hade kunskap sedan innan men valde 

att outsourca av olika skäl, visade det sig att det blir svårare att använda intern kontroll och 

styrning, eftersom de hade relativt god intern kontroll och styrning innan genomförande av 

outsourcing. Detta innebär nödvändigtvis inte att företagsledarna tappar möjligheten att använda 

intern kontroll och styrning helt, utan möjligheterna minskar endast till följd av företagsledarna 

ekonomiska kunskap. Vårt bidrag är att ekonomisk kunskap kan ses som en faktor till att 

möjligheterna att använda intern kontroll och styrning förändras vid outsourcing av 

ekonomifunktionen.  
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6.3 Praktiskt bidrag 
  

Ett tydligt råd är att när företagsledare resonerar kring outsourcing av ekonomifunktionen räcker det 

inte att tänka om man ska göra det eller inte, utan man måste resonera kring hur och på vilket sätt 

företaget ska outsourca. Framförallt visar studien att det är viktigt att tänka igenom om det skulle 

vara lämpligt att bygga upp en intern ekonomifunktionen med en extern part på företaget. Fördelen 

med att bygga upp en intern ekonomifunktion med en extern part är att avståndet mellan 

ekonomifunktionen och företaget är kort vilket ger bättre kommunikation och möjlighet till 

uppföljning. Studien visar att det är centralt att vara medveten om att företagsledare som väljer att 

lämna ifrån sig samtliga underlag riskerar att tappa intern kontroll och styrning. En taktik som 

företagsledare kan använda sig av för att minimera risken, är att upprätthålla god kommunikation 

och uppföljning med leverantören. Om företagsledare själva inte besitter ekonomisk kunskap kan 

outsourcing av ekonomifunktionen generera tillflöde av kunskap vilket även ökar möjligheterna att 

forma och använda intern kontroll och styrning.  

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
  

Då vi har ökat förståelsen för hur ledningen i företag upplever att möjligheterna att forma och 

använda intern kontroll och styrning förändras vid outsourcing av ekonomifunktionen, är vårt 

förslag att fortsatt forskning skulle kunna vara att studera ett flertal små och stora företag på djupet, 

för att undersöka om storlek på företag kan vara en faktor till hur möjligheterna att forma och 

använda intern kontroll och styrning förändras vid outsourcing. 

  

Förslag till fortsatt forskning är också att studera hur kunskap, uppföljning och kommunikation 

samspelar med varandra för att på så sätt kunna öka förståelsen för vad som är av största vikt att 

beakta om företagsledare önskar öka möjligheterna att forma och använda intern kontroll och 

styrning. Det skulle också ge en ökad förståelse kring hur dessa faktorer påverkar varandra och hur 

faktorerna var för sig bidrar till ökade möjligheter att forma och använda intern kontroll och 

styrning och skulle hjälpa företagsledare att prioritera i arbetet. 

  

Vi föreslår att fortsatt forskning skulle kunna vara att endast studera som valt att lösa outsourcingen 

genom att bygga upp en ekonomifunktion internt på företaget med en extern part. Detta för att se 

om möjligheterna att forma och använda intern kontroll och styrning skiljer sig åt mellan dessa 

företag och för att på så sätt bredda förståelsen för hur gynnsam denna typ av outsourcing 

egentligen är.  
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BILAGOR 
 

Appendix 1 - Försättsbrev 
  

Hej, 

  

Vi är två studenter som studerar sista terminen på Ekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle. Vi är 

nu i full fart med att skriva vårt examensarbete och har valt att undersöka hur ledningen i företag 

upplever att intern kontroll och styrning förändras vid outsourcing av ekonomifunktionen. 

  

Vi undrar om ni sköter er ekonomi internt eller om ni låter något annat företag sköta det åt er? Om 

det är så att ni låter någon annan sköta hela eller delar av ekonomin skulle vi jättegärna vilja träffa 

er för en kort intervju som kan ligga till grund i vårt examensarbete. 

  

Intervjun kommer hålla på i ca 45–60 minuter och återkom gärna så fort ni har möjlighet och om ni 

undrar något. 

  

Er medverkan skulle betyda mycket för oss. 

  

Tack på förhand! 

  

Med vänliga hälsningar, 

Marcus Johansson och Gabriella Rizk 

Högskolan i Gävle  
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Appendix 2 - Intervjuguide 
  

Inledande frågor 

·        Berätta om ditt företag. 

o   Vilken roll och befattning har du inom företaget? 

o   Vad anser du är företagets kärnverksamhet? (Vad är huvudsysslan anser du?) 

o   Hur sker betalningar av kunderna? (kort, kontant, faktura, delbetalning etc) 

o   Ungefär hur många köp hos leverantörer sker varje månad anser du? 

o   Ungefär hur många köp av kunder sker varje månad? 

Tema 1 - Outsourcing av ekonomifunktionen 

·        Vad innebär begreppet outsourcing för dig? 

·        Outsourcas hela eller delar av ekonomifunktionen? 

o   Vilka delar outsourcas? (Lönehantering, fakturor, bokslut etc.) 

o   Varför valde ni att outsourca (hela eller delar) av ekonomifunktionen? 

·        Hur länge har ni outsourcat (hela eller delar av) ekonomifunktionen? 

·        Vilka fördelar ser du med outsourcing av ekonomifunktionen? 

o   Vilka nackdelar ser du med outsourcing av ekonomifunktionen? 

·        När vi har läst på om outsourcing av ekonomifunktionen i tidigare forskning, har vi lärt 

oss att ekonomifunktionen är en viktig funktion i företag, är detta en uppfattning du delar? 

Varför tror du att det är så som forskning visar? 

 

Tema 2 - Intern kontroll och styrning 

·        Vad innebär intern kontroll och styrning för er? 

o   Arbetar ni aktivt med intern kontroll och styrning i ert företag? 

o   Om ja, på vilket sätt kontrollerar du företagets aktiviteter? 

·        Följer och använder ni ramverk/strategi/teknik vid arbete med intern kontroll/styrning? 

o   Hur tillämpas det? 

o   Om nej: på vilket annat sätt arbetar ni med att forma intern kontroll/styrning? 

·        På vilket sätt är det viktigt med en effektiv intern kontroll och styrning? 

  

Tema 3 - Intern kontroll och styrning vid outsourcing av ekonomifunktionen 

·        Hur anser du att möjligheterna att forma och använda intern kontroll och styrning 

förändras vid outsourcing av ekonomifunktionen? 

·        Upplever du att ni tappar intern kontroll och styrning över den outsourcade aktiviteten? 

o   Isåfall, på vilket sätt anser du att ni tappar intern kontroll och styrning? 

·        Anser du att det är viktigt att inte tappa kontrollen och styrningen över ekonomifunktionen 

för att bibehålla intern kontroll och styrning? 

·        Ser ni risker med att tappa intern kontroll och styrning över ekonomifunktionen vid 

outsourcing? 

·        Är det av stor vikt att det är samma leverantör under outsourcingsperioden? 

o   Ser ni några risker med att byta leverantör? 

·        Hur ser samarbetet ut mellan er och leverantören? 

o   Hur ofta sker uppföljning av information från leverantörens sida? 

o   Anser ni att det är viktigt med kontinuerlig uppföljning från leverantören? 

o   På vilket sätt känner ni tillit till er leverantör? 


