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Titel: Outsourcing: En studie i hur mikro- och småföretag lägger ut ekonomifunktioner. 
 
Bakgrund: En ökad press på företagen gällande att skapa konkurrensfördelar har sin 
grund i den framfart som globaliseringen medfört. Outsourcing, vilket innebär att leve-
rantören tar över de funktioner som tidigare gjordes internt, har gett möjligheter till att 
lägga fokus på företagets huvudsakliga verksamhet. Detta för att uppnå starkare konkur-
renskraft. Tidigare lade företagen ut främst IT-relaterade tjänster, medan idag har 
vändningen gått mer mot att lägga ut ekonomi- och personalfunktioner. Kontroll och 
kostnad har ständigt varit motiven till att lägga ut. Dock har andra studier påpekat andra 
faktorer. 
 
Syfte och avgränsningar: Syftet med studien är att undersöka hur outsourcing av 
ekonomifunktioner motiveras och används bland mikro- och småföretag inom Gävle 
kommun. Studiens syfte besvaras med hjälp av tre undersökningsfrågor. Dessa är vilken 
faktor som styr valet av outsourcing, vilka ekonomifunktioner som läggs ut samt vilken 
faktor som styr valet av leverantör. Avgränsningen grundar sig på aktiebolag, enskild 
firma, enkla bolag, ekonomiska föreningar, handels- och kommanditbolag samt ideella 
föreningar. 
 
Metod: Uppsatsen utgår från ett positivistiskt synsätt med inriktning på kvantitativ 
metod. Metoden valdes på grund av att kunna mäta ett större urval. Enkäter via telefon 
har använts för insamling av primärdata. Urvalet består av 120 företag som slumpmäs-
sigt dragits ur en population på 2195 företag. Sekundärdata har inhämtats från litteratur 
och artiklar. 
 
Litteraturstudie: För att kunna veta vilka aktiviteter i företaget som ska användas för 
outsourcing, ligger detta i den kärnkompetens som finns i verksamheten. Kärnkompe-
tensen är de aktiviteter om skapar konkurrensfördelar vilka är avgörande för företagets 
framtida existens. Det finns olika faktorer som påverkar outsourcingbeslut. De vanligas-
te är kostnad, fokus på kärnkompetens, flexibilitet, kontroll samt kunskap. 
Redovisnings, löne- och faktureringsfunktioner är ofta det som läggs ut. Det finns olika 
motiv till att välja leverantör, där främst pris, kunskap och storlek är avgörande. 
 
Resultat och slutsatser: Vartannat företag i undersökningen lägger ut hela eller delar 
av ekonomifunktionen till extern part. Det främsta motivet till outsourcing beror på den 
brist på kunskap som företagen har. De ekonomifunktioner som vanligen läggs ut är 
förberedande bokslut, löpande redovisning och skattefrågor. Det som sällan läggs ut är 
affärs- och investeringsbeslut. Valet av leverantör är behovsinriktat där rykte och tidiga-
re samarbete har störst påverkan.  
  
 
 



Abstract  
 
 
Bachelor thesis in Economics at Gävle University, spring 2009 
Authors: Marcus Lundemo & Sebastian Malmström  
Supervisor: Sture Lifh 
 
Title: Outsourcing: A study of how micro and small companies use outsourcing of 
business functions. 
 
Background: With the globalization today, pressures creating competitive advantages 
have increased among companies. Outsourcing means that the supplier takes over parts 
or entire functions that earlier were produced internally. With outsourcing, the company 
can create opportunities to be more competitive by focusing on their core business. In 
former times, companies were outsourcing mostly IT services. Today, outsourcing has 
taken a new turn and common functions to outsource are accounting and payroll. 
Factors like control and costs have always been the reason to use outsourcing. On the 
other hand, recent studies have pointed out others factors as conclusive when 
outsourcing will be used.     
 
Aim and delimitation: The aim with this thesis is to investigate how micro and small 
companies in Gävle commune choose and use outsourcing of business functions. The 
objective is supported by three questions; the most common reason to outsource, which 
business functions that are usually being outsourced and what companies value when 
choosing a supplier. Our limitations are specific companies such as joint-stock 
company, sole proprietorship, economics association, partnership- and limited 
partnership as well as non-profit associations. 
 
Method: The thesis takes it shape through a positivistic view with a quantitive method. 
This method was chosen due to the possibility to measure a larger sample. Surveys via 
telephone were used to collect primary data. A total of 120 companies were randomly 
selected from a population list of 2195. Secondary data was collected from literature 
and articles.  
 
Literary study: To know which activities a company preferable could outsource, the 
company has to locate and identify its core competence. The core competences are those 
activities which create competitive advantages and therefore are crucial for further 
existence. The most common factors that occur are divided in cost, focus on core 
competence, flexibility, controls and new skills. According to the theories, the mostly 
common functions that are outsourced are accounting function, payroll, accounts 
payable and receivable. There are several factors that influence the choice of supplier, 
where especially price, skills and size are considerable. 
 
Results and conclusions: Our study shows that every second company use outsourcing 
of one or several business functions. De strongest motive to outsource these functions 
are due to lack of right competence. The most common functions that are being 
outsourced are preparatory closure, accounting and tax issues. The functions that 
infrequently are used by outsourcing are investments decisions. The study finally shows 
that reputation and earlier cooperation are the most important factors when choosing a 
supplier. 
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1. Inledning 

I kapitlet följer en förståelse till varför vi har valt att undersöka outsourcing. Här redogörs 
för syftet med studien och de undersökningsfrågor som kommer att besvaras.   
 
 

1.1 Bakgrund/Problemformulering 

Att lägga ut delar av sin verksamhet till externa företag har sedan ett flertal år tillbaka blivit 
ett alltmer förekommande fenomen inom affärsvärlden. Globaliseringens framfart har medfört 
ökad press på företag då det gäller att skapa konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter.1 
Fenomenet, eller outsourcing har skapat möjligheter för företag att helt fokusera på den hu-
vudsakliga verksamheten och därmed stärka positionen på marknaden. Med outsourcing 
uppkommer även potential till exempelvis ökad kontroll av företagets resurser och verksam-
het vilket kan bidra till lägre kostnader, starkare informationsunderlag vid den strategiska 
planeringen samt uppnådda tidsfördelar.2  
 
Från att fokus tidigare legat på outsourcing av främst IT-tjänster, syns ett ökat behov bland 
företagen att även inkludera andra delar av företaget såsom ekonomi, personal och försälj-
ning.3 Marknadstillväxten för outsourcing ökar ständigt och hade år 2007 en omsättning på ca 
20 miljarder kronor årligen enbart i Sverige.4  
 
När det gäller vad som eftersträvas med outsourcing råder det dock delade meningar mellan 
undersökningar inom näringslivet. En del framställer kostnadsbesparingar som huvudsakliga 
motiv. Andra hävdar att den främsta anledningen till att företag utnyttjar extern part är för att 
öka kontrollen i verksamheten.5  
 
Under de senaste åren har även ett flertal studier om outsourcing gjorts på akademisk grund.6 
Av de studier vi tagit del av har uteslutande kvalitativ metod använts, i form av fallstudier. 
Syftet har främst varit att skapa förståelse för varför outsourcing används och vilka effekter 
som vanligen uppnås. Även här gick studiernas resultat och slutsatser isär. Vissa studier pe-
kade på att intern kompetensbrist och fokus på kärnkompetens var anledningen till att 
använda outsourcing, medan andra angav kostnadsreduktion. Vidare har andra uppsatser 
kommit fram till att kontrollbehovet var motivet till att lägga ut ekonomirelaterade tjänster. Vi 
har även funnit slutsatser som framhävde att företag hade en negativ inställning till att lägga 
ut ekonomiprocesser. Anledningen var att det fanns en risk i att förlora konkurrensfördelar 
och låta andra ta del av värdefull information. 
 
Med grund av de skillnader som förekommer mellan undersökningarna, studierna och det 
växande behovet, vill vi undersöka hur företag resonerar vid outsourcing av ekonomifunktio-
ner. Går det att finna en dominerande faktor vid beslutet eller beror det på företagets särskilda 
behov? Fokus har vi lagt på outsourcing av ekonomifunktioner, då vi anser att det skulle vara 
intressant att undersöka området och se vad som styr fenomenet där. 
 

                                                        
1 McIvor, R, The outsourcing process- strategies for evaluation and management, Cambridge University Press, 
2005, s.6 
2 Accenture, pressmeddelande 30 september 2003 
3 Outsourcing & Global Operations Nr2 Mars 2009,  Mediaplanet 
4 Exido, Rapport, Outsourcing 07.  
5  Accenture, pressmeddelande 30 september 2003 
6 Se referenslitteratur 
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att ur ett företagsperspektiv undersöka hur outsourcing av ekonomifunk-
tioner motiveras och används bland mikro- och småföretag inom Gävle kommun.  
 

1.2.1 Undersökningsfrågor 
 
För att kunna få svar på syftet används följande frågor: 
 
Vilken är den främsta anledningen till valet av att lägga ut ekonomirelaterade tjänster? 
Vilka ekonomifunktioner är vanligast förekommande att företag använder sig av outsourcing? 
Vilken faktor avgör vid valet av leverantör? 
 

1.3 Avgränsning 

Den empiriska studien bygger på bolagsformerna aktiebolag, enskild firma, enkla bolag, 
ekonomiska föreningar, handels- och kommanditbolag samt ideella föreningar, varvid en 
avgränsning från övriga bolagsformer har gjorts.  
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1.4 Terminologi 

 

Ekonomifunktion Med ekonomifunktion syftar vi på hela eller delar av uppgifter 
som kan relateras till en ekonomiavdelning.  I detta begrepp ingår 
arbete med kundreskontra, leverantörsreskontra, redovisning, 
skatt- och deklarationsförehavanden, budget samt liknande upp-
gifter. Även löneadministration och personalfrågor ingår här. 

 
Extern part/leverantör Det företag som får i uppgift att utföra hela eller delar av funktio-

nen som tidigare legat inom det egna företaget. 
 
Företaget För enkelhetens skull och för att göra uppsatsen mer läsvänlig, har 

vi genomgående använt oss av begreppet företaget när vi syftar på 
det företag som står inför valet av outsourcing. 

 
Mikroföretag Enligt Europa kommissionens rekommendationer förekommer 

mikroföretag där antalet anställda i företaget är färre än tio anställ-
da.7 

.  
Outsourcing ”…att till underleverantörer överlåta utförandet av hela eller delar 

av funktioner som tidigare legat inom det egna företaget...”8 
   
Småföretag Enligt samma rekommendationer som för mikroföretag, klassas 

företag som småföretag när antalet anställda är mellan intervallet 
10 till 49 anställda.9 

 
Tjänst Även här vi valt att använda oss av ett och samma begrepp och det 

är när vi syftar på det företaget erbjuder gentemot kunder. 
  
Retriever  ”Retriever är Nordens ledande leverantör av mediebevakning, 

verktyg för redaktionell research, medieanalys och företagsinfor-
mation.”10 

  

  

   

 

 

 

                                                        
7 http://europa.eu/scadplus/leg/sv/lvb/n26001.htm  
8 http://www.ne.se/l%C3%A5ng/outsourcing  
9 http://europa.eu/scadplus/leg/sv/lvb/n26001.htm  
10 https://www.retriever-info.com/se/om-retriever.html 
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Kap. 1 Inledning 

Kap. 3 Litteraturstudie Kap. 4 Resultat 

Kap. 5 Analys 

Kap. 6 Slutsatser 

Kap. 2 Metod 

1.5 Uppsatsens disposition 
 
 

I inledningen följer en redogörelse av bakgrund och problemformulering för outsourcing. 
Vidare belyses syfte med studien och dess undersökningsfrågor. Slutligen ges en avgränsning 
och en förklaring av begrepp med förhoppning om att göra uppsatsen tydligare.  
 
Det andra kapitlet behandlar metoden och redogör för det angreppssätt, den vetenskapssyn 
och det metodval som har använts. Därefter förklaras insamlingen av sekundärdata och pri-
märdata. Som avslutning kommer källkritiken samt en summerande modell över vilka 
metoddelar som användes. 
 
Kapitel tre ger en förklaring av begreppet outsourcing, vilka aktiviteter företaget lägger ut och 
en definition av kärnkompetens. Ur kärnkompetensen följer primära- och sekundära aktivite-
ter samt vilka motiv och risker som kan hänföras till outsourcing. Sist i kapitlet förklaras val 
av leverantör och vilka faktorer som styr valet.   
 
Efter litteraturstudien, redovisas i kapitel fyra de resultat som har framkommit i den empiriska 
undersökningen. Respondenternas svar framförs genom olika statistiska diagram. 
 
I analysen kommer litteraturstudiens innehåll att jämföras med det som framkom i resultatre-
dovisningen. Tillsammans utgör det grunden för analysen, då kopplingar mellan litteraturen 
och respondenternas svar görs. 
 
Uppsatsen avslutas med slutsatser och diskussion. Här besvaras undersökningsfrågorna, egna 
reflektioner och förslag på fortsatta studier ges. 
 
Vi har i arbetet valt att presentera fullständig källa vid första noten för att sedan enbart 
visa författaren och sidnumret. Detta enligt Backmans notsystem.11 
 
Vi har vidare valt att avrunda resultatet till hela procent varpå en viss felmarginal föreligger 
vid beräkningen av totalen. Motivet är att det inte är relevant för studien att redovisa resultatet 
mer djupgående.     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 1.1 Översikt över uppsatsens uppbyggnad och disposition. Källa: Egenkonstruktion. 

                                                        
11 Backman J, Rapporter och uppsatser, Studentlitteratur, Lund, 1998, s. 131 
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2. Metod 

Kapitlet redogör för studiens uppbyggnad och genomförande. En ingående förklaring till de 
metodval som vi har använt oss av beskrivs här.  
 

 

2.1 Val av angreppssätt  

Det finns flera olika angreppssätt då en studie ska upprättas, varav deduktion är en av dem. 
Deduktion hör samman med objektiva uppfattningar om verkligheten, då det deduktiva an-
greppssättet går från insamlad teori till empiri.12 
 
Uppsatsen är uppbyggd kring deduktion av den anledningen att vi först bearbetade teoretisk 
information och kunskap. Därefter skapades förutsättningar för empirin, genom upprättandet 
av undersökningsfrågor. Teorier och modeller användes för att avbilda verkligheten och lade 
grunden för det empiriska materialet.  
 

2. 2 Vetenskapssyn och metodval   

Med synen på vetenskap menas att uppfatta just den verklighet som ska utforskas.13 Inom 
vetenskaplig forskning finns det olika föreställningar kring verkligheten, hur vetenskap ska 
utövas samt även det resultat forskningen ska leda till.14 Enligt positivismens synsätt är målet 
att förklara och hitta samband mellan olika variabler. Dessutom måste en särskiljning på fakta 
och värderingar ske där fakta skapar möjligheten att se mönster, vilket ger upphov till att 
slutsatser enklare kan fastställas.15   
 
Det finns främst två metoder som kan användas i en vetenskaplig studie. Dessa utgörs av 
kvalitativ och kvantitativ undersökning. Den kvalitativa metoden hör ihop med hermeneuti-
ken, som är den andra föreställningen, medan positivismens grund finns i den kvantitativa 
metoden.16 Valet av metod bör grunda sig på den typ av forskningsfråga som har valts eller 
den ansats som bäst skulle kunna besvara denna.17 Metodvalet och ansatsen är förknippade 
med den syn forskaren har på vetenskap vilket har en påverkan på kunskapen i hur man ser på 
världen.18 Kvantitativ metod omvandlar den information som forskaren samlar in till siffror 
och mängder.19 Metoden innebär vidare att informationsmängden med antalet variabler kan 
minskas till just det forskaren är intresserad av att undersöka. Utöver detta kan statistiska 
metoder användas för att analysera det material man har fått fram i undersökningen.20 Den 
kvantitativa studien ger således svar på frågeställningar såsom hur ofta, hur vanligt och hur 
många?21 

                                                        
12 Johansson-Lindfors, M-B, Att utveckla kunskap- om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskap-
lig kunskapsbildning, Studentlitteratur, 1993, Lund, s.55 
13 Johansson, 10-11 
14 Gustavsson, B Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, Studentlitteratur, 2003, Lund. s.17 
15 Lundahl, U, Skärvad, P-H, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Studentlitteratur, 1999, Lund 
s. 39 
16 Lundahl et al. 38 
17 Gustavsson, 7 
18 Gustavsson, 8 
19 Holme I. M, Solvang K. B, Forskningsmetodik, Om kvalitativa och kvantitativa metoder, Studentlitteratur, 
Lund, 1991, s.85 
20 Halvorsen, K, Samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund, 1992, s.87 
21 Trost, J, Enkätboken, Studentlitteratur, Lund, 2001, s.22 
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Den metod som användes i studien var kvantitativ i form av enkäter, genom ett positivistiskt 
synsätt. Motivet bakom valet var att den metoden bäst motsvarade syftet och undersöknings-
frågorna. Vår avsikt var att göra en mätbar studie med möjlighet att göra lämpliga 
generaliseringar utifrån ett stort urval. Detta med anledningen att tidigare studier har genom-
förts med kvalitativ metod och påvisade olika resultat och slutsatser, trots liknande syften. 
Vid en kvalitativ studie hade möjligheterna att mäta och jämföra resultatet försvårats då vi var 
av uppfattningen att djupgående intervjuer tenderar till att skilja sig åt eftersom respondenten 
själv får utveckla sitt svar. Därför ansåg vi att en kvantitativ studie skulle ge en mer rättvisan-
de- och definitiv bild av hur företag resonerar vid outsourcing.   

 

2.3 Insamling av sekundärdata  
 
Sekundärdata avser information och data som finns dokumenterat om ett visst fenomen såsom 
vetenskapliga artiklar, litteratur och elektroniska informationskällor. Sökandet efter teorier 
och annan sekundär information grundar sig i problemformuleringen, då det ger indikationer 
om vilka teoriområden som forskaren bör hämta information ifrån.22 
 
För att finna lämplig information om outsourcing användes högskolans bibliotekskatalog, 
nationella sökkatalogen Libris, databasen Emerald23 samt söktjänsten Google. Databasen 
användes främst för att finna artiklar på vetenskaplig grund som ett komplement och tydliggö-
rande till den litteratur vi använde. Google användes till att finna artiklar och 
pressmeddelanden med anslutning till näringslivet som berörde statistik, undersökningar och 
hur näringslivet i allmänhet ser på outsourcing.  
 
De teorier som vår studie behandlar hämtades främst ur litteratur om outsourcing. Utöver 
dessa användes teorier som inte direkt var kopplade till begreppet utan som borde betraktas 
som komplement för att tydliggöra funktionen i outsourcing.  
 

2.4 Insamling av primärdata  
 
Till primärdata hör data som forskaren själv samlar in för eget syfte.24 Data kan samlas in 
genom observationer, intervjuer eller enkäter och kommer tillsammans med sekundärdata, 
bilda underlag för studiens analys.25 

 

                                                        
22 Johansson, 87 
23 www.emeraldinsight.com, åtkomst via högskolan 
24 http://www.eki.mdh.se/Kurshemsidor/foretagsekonomi/robhan/sekundarkallor.htm 
25 Befring, E, Forskningsmetodik och statistik, Studentlitteratur, Lund, 1994, s.64 



   

 7 

2.4.1 Enkätkonstruktion  
 
Användandet av enkäter som insamlingsverktyg leder till att informationsmängden kan kon-
strueras till enbart det forskaren är intresserad av. Enkäten ger även upphov till bred täckning 
då ett stort antal respondenter kan innefattas i undersökningen. Däremot kan förkodade frågor 
snedvrida resultaten, varvid forskarens uppfattning framkommer snarare för respondentens. 
Vidare finns en risk för låg svarsfrekvens och att svaren blir ofullständigt ifyllda på grund av 
att respondenterna inte vill besvara eller inte förstår frågorna.26 
 
En standardiserad enkät avser att formuleringen av de frågor som ska ställas och följden av 
frågorna är bestämda på förhand.27 Det leder till goda utgångslägen för kvantitativ data när 
svaren ska bearbetas och analyseras.28 Nackdelen kan dock vara att respondenten inte känner 
igen sig i svarsalternativen eller inte förstår frågorna varpå denne inte vill svara.29  
 
Vår insamling av primärdata tog sin grund i upprättandet av en standardiserad enkät30 bestå-
ende av femton frågor. Valet av vilka frågor som enkäten skulle innehålla bestämdes med 
utgångspunkt i vald teori och för att kunna ge svar på undersökningsfrågorna. Antalet frågor 
bestämdes utifrån att det snabbt skulle gå att besvara enkäten då vi ansåg att det förelåg en 
högre risk för bortfall31 om undersökningen tog lång tid. Innan kontakt ägde rum med respon-
denterna, testades enkäten på två personer. Testpersonerna var en äldre man med bred 
erfarenhet inom företagande, ekonomirelaterade tjänster och outsourcing som funktion samt 
en yngre kvinna med relativt liten erfarenhet om outsourcing. Dessa personer valdes utifrån 
vetskapen att ålder, kön och erfarenhet kan ha olika inverkan på hur information tolkas och 
bearbetas32. Med grund i deras feedback korrigerades frågorna för att göra enkäten mer för-
ståelig. Antalet frågor reducerades också från femton till elva. I enkäten fanns även två frågor 
som besvarades utifrån affärsdatabasen Retriever. Frågorna gällde antalet samt hur länge 
företaget har existerat. 
 
 

2.4.2 Population 

Kvantitativa undersökningar ska uttala sig om vad som kännetecknar en population.33 Med 
population menas alla undersökningsenheter som forskaren hoppas få upplysningar om.34 
Populationen kan utgöras av grupper, individer, företag och nationer etcetera. Populationen 
kan även delas in i ändliga respektive kontinuerliga populationer där den förstnämnda har ett 
begränsat antal respondenter medan de kontinuerliga är att betrakta som oändliga.35 
 
Populationen i vårt fall fastställdes med anledning av syftet med studien, det vill säga att un-
dersöka mikro och småföretag i Gävle kommun inom Gävleborgs län. Därför sattes antalet 
anställda mellan intervallet 1-49 och kommunen valdes som område för att få en population 
med liknande förhållanden och konkurrensvillkor. Vidare beslutade vi också för att rikta in 
oss mot särskilda bolagsformer då vi ansåg att en högre svarsfrekvens kunde uppnås. De 
bolagsformer som ingick i sökningen var aktiebolag, enskild firma, enkla bolag, ekonomiska 

                                                        
26 Denscombe, M, Forskningshandboken- för småsakliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, Stu-
dentlitteratur, Lund, 2000, s.128 
27 Lundahl, 115   
28 Lundahl, 168 
29 Halvorsen, 87-88 
30 Se bilaga 1 
31 Se avsnitt 2.4.5 Bortfall 
32 Fråga rätt, Utveckla, testa, utvärdera och förbättra blanketter, Statistiska centralbyrån, 2001, s. 52 
33 Lundahl et al., 49 
34 Holme et al.185 
35 Trost, 28 
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föreningar, handels- och kommanditbolag samt ideella föreningar. Bolagsformen Bostadsfö-
rening exkluderades med anledning av att tidigare studier redan har undersökt detta.  
 
Populationen sattes samman med hjälp av affärsdatabasen Retriever och filtrerades enligt 
figur 2.1 Sökningen ägde rum den 2009-05-05, klockan 08:20 och resulterade i en ändlig lista 
med 2195 företag som kom att representera studiens population. 
 

 
 Fig. 2.1 Skärmdump från Retriever 2009-05-05. 

 
 

2.4.3 Urval  
 
När populationen är bestämd, görs ett urval. Valet utförs med anledningen att det skulle bli 
alltför komplicerat och kostsamt att undersöka hela populationen. För att kunna göra generali-
seringar och uttala sig om de data som samlats in, krävs det att urvalet är representativt för 
dess underlag. Ett representativt urval kan betraktas som en miniatyr av populationen.36 Ett 
större urval medför en ökad sannolikhet att stickprovet visar en mer rättvisande bild.37 När 
urvalets storlek bestäms måste dock två faktorer vägas in. Dels den ekonomiska aspekten, 
dels att urvalet är av statistisk säkerhet.38 Den statistiska säkerheten beräknas beroende på hur 
precis studien ska vara genom att ange ett konfidensintervall samt en felmarginal. Konfidens-
intervallet anger hur stor sannolikhet det är att få samma resultat om undersökningen utförs 
upprepade gånger. Med ett intervall på 90 % ska således 90 fall av 100 ge samma resultat när 
undersökningen genomförs 100 gånger.39 Säkerhetsmarginalen anger inom vilket intervall 
resultatet kommer att befinna sig. Med en felmarginal på 5 % innebär det att ett uppnått resul-
tat på 10 % ligger inom intervallet 5-15 %. Vanligen leder för stor precision till att urvalet blir 
alltför stort ur ett kostnadsperspektiv varvid kravet sänks.40  
 
Vårt urval valdes med hjälp av en urvalskalkylator med ett konfidensintervall på 95 % och en 
felmarginal på 5 %, enligt gällande rekommendationer.41 Med dessa specifikationer blev det 
kalkylerade urvalet som lägst 327 respondenter. Sett till studiens omfattning ansåg vi att detta 
skulle bli för resurskrävande, varvid precisionskravet minskades till 10 %. Med de nya förut-
sättningarna beräknades lägsta möjliga urval till 92 respondenter vilket ansågs mer rimligt. 

                                                        
36 Trost, 28 
37 Gustavsson, 24-26 
38 Lisper, H-O, Lisper, S, Statistik för samhällsvetare, Liber, Malmö, 2005, s.208  
39 http://www.custominsight.com/articles/random-sampling.asp  
40 Statistiska centralbyrån, Urval, från teori till praktik, handbok 2008:1, 112 
41 http://www.custominsight.com/articles/random-sample-calculator.asp  
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Med reservation för eventuellt bortfall valdes slutligen att urvalet skulle uppgå till 120 styck-
en företag.  
 
Urvalet kan bestämmas slumpmässigt utifrån kvot, bekvämlighet eller strategi. Det kan även 
bestämmas icke-slumpmässigt genom bland annat obundet, bundet, stratifierande eller klus-
terurval.42 Obundet-slumpmässigt urval (fortsättningsvis benämnd OSU) innebär att alla i 
populationen ska ha lika stor sannolikhet att bli utvalda.43 Villkoren för att kunna använda 
OSU grundar sig i att en ram finns för den population som ska användas och att en slumpme-
kanism förekommer.44 De fördelar OSU ger vid en statistisk undersökning är enkelheten att 
dra ett urval såväl som att analysen inte kräver några urvalsvikter i beräkningarna. Nackdelar 
är bland annat svårigheter med precisionen i undersökningen samt risken för otursamma 
urval.45 
 
Ur vår populationslista tog vi ut företagsnamn och telefonnummer som vi exporterade till 
statistikprogrammet Minitab. I programmet utfördes ett OSU där 120 stycken företag med 
tillhörande telefonnummer slumpades fram i en ny lista vilket blev urvalet. Vi använde OSU 
då vi ansåg att alla företag inom populationen skulle äga lika stor chans att bli utvalda. Vi 
fann även att OSU var lämpligt för studien då syftet inte var att jämföra branscher mellan 
varandra, utan istället jämföra företag.   
 

2.4.4. Genomförande av datainsamling 
 
Urvalslistan delades upp i två delar mellan författarna och kontakten med företagen initiera-
des via telefon. Valet av telefon som datainsamlingsverktyg grundades i att den var bäst 
lämpad som insamlingsmetod då vi var av uppfattningen att enkäten inte skulle prioriteras om 
den skickades. Många av företagen saknade även adress, fax eller e-post varpå en sådan väg 
hade försvårat insamlingen och ökat bortfallet. Telefonkontakten visade sig vara ett bra alter-
nativ, då en del respondenter var enmansföretagare och arbetade på ”fältet”.  
 
Kontakten med företagen ägde rum mellan klockan 10-17 under onsdagen den 2009-05-06 till 
och med fredagen den 2009-05-08. Vid upptagen ton och då ingen svarade, gjordes en noter-
ing och ett nytt försök ägde rum inom en timme. Proceduren upprepades en tredje gång och 
fick vi ingen kontakt då, markerades företaget som bortfall.  
 
Vid kontakt presenterade vi oss, angav syftet och frågade om respondenten ville delta i en 
anonym undersökning. Vi bad om att få komma i kontakt med den personen som tog hand om 
ekonomin i företaget då vi antog att denne bäst kunde besvara enkäten. Eftersom att studien 
riktade sig till företag där antalet anställda understeg femtio, förekom olika uppdelningar och 
ansvar för ekonomirelaterade funktioner. En del företag hade en person med ansvar för hela 
ekonomistyrningen medan det förekom hela avdelningar på andra. Respondenternas arbets-
uppgifter och positioner skilde sig således åt, då en kunde vara en VD eller ensam ägare, en 
annan ekonomiansvarig, redovisningsansvarig eller dylikt.   
 
Beroende på hur respondenten svarade tog varje kontakt mellan två till fem minuter. Om 
företaget använde outsourcing av någon ekonomifunktion fick respondenten svara på nio 
stycken följdfrågor med tillhörande svarsalternativ. Vid ett negativt svar på fråga ett fick 
respondenten en följdfråga med tillhörande svarsalternativ. De svar som de tillfrågade angav 
noterades av författarna på enkäten. Om respondenten erlade ett svar som inte var i enlighet 
                                                        
42 Trost, 33 
43 Statistiska centralbyrån, Urval, från teori till praktik, handbok 2008:1, s.44 
44 Dahmström K, Från datainsamling till rapport- att göra en statistisk undersökning, Studentlitteratur, Lund, 
1996, s. 174 
45 Statistiska centralbyrån, Urval, från teori till praktik, handbok 2008:1, s.45 
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med de svarsalternativ som förekom, markerades svaret under alternativet ”annat”. Frågor 
som respondenten inte kunde besvara markerades under alternativet ”vet ej”. För att underlät-
ta sammanställningen av materialet fördes respondentens svar över till ett 
sammanställningsblad46 efter varje samtal. Varje blad fylldes med åtta företag vart eftersom 
de kontaktades, varpå antalet blad kom att bli totalt femton stycken för de 120 företagen i 
urvalet. 
 
 

2.4.5 Bortfall 

 
Bortfall kan betraktas som de värden på en eller flera variabler som inte framkommer vid en 
undersökning. En indelning sker i partiellt och objektbortfall. Det partiella bortfallet uppstår 
när endast vissa värden i undersökningen saknas som exempelvis när respondenten undviker 
en fråga. Objektbortfallet uppstår när hela värdet saknas, förslagsvis när en respondent tackar 
nej till att delta.47 
 
Bortfall leder till sämre kvalitet i och med att variansen i undersökningen ökar. Variansen 
ökar med antalet bortfall och vid ett stort antal kan resultatet snedvridas. När resultatet sedan 
analyseras ger denna snedvridning upphov till under- eller överskattning varpå undersökning-
en blir direkt missvisande.48   
 
För att reducera bortfallet bör följande åtgärder efterföljas.49 

i. Utforma ett frågeformulär som testas och korrigeras att det blir enkelt att förstå och 
svara på frågorna. 

ii. Utforma ett intresseväckande informationsbrev som informerar och väcker intresse. 
iii. Planera uppföljningsstrategin såsom påminnelser via olika kommunikationskanaler. 

 
Eftersom att vi utförde alla enkäter över telefon ansåg vi informationsbrevet som överflödigt. 
Vi satsade istället på en muntlig framställning om vår undersökning direkt vid kontakt med 
respondenten. Påminnelser användes när vi blev ombedda att återkomma vid en lämpligare 
tid.  
 
Vid de tillfällen respondenten tackade nej till att delta i undersökningen, betraktade vi svaret 
som ett objektbortfall. Det totala objektbortfallet blev 40 stycken eller 33 % av urvalet. Om 
respondenten var osäker på en eller flera frågor betraktade vi dessa som partiella bortfall och 
exkluderade dem i sammanställningen. Det partiella bortfallet varierade i omfattning, beroen-
de den fråga som ställdes. En sammanställning över det partiella bortfallet finns i figur 4.2, i 
resultatredovisningen.  
 
 

2.4.6 Bearbetning och presentation av primärdata  

Efter att insamling av data har fullbordats, blir nästa steg att sammanställa, bearbeta samt 
analysera materialet.50 Vid bearbetningen omfördelas rådata till data som kan användas för att 
kunna visa resultat och dra slutsatser.51  
 
                                                        
46 Se Bilaga 2 
47 Japec L, Ahtiainen A, Hörngren J, Lindén H, Lyberg L, Nilsson P, Minska bortfallet, Statistiska centralbyrån, 
1997, s.14 
48 Japec et al. 28 
49 Japec et al. 38 
50 Lundahl, et al. 177 
51 Gustavsson, 131 
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Ur sammanställningsbladen förde vi in respondenternas svar i kalkylprogrammet Excel. I 
Excel skapades passande diagram för att kunna visualisera materialet i resultatredovisningen. 
Cirkeldiagram och stapeldiagram användes för att särskilja olika frågor sinsemellan. Cirkeldi-
agrammen användes för att presentera resultat rörande samtliga svarade respondenter. 
Stapeldiagrammen gick in mer specifikt på om de tillfrågade använde outsourcing eller ej och 
hur det motiverades.    

 

 
2.5 Källkritik  
 
Källkritiken har som syfte att värdera betydelsen av data utifrån dess användbarhet och rele-
vans för forskningssammanhanget och handlar om att kontrollera hur trovärdiga olika 
insamlingar av data och information är.52 När sekundärdata används är det viktigt att forska-
ren har ett kritiskt förhållningssätt till dem.53  
 
Litteratursökningens fokus var främst att finna lämpliga teorier till outsourcing av ekonomi-
funktioner. Trots den mängd litteratur som fanns om outsourcing var det ytterst få som 
behandlade ekonomifunktionerna mer ingående. Därav användes litteratur där begreppet 
outsourcing behandlades mer generellt och mot andra funktioner såsom IT. Dock ansåg vi 
ändå att dessa var lämpliga att använda i studien då de inte påverkade trovärdigheten. Förklar-
ingen var att bland annat faktorer som berör motiv och risker med outsourcing samt val av 
leverantör var oberoende av vad som läggs ut.    
 
Delar av den litteratur som användes var även relativt gamla varpå trovärdigheten kan ifråga-
sättas i och med dagens förändliga samhälle. Vi var ändå av den uppfattningen att de var 
relevanta för undersökningen. Vid jämförelser med nyare sekundärdata visade det sig ofta att 
innehållen är oförändrat.   
 
 

2.5.1 Reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet eller pålitlighet är ett viktigt begrepp inom forskningen som handlar om hur 
mycket slumpmässiga mätfel som ett empiriskt mått har.54 Reliabiliteten kan testas genom att 
utföra samma undersökning vid upprepade gånger av olika personer och vid olika tidpunkter. 
Om likvärdigt resultat uppnås vid mätningarna, innebär det att studien håller hög reliabilitet.55  
 
Med validitet avses ifall materialet är att betrakta som giltigt eller ej. Med giltighet menas att 
materialet verkligen mäter det som ska mätas.56 Därför ska validiteten påvisa om huruvida 
data reflekterar sanningen och verkligheten.57 
 
Eftersom det empiriska materialet skulle besvara undersökningsfrågorna och syftet, ansåg vi 
att studien och frågorna var väl anpassade för att kunna ge svar på dem. Vår enkät var kon-
struerad för att vem som helst kan utföra samma studie och uppnå liknande resultat inom det 
område som skulle undersökas. Vi försökte med stor omsorg undvika begrepp som kunde 
uppfattas som svåra att förstå vilket kunde medföra i ett skevt resultat. Vi avstod därför med-
vetet att använda begreppet ”outsourcing” utan valde istället uttrycket såsom ”lägga ut”. 

                                                        
52 Befring, 175 
53 Gustavsson, 134 
54 Gustavsson, 55 
55 Holme et al. 167 
56 Holme, 171 
57 Descombe, 282 
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Eftersom att enkäten inte skickades ut, bidrog detta till att möjligheten fanns för att förklara 
frågorna och reda ut om något var otydligt.  
 
Med tanke på att båda författarna har suttit med att föra in insamlad information i Excel samt 
även bearbetat detta där, innebar det att risken för att data skulle bli felaktig, reducerades.   
 
Då vi även har ställt frågorna till en person som är insatt i verksamheten och dess ekonomi, 
ansåg vi att vi har valt ut rätt undersökningsobjekt. I och med att vi likaså fick en relativt hög 
svarsfrekvens på antalet respondenter utifrån urvalet samt även hög frekvens på de frågor som 
vi ställde, innebar det att studien var representativ för ett större urval.   
 
 

2.6 Sammanställning 

 
Figur 2.2 ger en sammanfattning över de delar i metodkapitlet som vi har använt oss av.  
 

 
 
Fig. 2.2 Sammanställning över de metodval som har använts i studien. Källa: Egenkonstruktion. 
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3. Litteraturstudie 
 

Kapitlet består av en redogörelse för de teorier som har använts i studien. Här kommer först 
delar som förklarar innebörden av outsourcing följt av de teoridelar som givigt upphov till 
den kvantitativa studien.  

 

 

3.1 Innebörden av outsourcing 
 
Företag kan välja på tre sätt att organisera en aktivitet. De tre valen är att utföra aktiviteterna 
internt, vända sig till marknaden för att köpa tjänsten eller genom samarbete med andra aktö-
rer, exempelvis outsourcing. 58 
 
Outsourcing kan definieras som ”den process som innebär att aktiviteter som bildar en funk-
tion och som tidigare utförs internt inom företaget i och med denna process istället köps från 
en extern leverantör”.59  
 
De ständiga förändringarna i dagens affärsklimat ställer krav på företagen att snabbt och 
effektivt ställa om och omstrukturera sina organisationer. Företagen måste leverera mer med 
allt färre resurser. Med avsikt att kunna konkurrera effektivare på marknaden, är det inte 
enbart kostnaderna som styr. Det gäller även att kunna leverera kundvärde och skapa konkur-
rensfördelar. Drivkraften för många företag är således att genomföra effektiviseringar och 
kostnadsreduktioner. Outsourcing kan bidra till detta och samtidigt medföra konkurrensförde-
lar.60 
 
Outsourcing är inte enbart ett finansiellt beslut, utan även ett strategiskt som påverkar hela 
organisationen. Det kan innefatta beslut gällande att antingen lägga ut en hel eller delar av en 
funktion. Besluten skapar organisatoriska förändringar då personal och övriga tillgångar 
överförs till den externa parten.61 
 
Vid valet av outsourcing uppstår en rad viktiga aspekter att ta hänsyn till. Det gäller främst 
val av leverantör, kontraktsskrivande samt vårdandet av relationer för att kunna uppnå de mål 
som företaget har. Dessa är särskilt viktiga då outsourcing kan bli kostsamt och svårt att ta 
tillbaka vid ett misslyckande.62   

 

3.2 Vad är det företagen lägger ut? 
 
Fenomenet outsourcing tog fart under 1980-talets senare del. Under dessa tider lades funktio-
ner ut såsom betalning, pensionsadministration, informationssystem och teknologi, 
redovisning, skattekonsultationer och underhåll av system. Outsourcing användes främst av 
företag som inte kunde utföra sina uppgifter med anledning av kapacitetsbrist, belastningar på 
ekonomin eller teknologiska problem. Outsourcing fungerade då som en nödlösning när en 
funktion i verksamheten inte fungerade. Idag används outsourcing mer som ett verktyg för att 
omstrukturera organisationer och uppnå konkurrensfördelar.63 
                                                        
58 Augustson M. Bergstedt S. V, Outsourcing av IT-tjänster, Industrilitteratur, Uddevalla, 1999, s.52-53 
59 Adermalm L, Sjöberg H och Wedin T, Faktorer som påverkar insourcing- och outsourcingbeslut: illustratio-
ner från Scania och Hifab International, Centrum för internationella företagsstudier, 1998, s.14  
60 McIvor, 1 
61 McIvor, 7 
62 McIvor, 7-8 
63 Greaver II, F. M., Strategic outsourcing, Amacom, New York, 1999, s.10-14 
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Enligt en undersökning av managementföretaget Accenture räknar 80 procent av 600 tillfrå-
gade företagsledare att de kommer lägga ut en eller flera delar permanent av verksamheten. I 
studien framgår det även att en fjärdedel av den outsourcing som användes var relaterad till 
ekonomifunktioner.64   
 
Axelsson är av den uppfattningen att det ständigt har varit intressant att avgöra vad som före-
taget ska producera internt och vad som den externa parten ska ansvara för. Anledningen är 
att frågan belyser den kärnkompetens65 som är unik för företaget. Figur 3.1 redogör för vilka 
funktioner som företag vanligen lägger ut. Dessa funktioner är uppdelade i fem kategorier, där 
främst kvalificerade uppdrag utgör en kategori över ekonomirelaterade uppgifter.66 
 
 
 

Fig. 3.1 Företagets kärnverksamhet och vanliga ”outsourcade” funktioner grupperade i fem viktiga kategorier. 
Källa Axelson B, Företag köper tjänster, SNS Förlag, Stockholm, 1998, s.188. Egenbearbetning. 
 
 
Enligt Bragg är redovisningsfunktionen bland den vanligaste funktionen som ett företag kan 
lägga ut, på grund av att det ingår ett fåtal aktiviteter i den. Vidare anser Bragg att funktioner 
som kan härledas till lönerelaterade arbetsuppgifter bör bli föremål för outsourcing och har en 
lång historik av att ha blivit utlagda. Då varken redovisnings- eller lönefunktionerna hör till 
de huvudsakliga aktiviteterna i företaget, bör dessa användas för outsourcing. Grunden i detta 
är att företaget uteslutande kan fortsätta att koncentrera sig på de aktiviteter som hör ihop med 
kärnkompetensen i företaget.67 
 
Gällande andra funktioner som är vanliga mål för outsourcing finns faktureringsfunktioner 
och skatteförehavanden. Faktureringsfunktioner av arten, kund- och leverantörsreskontra, har 
fått en positiv framväxt för mindre bolag. Under långa perioder tidigare var det främst de 
stora bolagen som lade ut faktureringsfunktionen till den externa parten. Detta har nu vänt 
mot att de mindre verksamheterna har blivit mer intressanta för leverantörerna. Då skattefunk-
tionen i form av moms och övriga skattrelaterade frågor kommer i leverantörens händer, kan 
företaget ges möjligheten att få spetskompetens och upplysning inom skatteområdet.68 
                                                        
64 Accenture, pressmeddelande 30 september 2003 
65 Se avsnitt 3.3 Kärnkompetens 
66 Axelson B, Företag köper tjänster, SNS Förlag, Stockholm, 1998, s.194 
67 Bragg M.S, Outsourcing- a guide to selecting the correct business unit, negotiating the contract, maintaining 
control of the process, Wiley, second ed, 2006 , s.129-131 
68 Bragg, 138-140 
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Valet av vilka aktiviteter som företaget bör lägga ut på en extern part, förknippas med den 
kärnkompetens som aktiviteterna berör.69 
 

3.3 Kärnkompetens  
 
Begreppet kärnkompetens kan ur ett företagsperspektiv definieras som den kompetens som är 
unik och särskiljande för det specifika företaget.70 Organisationer har många förmågor och 
kompetenser där endast få är kombinerade och integrerade på ett sådant sätt att de kan uppfat-
tas som kärnkompetens.71 Det kan innefatta resurser gällande fysiska, organisatoriska samt 
mänskliga och är starkt förknippade med den vision och affärsidé som företaget har.72 Affärs-
idén visar den funktion i förhållande till omgivningen och det behov som företaget ska 
erbjuda sina kunder. Den beskriver vilka kunder som företaget vänder sig till, de erbjudanden 
som de har att erbjuda kunderna och vilka resurser som ska nyttjas för att kunna förverkliga 
detta.73 Vidare kan kärnkompetensen betraktas som en kombination av kompetens, specialist-
kunskaper, teknologi och information.74 Ur ett kundperspektiv är kärnkompetensen det i 
tjänsten som gör att kunden värdesätter och väljer.75  
  
Det finns tre frågor som ger svar på om huruvida kompetensen är av kärnkaraktär eller ej.76 
Dessa är: 
 
i. Uppstår möjligheter till differentiering mot företagets konkurrenter i och med kompeten-

sen?  
ii. Är omfattningen av kompetensen stor nog att möjliggöra flera applikationer? 

iii. Är kompetensen möjlig att skydda från att imiteras av konkurrenter? 
 
Kärnkompetensen, som skiljer sig åt mellan företag sinsemellan, är viktig i det avseendet att 
det skapar möjligheter för långsiktig tillväxt och förnyelse. Det är således den som driver 
företaget framåt och bidrar till företagets fortsatta existens.77 Därför är det av fundamental 
vikt för företaget att identifiera kärnkompetensen för att veta i vilka aktiviteter företaget ska 
använda sina resurser.78 De aktiviteter som inte utgörs av kärnkompetensen blir därmed stöd-
jande eller sekundära.79  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
69 Augustson et al. 52-53 
70 Axelsson, 194 
71 Greaver, 87 
72 Augustson et al. 53 
73 Axelsson, 17 
74 Greaver, 87 
75 Greaver, 87 
76 Hedberg B, Dahlgren G, Hansson, J, Olve N-G, Imaginära Organisationer, Liber, Malmö, 1994. 103 
77 Hedberg B et al. 102 
78 Axelsson, 195 
79 Augustson et al. 54 
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3.4 Primära- och sekundära aktiviteter 
 
Porter har kategoriserat företagets aktiviteter till nio, där fem är att betrakta som primära 
aktiviteter och fyra som sekundära.80 De primära aktiviteterna enligt figur 3.2 har direkt kopp-
ling till den fysiska tillverkningen av produkten, överföringen till kund och den service som 
tillhandahålls.81 Det är även i någon eller några av dessa aktiviteter som företagets kärnkom-
petens finns.82 
 
De primära aktiviteterna utgörs av: 83 
 

• Inåtgående logistik: De aktiviteter som relateras till att ta emot och lagra inputs till 
tjänsten.  

• Produktion: Inputs transformeras till färdiga produkter. I denna aktivitet ingår även 
lagring, underhåll av utrustning och faciliteter. 

• Utåtgående logistik: Färdiga produkterna distribueras till kunderna. 
• Marknadsföring och försäljning: Aktiviteter som berör försäljning, publicering, påver-

kan och marknadsplanering. 
• Service: Aktiviteten kopplas ihop med att erbjuda kundservice och upprätthålla det 

värde som produkten ger.  
 
 

 
Fig. 3.2 Modell över värdekedja. 
Källa: Eriksson L-T, P, Westring och Bång J. P Kundkarriären, tillväxt genom IT-baserade kundrelationer, 
Hultén Gävle, 1999, uppl. 1:1, s. 104. Egenbearbetning. 
 
 
De sekundära aktiviteterna är till för att stödja och effektivisera de primära.84 Dessa aktiviteter 
saknar kärnkompetens och förekommer för att skapa ett mervärde åt de primära aktiviteter-
na.85 Aktiviteter kan innefatta personaladministration, ekonomifunktion, inköp- och 
anskaffning samt teknikutveckling.86  
 
 
 

                                                        
80 Eriksson L-T, P, Westring och Bång J. P Kundkarriären, tillväxt genom IT-baserade kundrelationer, Hultén 
Gävle, 1999, s.102-103 
81 Porter E. M, Competitive advantage: creating and sustaining superior performance, London Free Press, New 
York, 2004, s.38 
82 Hedberg et al. 102 
83 McIvor, 98 
84 Porter, 38 
85 McIvor, 100 
86 Eriksson et al. 102-103 
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De sekundära aktiviteterna utgörs av: 87 
 

• Företagets infrastruktur: Kan gälla strukturering av organisation, planering och finan-
siell kontroll. 

• Personaladministration: Involverar de aktiviteter som associeras till rekrytering och 
utbildning av personal. Aktiviteten mäter att organisationen har den kompetens hos 
personalen som krävs för att kunna slutföra processerna effektivt. 

• Teknologisk utveckling: Inkluderar processer där teknisk utveckling av utrustning och 
mjukvara finns. 

• Inköp- och anskaffning: Inköp av inputs som behövs för att kunna upprätthålla de 
primära aktiviteterna.  

  
Med kunskap om i vilka aktiviteter företagets kärnkompetens finns, kan företaget med fördel 
lägga ut de sekundära aktiviteterna, då de är andra företags kärnkompetens.88  
 
”Låt företaget koncentrera sig på det som det gör bäst och ge i uppdrag till andra det som 
dessa kan utföra på ett bättre sätt.”89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
87 McIvor, 98 
88 Augustson et al. 54 
89 Axelsson, 195 
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3.5 Fördelar och risker med outsourcing 
 

Outsourcing öppnar möjligheterna för företaget att tillgodogöra sig ett flertal fördelar i och 
med separationen av de primära- och sekundära aktiviteterna.90 Det förekommer främst fem 
fördelar med outsourcing. Dessa utgörs av kostnadsreducering, fokus på kärnkompetens, 
flexibilitet, tillgång till specialistkunskap samt ökad kontroll.91 Allt är dock inte guld och 
gröna skogar och de förväntade fördelarna kan vändas till nackdelar vid dålig planering. I en 
amerikansk undersökning visade det sig att tre fjärdedelar av de tillfrågade företagen ansåg att 
de var missnöjda med outsourcing. Hälften planerade även att återföra minst en aktivitet som 
har lagts ut.92 

 

3.5.1 Kostnadsreducering 
 
Möjligheten till kostnadsreducering har ofta varit ett av huvudmålen vid användning av out-
sourcing.93 När ett företag för första gången lägger ut, är det vanligtvis med utgångspunkten 
att reducera kostnader på kort sikt i de aktiviteter som läggs ut.94 Dessa är även i regel aktivi-
teter som fordrar höga personalkostnader.95  
 
Det finns två drivkrafter som förekommer vid kostnadsreduceringen. Dessa utgörs av finansi-
ella- och kostnadsdrivkrafter.96  
 
De finansiella drivkrafterna innebär att företagets finansiella kostnader kan minskas, genom 
att företaget inte behöver erlägga kapital på nyinvesteringar av tillgångar. Istället kan kapitalet 
användas till andra ändamål som berör verksamheten, exempelvis de primära aktiviteterna. 
Likväl kan tidigare bundet kapital frigöras genom att sälja av tillgångar och därefter utnyttja 
outsourcing.97 Detta bidrar till lägre framtida kostnader och en förbättrad likviditet, genom att 
kostnader i form av utbildning, underhåll av tillgångar och system reduceras.98  
 
Kostnadsdrivkrafterna syftar på att uppnå högre effektivitet, då kostnadsstrukturen förändras. 
Genom outsourcing får företaget ta del av de kostnadsfördelar som leverantören besitter 
såsom stordrifts, erfarenhets och lokaliseringsfördelar.99 Det kan även gälla möjligheten att 
minska kostnader för forsknings och utvecklingskostnader då det åligger leverantören att 
handskas med dessa i och med outsourcing. Även personalkostnaderna kan reduceras genom 
outsourcing utomlands till låglöneländer.100   
 
Vidare innefattar drivkraften omvandlingen av fasta kostnader till rörliga.101 Kostnadsdia-
grammet i figur 3.3 visar hur fasta kostnader successivt sjunker då aktiviteter läggs ut till 
leverantör. Därmed kommer de rörliga kostnaderna att öka. Med outsourcing konverteras 
exempelvis de fasta lönekostnaderna i företaget till rörliga då företaget kan anpassa sin perso-

                                                        
90 McIvor, 22 
91 Harland C, Knight L, Outsourcing: assessing the risks and benefits for organisations sectors and nations 
International Journal of Operations &,  Production Management Vol. 25 No. 9, 2005, University of Bath, s. 833-
834 
92 McIvor, 63 
93 Reilly, P, Tamkin, P, Outsourcing: a flexible option for the future, Institute for employment studies, 1996 , 
s.20 
94 McIvor, 9 
95 Kumar S, Eickhoff, H. J, Outsourcing, When and how should it be done? s.246 
96 Greaver, 4-5 
97 Greaver, 4 
98 Greaver, 99 
99 McIvor, 21 
100 Kumar S et al. 248 
101 Greaver, 5  
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nalstyrka efter efterfrågan på marknaden.102 Dessutom förskjuts risken vid fluktuationer till 
leverantören.103 
 

 
Fig. 3.3 Omvandling av fasta kostnader till rörliga. 
Källa: Axelson B, Företag köper tjänster, SNS Förlag, Stockholm, 1998, s.219. Egenbearbetning.  

 

3.5.2 Risk för kostnadsökning 
 
Företagen bör genomföra djupgående kostnadsanalyser för att kunna besluta om aktiviteterna 
ska hållas internt eller ej.104 Om aktiviteterna läggs ut på leverantören uppstår utöver kostna-
den för tjänsten, även kostnader för att kunna styra leverantören, mot företagets mål och 
visioner. Kostnaderna innefattas bland annat av löpande kontroller för att se om mål, riktlinjer 
och uppgifter följer enligt avtal. Vidare utgörs dessa kostnader i form av eventuella föreläg-
ganden, om leverantören inte kan leverera de som har överenskommit enligt avtalen.105 
 
En del företag förbiser de huvudsakliga kostnaderna som förknippas med utvecklingen och 
styrningen av outsourcing. En anledning till förbiseendet är att informationsunderlaget för 
beslut av outsourcing inte är tillräckligt bearbetat och analyserat.106 Det kan gälla att företaget 
inte har den information som krävs för att uppskatta vad arbetet kostar förrän det har slutförts. 
Vidare kan ny informationsinsamling behövas efter att leverantören har utfört tjänsten, då 
företaget inte var tillräckligt tillfredsställd med vad leverantören åstadkom.107 Därmed under-
värderar företaget de kostnader som uppkommer i samband med informationsinsamling, 
upprättandet av kontrakt samt den löpande kontakten med leverantören.108 Dessa oförväntade 
kostnader kan bidra till att de ekonomiska fördelarna försvinner och istället resulterar i en 
kostnadsökning.109  
 
En annan nackdel som hör till kostnadsrisken är det beroende som uppstår till leverantören.  
Det leder vidare till att företaget ständigt måste kontrollera och göra uppföljningar av de 
kostnader som är hänförliga till den leverantör som företaget använder sig av.110 
     
                                                        
102 Greaver, 183 
103 Reilly et al. 22 
104 McIvor, 65 
105 McIvor, 65 
106 Reilly et al. 30 
107 McIvor, 66 
108 McIvor, 65 
109 McIvor, 23 
110 Adermalm et al. 14 
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3.5.3 Fokus på kärnkompetens 
 
Med outsourcing kan organisationen uppnå en högre grad av framställning och lägga mer 
fokus på kärnkompetens. Detta genom att fokusera mer på de primära aktiviteterna som ger 
konkurrensfördelar och lägga ut de mer sekundära. Starkare konkurrensfördelar innebär i sin 
tur att ett bättre värde kan ges till kunderna, genom möjligheten att erbjuda bättre service.111 
En del av de stödfunktioner som företaget förut ansåg sig behöva bedriva internt, ses idag som 
aktiviteter med negativ påverkan på företagets kärnaktiviteter och rörelsefrihet. Därför anses 
dessa aktiviteter reducera det mervärde företaget levererar till kunderna.112  
 
Sekundära aktiviteter tar upp tid, energi och utrymme.113 Enligt en undersökning för småföre-
tagare, är den tredje vanligaste utmaningen att få tiden att räcka till.114 Outsourcing tillåter 
dock organisationen att avlasta sig själv från dessa sekundära aktiviteter genom att förflytta de 
till organisationer som utför dem bättre. Även om kostnaderna för dessa är lika stora, obero-
ende om företaget producerar aktiviteterna internt eller anlitar en leverantör, är outsourcing att 
föredra. Anledningen är att det leder till ökad kapacitet som företaget uteslutande kan fokuse-
ra på sin kärnkompetens.115  
 

3.5.4 Kärnkompetensens särskiljande 
 
Kärnkompetensen är svår att identifiera i organisationen, då det är komplicerat att avgöra vad 
som är primära och sekundära aktiviteter. Dessutom är kompetensen systematisk, då primära 
aktiviteter kan vara beroende av andra förmågor och aktiviteter. Därtill kan den fluktuera, då 
det som är kärnkompetens idag, kan betraktas som icke kärnkompetens imorgon. Orsaken 
beror på förändringar i teknologin och på marknaden.116   
 

3.5.5 Flexibilitet över tid och resurser 
 
Snabba förändringar i teknologin, kortare produktlivscykler och mer kvalitetsmedvetna kun-
der, leder till större krav på omställningar och flexibilitet i näringslivet. Utan möjligheten att 
snabbt kunna ställa om och anpassa sin tjänst går företaget miste om marknadsandelar och 
riskerar att bli omsprungna av konkurrenterna.117 För att möta dagens konkurrens efterfrågas 
flexibilitet.118  
 
Ett flexibelt företag kan möta förändringarna på marknaden bättre och även hantera upp- och 
nedgångar på ett smidigare sätt.119 Ett exempel på detta visas i figur 3.4 där företaget har en 
fast personalstyrka och därmed fast kostnad, trots olika stort behov av personal under en 
tidsperiod. Istället för att ha en permanent personalstyrka som vid arbetstoppar får hög arbets-
belastning och vid lägre kostar mer än nödvändigt, kan företaget skräddarsy sin arbetsstyrka 
med hjälp av outsourcing. Vid toppar är det upp till leverantören att se till att tillräcklig per-
sonal finns och vid lågt behov är inte företaget uppbundet till onödiga lönekostnader. Denna 
konvertering av fasta kostnader till rörliga poängterades även under kostnadsreducering 3.5.1. 

                                                        
111 McIvor, 22 
112 Augustson M, Bergsteth S. V, Outsourcing av It-tjänster, Industrilitteratur, Uddevalla, 1999 s. 28 
113 Greaver, 70-71 
114 Företagförbundet, Flitboken- kort och gott om Sveriges småföretagare, dec-07, s. 17 
115 Greaver, 70-71 
116 Bengtsson L, Berggren C och Lind J, Alternativ till outsourcing, Liber, Malmö, 2005, s. 54-55 
117 Bengtsson et al. 22 
118 Adermalm et al. 14 
119 Axelsson, 190 
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Liknande flexibilitet går att använda vid beslut om nyanskaffning av inventarier. Istället för 
att binda upp kapital och medföra ökad risk överlåts det till leverantören genom outsourcing.  
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Fig. 3.4 Modell över hur resursfördelningen kan effektiviseras genom flexibilitet.  
Källa: Egenkonstruktion  
 

 

3.5.6 Leverantörsberoende   
 
Det finns dock ett riskmoment i att vara alltför flexibelt. I samband med att företaget lägger ut 
delar av sin verksamhet till en leverantör uppstår även ett beroende till denna. Företagets 
verksamhet kan således bli helt beroende på leverantörens situation på markanden och det kan 
medföra höga kostnader i form av återanskaffning av resurser.120 
 

3.5.7 Tillgång till specialistkunskap 
 
I samband med att företagets sekundära aktiviteter läggs ut kan specialistkunskap erhållas, då 
leverantören har dessa aktiviteter som sin kärnkompetens.121 En redovisningsfirma kan ha 
bokföringen som sin kärnaktivitet medan den betraktas som en sekundäraktivitet i en måleri-
firma. 
 
Specialisterna kan vidare utveckla och effektivisera aktiviteterna genom att bistå med spets-
kompetens som saknas i företaget.122  Detta är vanligt när företaget inte har intresse eller 
förmåga att på egen hand investera i kompetensen, trots att det likväl efterfrågas.123 Vidare 
kan det bero på att företaget inte vill ägna sig åt aktiviteterna, på grund av att det inte omfattar 
företagets primära aktiviteter.124 
 
En ökad komplexitet inom särskilda områden kan medföra att kunskapsutvecklingen blir för 
resurskrävande för företaget.125 Enligt en undersökning visar det sig att de hinder som småfö-
retagare upplever som störst, är komplexiteten i de lagar och regler som gäller för dem. Även 
bördan gällande administrationen i verksamheten uppfattas som ett stort hinder.126   
 
 
 

                                                        
120 Augustson et al. 48 
121 McIvor, 22 
122 Reilly et al. 22 
123 Kumar et al. 248 
124 Axelsson, 50-51 
125 Adermalm et al. 14  
126 Företagförbundet, Flitboken- kort och gott om Sveriges småföretagare, s. 17 
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3.5.8 Förlorad intern kompetens 
 
Outsourcing kan medföra att den kunskap som en gång fanns i företaget går evigt förlorad. I 
samband med outsourcing överlämnar företaget den kompetens som tidigare fanns internt, till 
leverantören. Det kan leda till att kompetensen urholkas vilket kan få negativa konsekvenser 
ifall den externa parten ställer orimliga krav vid en förhandling. Då företaget ska sluta använ-
da outsourcing resulterar det i att kompetensen måste återinföras i företaget, vilket även ökar 
kostnaderna.127 
 
  

3.5.9 Ökad kontroll och ansvarsförsäkran 
 
Företagets utformning av mål och strategier kan ha en betydelse vid outsourcing. Dåligt upp-
ställda mål och intern kontroll kan leda till att verksamheten inte blir fortsatt framgångsrik. 
Har företaget dålig kunskap om den verksamhet som bedrivs och de aktiviteter som där ingår, 
kan outsourcing vara ett alternativ, för att uppnå bättre intern kontroll.128 Företagets funktio-
ner kan fungera ineffektivt, vilket kan leda till problem med styrningen av verksamheten. 
Med hjälp av outsourcing reduceras problemet då kontrollsystem, ändrade procedurer eller 
tillförandet av ny teknologi används.129 Vidare kan leverantören följa upp olika omvärldsfak-
torer, exempelvis då nya lagar och förordningar träder i kraft. Detta innebär att företaget 
erhåller ett skydd, då ansvaret överlämnas till leverantören.130 Genom att lägga ut aktiviteter 
får företaget även en exakt kontroll över den kostnad på dem, eftersom det är utförandet som 
företaget betalar för. Denna kostnad är ofta svår att uppskatta internt i företaget då aktiviteter-
na kan vara fördelade på flera anställda, olika tidsintervall etcetera.131  
 

3.5.10 Minskad kontroll 
 
En risk med outsourcing kan vara att den interna kontrollen kan förloras, då leverantören får 
mer kontroll över verksamheten än vad företaget har.132 Därför måste företaget dra gränser 
mellan den interna kontrollen som företaget bör bibehålla samt även definiera vilken extern 
kontroll som leverantören ska ansvara för.133 I och med att leverantören tar över kan det på-
verka kvaliteten i de aktiviteter som läggs ut.134   
 
Det finns olika händelser gällande företagets interaktion med leverantören som kräver utbyte 
av information. Informationen kan i sig vara konfidentiell och riskerar i större utsträckning att 
läcka ut vid outsourcing än vid interna aktiviteter. Kontrollen över konfidentiell information 
och affärshemligheter kan således bli sämre vid outsourcing.135 
 
 

                                                        
127 Wasner, R, The outsourcing process, Linköping, 1999, s.42 
128 Unionen.se  
129 Greaver, 142 
130 Reilly et al, 24 
131 Kippenberger, T, Outsourcing: How close to the core can you go? ,s. 20-21 
132 Wasner, 42 
133 Augustson et al. 43 
134 Reilly et al. 28-30 
135 Bragg, 9 
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Fig. 3.5 Sammanställning över motiv och fördelar samt risker och nackdelar. Källa: Egenkonstruktion 

 
3.6 Val av leverantör 
 
När ett företag överväger outsourcing måste det först vara klart med vad som ska läggas ut. 
Därefter måste företaget identifiera vilken leverantör som ska väljas, varpå olika faktorer i 
valet spelar in. Val av leverantör bör relateras till de mål som företaget avser med outsour-
cing. För att kunna definiera målen ska företaget ta i beaktande av, hur företagets 
kärnkompetens ser ut och ta ställning till hur utvecklingen av verksamheten under de kom-
mande åren ter sig.136 
 
Leverantörsval har blivit en viktig del, då organisationer lägger ut aktiviteter och utvecklar 
mer samarbetsvilliga och långsiktiga relationer med leverantörerna.137 Processen vid valet av 
leverantör kan bli tidskrävande och involvera betydande analyser av potentiella leverantö-
rer.138 De aspekter som är särskilt viktiga att ta hänsyn till är beroende på den situation som 
råder. Aspekterna kan innefatta leverantörens förmåga över långsiktig överlevnad och vem 
som utför framställningen. Det kan även handla om hur långsiktig relationerna är och hur 
samarbetet mellan företaget och leverantören ser ut.139 Det kan innebära att relationen fordrar 
en grad av samarbete, vilket kan ske på olika nivåer. Nivåerna kan innefatta ett ytligt samar-
bete, ett mer ingående eller ett längre knutet.140 Vid samarbetet ska företaget specificera vilka 
mål som ska uppfyllas och hur behoven ska tillfredsställas, vilket vanligtvis görs i avtal av 
olika former. Där ska det även framgå rättigheter och skyldigheter för parterna.141 Längden på 
avtalet kan variera och är vanligtvis mellan tre och fem år.142  
 
Företaget måste även ta ställning till hur mycket som ska produceras internt och hur mycket 
som ska läggas ut till leverantören.143 Vid valet ska företaget finna den som bäst kan uppfylla 
önskemålen på bästa sätt.144  

                                                        
136 Augustson et al. 62 
137 McIvor, 81-82 
138 McIvor, 246 
139 Axelsson, 116 
140 Eriksson et al. 52 
141 Augustson et al. 100-101 
142 Augustson et al. 166 
143 Rosell, L, Inköpsteknik -praktisk handbok för effektiva inköp, Björn Lundén Information AB, Uddevalla, 
1998, s 38 
144 Bragg, 23 

Outsourcing 

Motiv och fördelar 
 

Kostnadsreduktion 
- Reducerat behov av investeringar 
- Förändrad kostnadsstruktur  
- Konvertering av kostnader 
 
Fokus på kärnkompetens 
- Mer fokus på primära aktiviteter 
- Högre mervärde till kunder 
 
Flexibilitet över tid och rum 
- Anpassad kapacitet efter förhållanden på 
marknaden 
- Krav på anpassning från kunderna 
 
Tillgång till specialistkunskap 
- Tillgång till specialistkunskap 
- Leverantören kan utveckla aktiviteterna 
 
Ökad kontroll och ansvarsförsäkran 
- Bättre intern kontroll 
 

Risker och nackdelar 
 

Kostnadsökning 
- Oförväntade kostnader 
 
Kärnkompetensens särskiljande 
- Svårt att definiera primära aktiviteter 
- Aktiviteter kan vara beroende av varandra 
 
Beroende av leverantör 
- Beroende av leverantörens situation  
- Högre kostnader i återanskaffning  
 
Förlorad intern kompetens 
-Kompetensen kan försvagas 
 
Minskad kontroll 

- Förlorad intern kontroll 

- Risk för läckage av konfidentiell informa-
tion 
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3.6.1 Bidragande faktorer 
 
Företaget är numera inte enbart styrd av priset vid valet, utan andra faktorer såsom kvalitet 
och service har vunnit allt större mark i urvalet.145 Den service som leverantören ska erbjuda 
och förmedla ska vara av professionalistisk art och leverantören ska även framvisa ett positivt 
framhållningssätt samt vara lyhörd för de behov som företaget efterfrågar.146 Priset är dock 
fortfarande en viktig faktor vid valet då företaget inte vill betala mer än vad det kostar att 
driva aktiviteterna internt.147 Företaget strävar efter att finna den leverantör vars pris ger störst 
mervärde. Ett högre pris motiveras endast om leverantörens tjänster leder till ökade intäkter 
eller högre kostnadsreduktion.148 
 
Företaget kan vara ute efter särskild teknologi, kompetens eller träningsmetod som endast en 
eller ett fåtal leverantörer besitter, för att kunna möta kundernas behov bättre. Ställning bör 
även tas till hur den nuvarande tillgången kommer att påverkas i framtiden.149  
 
Den geografiska närheten är ytterligare ett motiv, då en leverantör baserad i närheten av före-
taget ofta har större möjligheter att ge god service än ett företag på distans. Relationen torde 
även bli bättre och mer effektiv vid kortare avstånd till varandra då reaktionstiden vid akuta 
problem och möjligheten för leverantören att snabbt besöka företaget ökar.150  
 
Storleken har betydelse, i alla fall vid valet av leverantör. En stor leverantör kan ofta hantera 
konjunkturer och svängningar i ekonomin bättre än mindre, varpå risken för att leverantören 
skall hamna i finansiella svårigheter minskas.151 En stor leverantör har även genom sin stor-
lek, mer resurser och större sortiment än sina mindre konkurrenter.152 De mindre 
leverantörerna tenderar å andra sidan till att agera mer drivande på marknaden där varje kund 
är avgörande och kan därför erbjuda en bättre service.153 Dessutom kan det vara lättare att 
kommunicera med en mindre leverantör då beslutsvägarna ofta är snabbare och kortare.154  
 
Slutligen kan valet bero på företagets tidigare samarbete.155 Leverantörens breda erfarenhet i 
branschen samt även de antal år som den externa parten har varit verksam där, är andra fakto-
rer att beakta.156 Det rykte som den externa parten har kan även bidra till företagets val. 
Ryktet påverkas av kommentarer, vänner, andra kontakter, media eller de personliga erfaren-
heterna. Leverantörens kunder har en betydande inverkan på dess rykte.157   
 
”De leverantörer som man interagerar med i skilda situationer uppvisar betydande olikheter. 
I vissa lägen kontaktar man ett större antal kanske både kända och okända leverantörer, 
medan man i andra situationer endast kontaktar en gammal välkänd leverantör”.158  
 
 

                                                        
145 McIvor, 247 
146 Augustson et al. 63-64 
147 McIvor, 247 
148 Bragg, 21-22 
149 Augustson et al. 65 
150 Bragg, 24 
151 Bragg, 25 
152 Rosell, 48 
153 Bragg, 25 
154 Rosell, 25 
155 Axelsson, 125 
156 Bragg, 24 
157 Hannington, T, How to measure and manage your corporate reputation, Ashgate Publishing, Limited, 2004 
158  Håkansson, H, Wootz B, Företags inköpsbeteende, Studentlitteratur, Lund, 1976,  s.71  
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4. Resultatredovisning 
Här följer en redogörelse över de resultat som framkom i enkäterna. Resultaten kommer att 
presenteras utifrån egna bearbetade diagram.   

 

4.1 Informationsfrågor 

Först i enkäten finns ett antal frågor kring företagets bakgrund. Detta använder vi för att 
kunna få information om företaget i allmänhet. Detta inkluderar både bakgrundsinformation 
över antalet anställda och antal verksamhetsår för företaget. Vi delar upp informationsfrågor-
na med de huvudsakliga frågorna. Anledningen till denna uppdelning är att det enklare ska gå 
att se mönster i antalet anställda samt verksamhetsår, för både företag som använder outsour-
cing och företag som inte har valt den möjligheten. 

 
Svarsfrekvens från urval och information partiellt bortfall 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fig. 4.1 Fördelning av urval.  Fig. 4.2 Spridning av partiellt bortfall.  
  
Figur 4.1 visar det totala urvalet, bestående av totalt 120 respondenter. Svarsfrekvensen upp-
går till 67 procent, vilket innebar att 80 respondenter tackade ja till att delta i undersökningen. 
Objektbortfallet uppgår således till 33 %, eller 40 företag. Bortfallet består av respondenter 
som tackade nej, inte svarade eller där verksamheten nyligen hade upphört. Figur 4.2 är en 
sammanställning av studiens partiella bortfall och redogörs i respektive fråga som förekom-
mer enligt ordningen i enkäten. Informationsfrågorna redogör inte för något partiellt bortfall, 
då anledningen är att sådant bortfall inte kan uppträda på dessa frågor.   

 
Antalet anställda  
 
En uppdelning i antalet anställda över de företag som använder outsourcing och de som inte 
har valt den möjligheten, visas i figur 4.3 och figur 4.4. Vi har fördelat upp dessa två för att 
kunna visa hur skillnaderna ser ut i frekvensen mellan anställda. Detta för att längre fram 
kunna avgöra om antalet anställda har någon påverkan när outsourcing används eller inte. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fråga  Bortfall Fråga Bortfall 

1 - 7 0 % 

2 20 % 8 0 % 

3 1 % 9 20 % 

4 5 % 10 17 % 

5 5 % 11 0 % 

6 12 %     

Företag 
som 

deltog

Bortfall
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 Fig. 4.3 Fördelning över antalet  Fig. 4.4 Fördelning över anställda  

anställda i företag som använder  i företag som inte använder outsourcing. 
outsourcing.  

Det vanligaste intervallet av antalet anställda på företag som använder sig av outsourcing är 
mellan två till fyra anställda. Dessa utgörs av 34 %.  De företag som enbart består av en enda 
anställd, uppgår till 24 %. Intervallet fem till nio personer, är 27 %. Figuren visar även att 
antalet anställda som överstiger mer än nio personer inte är av en betydande del. Fördelning 
mellan 10 till 19 anställda är 7 %, 20 till 29, 2 % samt 30 till 49 anställda, 5 %. 
 
Gällande de företag som inte lägger ut en eller flera funktioner, är även här den vanligaste 
fördelningen två till fyra anställda, med 33 %. En anställd motsvarar 28 % och intervallet fem 
till nio, är 21 %. För antalet anställda mellan 10 till 19, uppgår frekvensen till 13 %. De två 
återstående intervallen, 20-29 personer respektive 30-49 antal anställda är vardera tre procent.  

Enligt båda figurerna ser vi ingen betydande skillnad mellan antalet anställda, då det är en 
marginell skillnad sinsemellan.  

 
Antal verksamhetsår 
 
Figur 4.5 och 4.6 anger hur fördelningen ser ut över hur länge företaget som lägger ut få eller 
ett flertal funktioner till leverantör och företaget som inte använder outsourcing.  Anledningen 
är att se om företagets verksamhetsår har någon betydelse mellan de som använder och de 
som inte använder outsourcing. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 4.5  Antal verksamhetsår för företag  Fig. 4.6 Antal verksamhetsår för företag 

 som använder outsourcing.   som inte använder outsourcing. 

   
För de företag som använder outsourcing har 54 % varit verksamma i elva år eller längre.  
Intervallet sex till tio år utgör en relativt stor frekvens, 24 %. För verksamhetsår mellan tre till 
fem år, är andelen 17 %. Vidare är det 5 % av de företag som använder outsourcing, som inte 
har bedrivit dess verksamhet mer än två år. 
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Fördelningen över existensen hos företag som inte nyttjar outsourcing, visar att även här är 
elva år och länge den vanligaste andelen, 56 %. För intervallet sex till tio år utgör 15 % av 
respondenterna detta. Vidare är det 21 % som har bedrivit sin verksamhet i mer än tre år, fast 
mindre än sex år. Resterande åtta procent representeras av de företag som har varit verksam-
ma i högst två år.   
 
Även i dessa två figurer ser vi ingen direkt skillnad, då dessa utgörs på marginell bas. 
 
 

4.2 Ställda frågor till respondenter 
 
Avsikten med de huvudsakliga frågorna är att få svar på undersökningsfrågorna och även veta 
hur outsourcing motiveras av respondenterna. Därför redovisar vi här de svar som har kommit 
från de företag som använder outsourcing av ekonomifunktioner och de respondenter som inte 
gör detta.   

 
Outsourcing av ekonomifunktioner 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fig. 4.7 Användarfrekvens av outsourcing.   

 
Av de 80 företag som deltar i undersökningen, framkommer det i fråga 1, att 51 % använder 
sig av outsourcing av en eller flera ekonomifunktioner. De övriga respondenterna som inte 
lägger ut uppgår till 49 %. Här förekommer inget partiellt bortfall då svaret på frågan är an-
tingen ja eller nej. Det är endast de respondenter som svarar ja på denna fråga som får 
fortsätta besvara enkätens efterföljande frågor, till och med fråga 10. De som svarar nej får 
istället besvara fråga 11.  

 
Antal år med outsourcing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Fig. 4.8  Fördelning över hur länge företagen har använt outsourcing. 

 
Fråga två söker svar på hur länge respondenterna har använt sig av outsourcing av ekonomi-
funktioner. Störst andel, 39 % har använt sig av outsourcing i elva år eller längre. Det är 20 % 
som svarar 3 till 5 år. Andelen företag som har lagt ut sina funktioner under de senaste två 
åren uppgår till 12 %. För intervallet 6 till 10 år svarar 10 %. Det är 20 % som inte vet hur 
länge de har använt outsourcing av ekonomifunktioner. Det partiella bortfallet beror bland 
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annat på att verksamheter har bytt ägare såväl som anställda och att vetskapen om hur länge 
företaget har lagt ut funktionerna, har gått förlorad.  
 

De vanligaste ekonomifunktionerna som läggs ut till leverantör 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 4.9 Funktionsfördelning av ekonomifunktioner.  

 
Fråga tre i enkäten har en direkt koppling till en av de undersökningsfrågorna som studien 
grundar sig på. Frågan består av fyra svarsalternativ för respektive funktion som kan läggas 
ut. Alternativen är att funktionen läggs ut, läggs ej ut, vet ej  eller används inte i företaget.  
 
De vanligaste funktionerna som läggs ut är förberedande bokslut och löpande redovisning. 
Det är 73 % av de företag som använder outsourcing som lägger ut förberedande bokslut och 
71 % den löpande redovisningen. Skatt, moms och deklarationsfrågor är även vanligt att låta 
någon annan ta hand om, varpå 61 % använder outsourcing av den funktionen.  De funktioner 
som företagen sällan lägger ut är affärs och investeringsbeslut, (70 %) samt budgetarbetet, (85 
%). Budget används dock inte av en femtedel vilket vi anser ska tas i beaktande, då funktio-
nen ej finns i företaget.  
 
Det är 32 % som lägger ut sitt arbete med fakturering mot kund och 29 % som gör detsamma 
mot leverantör. Gällande kundreskontran är det 7 % som inte använder sig av funktionen i 
företaget och det är 2,5 % som besvarar vet ej. Samtliga respondenter anger att leverantörs-
reskontra används i företaget. Dock är det 2,5 % som inte vet om funktionen läggs ut eller ej. 
Majoriteten av båda funktionerna behålls internt i företaget.    
 
För lön och personalfrågor är det 39 % som lägger ut funktionen. Under denna kategori påpe-
kar dock många respondenter att funktionen inte används i företaget varpå en viss 
snedvridning förekommer. Det är lika stor andel som anger att funktionen inte används i 
verksamheten.  
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Huvudsakliga motivet till outsourcing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

Fig. 4.10  Främsta motivet till outsourcing. 

 
Fråga fyra är även den direkt kopplad till en av studiens undersökningsfrågor. Det vanligaste 
motivet till outsourcing är tillgång till kunskap som leverantören besitter, vilket 39 % anger.  
Det är 24 % av respondenterna som hävdar att de lägger ut funktioner för att kunna lägga mer 
tid på sin huvudsakliga verksamhet. Vidare anser 17 % att de får en bättre kontroll över verk-
samheten med hjälp av outsourcing. Endast 2 % lägger ut funktioner för att sänka kostnaderna 
och inget företag anser att flexibiliteten är ett främsta motiv till outsourcing. Posten annat 
uppgår till 12 % och innefattas bland annat av de företag som lägger ut med anledning av att 
de helt saknar intresse i funktionerna. Slutligen är det 5 % som inte vet varför outsourcing 
används.  
 

Nackdelar med att lägga ut 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Fig. 5.9 Huvudsakliga nackdelarna med outsourcing 
 

  
 

 
Fig. 4.11 Nackdelar med outsourcing av ekonomifunktioner. 

 
Fråga fem ska ge svar på vilka nackdelar och risker som förekommer med outsourcing av 
ekonomifunktioner. Mer än hälften, 52 % ser inga nackdelar med att lägga ut. Av de nackde-
lar med outsourcing som studien berör, anger 22 % ökade kostnader som svar. Förlorad 
kontroll är även att betrakta som en vanlig nackdel då 17 % av respondenterna antyder detta. 
De resterande nackdelarna är av ringa betydelse där risken att förlora kompetens utgör 2,5 %. 
Leverantörsberoende eller svårigheten att särskilja primära och sekundära tycks inte ses som 
några svårigheter. Endast 2,5 % är av annan åsikt och 5 % vet inte vilka nackdelar outsour-
cing medför. 
 

1. Ökade kostnader  5. Aktivitetsuppdelning 
2. Leverantörsberoende 6. Inga nackdelar 
3. Förlorad kontroll 7. Annat 
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Kommande års planer för befintlig outsourcing  
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  Fig. 4.12  Kortsiktiga framtidsplaner. 

 
Fråga sex i enkäten söker svar på hur företagen kommer att agera gällande outsourcing inom 
det närmaste året.  Majoriteten av respondenterna, 71 % är av den uppfattningen att de inte 
kommer att göra någon förändring. Det är 10 % av de tillfrågade som har planer på att ta 
tillbaka funktioner genom att minska sin grad av outsourcing. Vidare förväntas 5 % att helt 
sluta med att använda outsourcing. Respondenter som är av motsatt åsikt, gällande en ökning 
av outsourcing, utgör 2 %. Återstående 12 % kan inte svara på frågan. 
 

Motiv bakom framtidsplanerna  
 
Fråga sju och åtta är följdfrågor till fråga sex, beroende på hur respondenterna svarade. Fråga 
sju utreder vad som är anledningen till att de tillfrågade förväntas öka graden av outsourcing. 
De svarsalternativ som kan väljas är att företaget har fått ökat förtroende till leverantören eller 
att ett ökat behov finns av outsourcing av ekonomifunktioner. Att leverantören besitter sär-
skild kompetens inom ett område, eller den goda servicegrad som den externa parten ger, är 
andra alternativ. Eftersom att endast 2 % anser att en ökning kommer ske inom det närmaste 
året väljer vi att inte redovisa svaren i något diagram. Motivet till ökningen beror dock till 100 
% av ett ökat behov. 
 
Fråga åtta, som är motsatsen till fråga sju, undersöker motivet till varför respondenten kom-
mer minska sin användning av outsourcing. Även denna fråga kan besvaras utifrån fyra 
alternativ. Dessa är att företaget har fått ett minskat förtroende för leverantören eller det kostar 
mer än vad det smakar. De resterande alternativen är att förväntningarna inte har motsvarats, 
behovet har minskat, vet ej eller annat. Även här visar vi inget diagram då antalet som svarade 
på att de skulle minska användningen, är få till antalet. 
 
Motivet till minskningen är olika beroende på företag och de alternativ som finns utgör en 
fjärdedel var. Att förväntningarna inte hade uppfylls, har en följd av de relationer som finns 
mellan företaget och leverantören. En del påpekar därmed att leverantören inte har någon 
förståelse och känsla för företaget. Förklaringen ligger i att leverantören enbart gör det denna 
ska göra, utan att leverera något mervärde. Motivet till minskningen beror även på att företa-
get har anställt personal som ska ansvara för ekonomifunktionerna. Gällande annat 
framkommer det att företaget ska avvecklas.  
 
 
 
 

1. Öka outsourcing  4. Avveckla outsourcing 
2. Minska outsourcing 5. Vet ej 
3. Ingen förändring  
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Hur långt fram i tiden avtalen mellan företaget och leverantör löper 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   4.13 Avtalslängd. 
  

Fråga nio som berör avtalets kontraktslängd, har som syftet ta reda på hur långt fram i tiden 
som företaget ingår outsourcingavtal med leverantören. En klar majoritet av respondenterna, 
78 % har avtal med löpande karaktär. Detta innebär att avtalet när som helst kan upphöra och 
samarbetet avslutas beroende på den uppsägningstid som föreligger. Det är 2 % som har avtal 
som tecknats på årsbasis. Inget företag har avtal som löper längre än ett 1 år med reservatio-
nen att 20 % inte vet hur långt avtalet sträcker sig.  
 

Val av leverantör 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Fig. 4.14 Faktorer som påverkar val av leverantör. 

     
Den sista frågan, fråga tio för de respondenter som använder sig av outsourcing, berör valet 
av leverantör och utgör den tredje av undersökningsfrågorna. Vid valet av leverantör anser 34 
% att det är ryktet hos leverantören som är av avgörande betydelse. Som god tvåa, 27 %, 
premieras valet om företaget och leverantören haft tidigare samarbete med varandra. Pris, 
leverantörens spetskompetens, geografisk närhet samt leverantörens erfarenhet inom bran-
schen utgör vardera 5 %. Det är 2 % av respondenterna som framför leverantörens storlek 
som huvudsaklig anledning. Det partiella bortfallet är här 17 % vilket kan bero på att många 
företag funnits länge och har använt sig av outsourcing under lång tid varpå valet av leveran-
tör inte kan återges. Ingen respondent svarade alternativet annat. 
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Motiv till att företag inte använder outsourcing av ekonomifunktioner 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fig. 4.15 Orsaker till att företag inte lägger ut funktioner. 

 
Denna fråga är den andra frågan för de respondenter som inte använder sig av outsourcing får 
svara på. Majoriteten, 56 % av de svarande anser att de inte behöver lägga ut ekonomifunk-
tioner då de redan innehar relevant kompetens i företaget. Närmare en tredjedel, 28 %, är av 
uppfattningen att outsourcing kostar för mycket för att det ska vara lönsamt att nyttja. Gällan-
de risken att kontrollen skulle gå förlorad i företaget anser 8 %. Inga respondenter valde 
aktivitetsuppdelning eller beroende av leverantör som motiv till att inte lägga ut ekonomi-
funktioner.  
 
Valmöjligheten annat, 8 %, inkluderar avskaffande av revisionsplikten, varvid en del funktio-
ner som tidigare lades ut, numera hålls kvar internt inom företaget. Orsaken är att företagen 
har tagit tillbaka funktionerna, då det svårt att avgöra hur framtiden kommer ter sig i samband 
med nya regler. Annat består även av att några respondenter ingår i en koncern, varvid kon-
cernen har satt upp riktlinjer att företaget inte får använda sig av outsourcing av 
ekonomifunktioner. Motiveringen lyder att personal som redan är anställda inom koncernen, 
ska ta hand om företagets uppgifter och frågor kring de ekonomirelaterade funktionerna. 
Vidare svarar en del att de nyligen har tagit över verksamheten och därför inte är insatta i de 
ekonomiska delar som berör företaget. Slutligen inkluderar annat avveckling av företaget, 
vilket bidrar till att ingen leverantör behövs på grund att det inte finns några funktioner att 
lägga ut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0%

20%

40%

60%

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Kostsamt   5. Aktivitetsuppdelning 
2. Kontrollen går förlorad 6. Ej reflekterat över 
3. Kompetensen finns i företaget 7. Annat 
4. Beroende av leverantör 8. Vet ej 
  



   

 33 

5. Analys 
 

I avsnittet kommer vi att analysera, koppla och tolka de olika teorier som förekom i litteratur-
studien med de resultat som framkom i resultatredovisningen.   
 

 

5.1 Vad är det som företagen lägger ut? 
 
När ett företag ska använda sig av outsourcing måste ett beslut fattas om vad som skall läggas 
ut. Enligt Axelsson är det vanligen fem stycken kategorier som läggs ut på extern leverantör 
där kvalificerade uppdrag betraktas som en. I denna kan såväl hela som delar av ekonomirela-
terade tjänster förekomma. Av de undersökningar som framgår i litteraturstudien, visar det sig 
att en fjärdedel av företagen använder outsourcing av ekonomifunktioner. Med tanke på att 
studien fick fram att det var mer än hälften av de tillfrågade som lade ut ett fåtal eller fler 
funktioner, tyder detta på att outsourcing av ekonomifunktioner är relativt vanligt. Detta kan 
vi även styrka med Axelssons modell då studien frambringade att det var vanligt att kvalifice-
rade uppdrag användes för outsourcing. Augustson påpekar att ett företag med fördel kan 
använda de sekundära funktionerna för outsourcing med anledning av att det inte påverkar 
kärnkompetensen som finns i verksamheten. Då ekonomifunktioner är av stödjande– och 
sekundär karaktär påvisar vi det med att Augustsons teori stämmer. Eftersom att de teorier 
som vi har tagit del av visar en tydlig riktning åt vilka aktiviteter som bör läggas ut, anser vi 
att dessa teorier mycket väl stämmer överens med det som har framkommit i studien. I och 
med det ges företaget möjligheten att fortsätta fokusera på primära aktiviteter, då de sekundä-
ra används för outsourcing.   
 
Bragg anser att det vanligen är redovisningsfunktionerna, där löpande redovisning ingår samt 
lönefunktionerna som läggs ut till extern part. Orsaken är att funktionen för redovisningen 
innehåller ett fåtal aktiviteter och lönefunktionen har en lång tradition av outsourcing. I un-
dersökningen framgick det att den löpande redovisningen samt det förberedande bokslutet var 
dominerande över de funktioner som lades ut. Även outsourcing av lönefunktionen var van-
ligt förekommande i de tillfrågade företagen, om än i någon mindre omfattning. Däremot bör 
det inte ses som att lönefunktionen är mer ovanlig än övriga funktioner som läggs ut, på grund 
av att en del företag inte hade funktionen i sin verksamhet. Anledningen till detta beror på att 
en del företag är enmansföretag där personal saknas och den egna lönen tas ut direkt genom 
egna uttag.  Resultaten anser vi stämma överens med teorierna, om att dessa bör bli föremål 
för outsourcing. Vår uppfattning är dock att det finns fler skäl än enbart förekomsten av enkla 
aktiviteter till varför redovisningsfunktionen läggs ut. Komplexiteten hos de lagar och regler 
inom redovisningsområdet kan ha en bidragande orsak till varför redovisningsfunktionerna tas 
över av leverantören. En annan orsak kan vara att den löpande redovisningen såväl som det 
förberedande bokslutet ligger till grund för det årliga bokslutet, där eventuella tvetydigheter 
kan komma att påverka företaget negativt. Därför anlitas en leverantör för att få redovisningen 
korrekt från början och under hela processen. 
 
Litteraturstudien anger även att företag bör använda outsourcing gällande fakturering i form 
av kund- och leverantörsreskontra. Från att tidigare ha varit mer vanligt för större företag, går 
utvecklingen mot att mindre företag ska använda dessa vid outsourcing. I undersökningen 
framgick det att den större delen av respondenterna inte lade ut dessa funktioner. Outsourcing 
av kund- och leverantörsreskontra var i snarlik omfattning. I och med det ser vi inte någon 
direkt koppling, då flertalet respondenter borde använda outsourcing av ekonomifunktioner än 
vad som görs. Å andra sidan har vi inte varit in och mätt tillväxten i de funktionerna, vilket 
därmed leder till att de mycket väl kan vara positiv utveckling, trots att vårt resultat visar låg 
frekvens.         
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Bragg anser att företag vanligen bör lägga ut sina aktiviteter gällande skatt vilket innebär att 
företagen kan få expertkunskap och rådgivning kring skatteområdet. Att skatteområdet skulle 
bli föremål för outsourcing, överensstämmer med vad respondenterna har svarat då majorite-
ten har lagt ut de aktiviteterna till leverantören. Vi är av uppfattningen att det främst har att 
göra med de lagar och regler som styr och uppfattas inom området som krångliga för småföre-
tagare, vilket även påpekas av tidigare undersökningar. Skattefunktionen hör ofta ihop med 
den löpande redovisningen och bokslutet, varpå de sannolikt läggs ut tillsammans.    
 

5.2 Motiv till att använda outsourcing av ekonomifunktioner 
 
Det finns olika motiv till att företag använder sig av outsourcing. De vanligaste motiven enligt 
Harland är kostnadsreduktion, ökad fokusering på kärnkompetens och tillgång till specialist-
kunskap. Återstående motiv som Greaver tar upp är flexibilitet samt ökad kontroll på 
verksamheten. Alla motiv förutom flexibilitetsfördelen förekom som huvudsakliga, om än i 
olika omfattningar, vilket redogörs i figur 4.10.  
 
Reduktion av kostnader har alltid varit ett av målen vid outsourcing enligt Reilly. För att 
kunna minska kostnaderna indelas reduktionen i olika drivkrafter. Den finansiella reduktionen 
hör ihop med företagets investeringar, medan kostnadsdrivkraften har som syfte att öka effek-
tiviteten i verksamheten. Kostnad som främsta motiv går ej att hävda i vår undersökning då 
endast 2 % var av den uppfattningen.    
 
Outsourcing möjliggör att mer tid och mer fokusering kan ske på de primära aktiviteterna 
samt den kärnkompetens som finns i verksamheten, om de sekundära funktionerna läggs ut. 
Därmed kan konkurrensfördelar enklare uppnås. I undersökningen visade sig att 24 % ansåg 
att denna faktor var den huvudsakliga till varför de lade ut sina funktioner. 
 
Enligt Greaver är kunskapsbristen den främsta orsaken till outsourcing. Då leverantören har 
spetskunskap inom sitt område, ges företaget möjlighet att ta del av denna kompetens då 
aktiviteter läggs ut. Tillgång till kunskap utgjorde den största posten, varvid 39 % av de till-
frågade företagen ansåg att detta var det huvudsakliga skälet till outsourcing. 
 
Med hjälp av outsourcing kan företag anpassa sin organisation efter marknadens krav. Om 
företaget inte ställer om organisationen kan det leda till att marknadsandelar förloras, varvid 
det påverkar företaget negativt. Det var dock inga respondenter som ansåg att denna kategori 
skulle vara det huvudsakliga syftet med outsourcing.     
 
En ökad kontroll kan medföra att företaget får en bättre styrning såväl som en tydligare över-
sikt över kostnader. Därmed bidrar det till effektivare intern kontroll, då leverantören kan 
upprätta klarare mål och strategier för företaget. Det var 17 % som svarade att förbättrad 
kontroll var det främsta motivet.  
 
Motivet bakom att kostnadsreduktion utgjorde en sådan liten del anser vi bero på att företaget 
prioriterar den kunskap som i många fall tycks saknas. Många företag är inte villiga att inve-
stera i interna resurser då det saknas tid vilket leder till att företagen tar den kostnad som 
uppstår vid outsourcing. Den ökade fokusen kan också hänföras direkt till att företaget kan 
utföra fler arbeten kopplade till primära verksamheten och därmed uppnå en högre försälj-
ning. I och med det ges möjligheten till högre intäkter, varvid verksamheten blir mindre 
priskänslig av det som leverantören erbjuder. Flexibiliteten ansågs inte av någon respondent 
som huvudsakligt motiv vilket vi anser ha att göra med den storlek som präglar mikro och 
småföretag. Den resursbegränsning som dessa företag har innebär att de ständigt måste vara 
flexibla för att kunna konkurrera på marknaden. Ökad kontroll var ett relativt vanligt motiv 
vilket vi anser har att göra med att ansvaret fördelas mellan företaget och leverantören. Det 
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innebär att leverantören har möjlighet att diskutera eventuella problem som kan uppstå för 
företaget, varpå företaget får en försäkran av leverantören då beslut ska fattas. Den ökade 
kontrollen kan även leda till att företaget får en bättre bild över verksamhetens kostnader 
varvid motivet indirekt även blir kostnadsreducerande.  
   
Respondenterna har även påpekat en annan faktor än de som litteraturstudien behandlar. Det 
var bristen på intresse för att ansvara och ta hand om en del eller samtliga funktioner som 
berörde verksamheten. Vi ser dock inget negativt med detta utan snarare att det är en fördel 
för företaget om en leverantör tar över funktioner. Detta med anledning att kvaliteten bör bli 
bättre om de utförs av dem som uppskattar dem. Bristen på intresse uppfattar vi som att före-
taget inte har kunskap eller fallenhet för de arbetsuppgifterna. 

 
5.3 Risker och nackdelar med outsourcing av ekonomifunktioner 
 
Då det finns fördelar med outsourcing, innebär det även att det utgör risker att lägga ut funk-
tioner. De vanligaste riskerna enligt litteraturen är att kostnaderna ökar, svårt att särskilja 
aktiviteter från varandra samt att företaget blir för beroende till leverantör. Vidare kan risker-
na utgöras av förlorad intern kompetens eller att kontrollen går förlorad.  
 
Enligt teorin förbiser företagen de framtida kostnaderna och de kostnader som är förknippade 
med överföring av funktioner till den externa parten. Orsaken är att informationsunderlaget 
vid beslutet om outsourcing är underbearbetat. Det var enligt figur 4.11, 22 % av de företag 
som använde sig av outsourcing som ansåg att detta kunde utgöra en risk för verksamheten.  
  
Då kärnkompetensen i verksamheten kan vara komplicerad att betona, kan det leda till att 
företaget får svårigheter i att separera de sekundära funktionerna med de primära. Därför är 
det svårt att veta vad som ska läggas ut. Dock var det inga respondenter som hade valt detta 
alternativ som ett huvudalternativ.  
 
Företaget kan bli alltför beroende till leverantören om en del funktioner läggs ut, varvid det 
kan resultera i att framgången hänger på den externa parten. Det var däremot ingen respon-
dent som ansåg att detta skulle utgöra en huvudsaklig risk. 
  
I och med att aktiviteter läggs ut till leverantören kan det leda till att den interna kunskapen i 
företaget urholkas allt eftersom tiden går. Det kan resultera i att företaget kan bli eftersatt 
gällande kompetensen, då samarbetet med outsourcing ska upphöra. I undersökningen fram-
gick det att förlorad kompetens inte var den huvudsakliga risken med outsourcing, då endast 2 
% antydde detta. 
    
Kategorin minskad kontroll utgör grunden i att både företaget och den externa parten behöver 
avgöra vad som parterna ska ansvara för under samarbetet. Orsaken är att leverantören kan få 
mer kontroll över den verksamhet som bedrivs än vad företaget har. Närmare en femtedel 
påpekade detta alternativ som främsta risk. 
 
I tidigare undersökningar tyder det mesta på att företag inte får ut önskad effekt av outsour-
cing. Vår undersökning pekade på det motsatta då över hälften av de tillfrågade inte såg några 
nackdelar med outsourcing av ekonomifunktioner. Det anser vi kan bero på att relationen 
mellan leverantören och företaget är god, vilket leder till en hög tillfredsställelse i de uppgif-
ter som levereras och att outsourcing fungerar väl. De respondenter som såg nackdelar i 
outsourcing var främst av den uppfattningen att kostnaden utgjorde ett problem. Det anser vi 
kan bero på att mikro- och småföretag förhåller sig med relativt små resurser och därmed 
fruktar att de måste avsluta samarbetet vid en eventuell prishöjning. Eftersom att vi ser en 
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koppling mellan den kunskap som leverantören besitter och de kostnadsbegränsningar som 
förekommer i företaget, anser vi att gränsen för att ta in kunskap sätts utifrån ett kostnadsper-
spektiv. Företaget köper således kompetens i den mån det är möjligt.  
 
De resterande ansåg att risken att förlora kontrollen utgjorde ett problem. Vi är av samma 
uppfattning som teorierna, då den interna kontrollen kan gå förlorad. Förklaringen är att före-
taget lämnar över delar av kontrollen till leverantör som i sin tur har inverkan på den totala 
kontrollen av företaget. När mikro- och småföretag lägger ut funktioner till leverantör, kan det 
betyda att andelen av verksamheten utgör en så pass stor del att företaget förlorar den över-
gripande kontrollen.  
 
Att de återstående alternativen, svårt att särskilja aktiviteter åt, förlorad kompetens och leve-
rantörsberoende inte var betydande risker, anser vi har sin grund i att de inte prioriteras vid 
outsourcing. Eftersom att företagen är av mindre storlek ser vi inte att aktivitetsuppdelning 
skulle utgöra några svårigheter. Anledningen är att företaget vet vad som är primära aktivite-
ter och vi ser inte att aktiviteterna skulle påverkas av varandra. Däremot är vi av 
uppfattningen att en sådan koppling finns i större företag, där flera funktioner eller aktiviteter 
kan vara beroende sinsemellan.  

 
5.4 Avtalets längd 
 
Outsourcingavtalet är vanligtvis mellan intervallet tre till fem år och längre, beroende på vilka 
parter som är involverade i processen samt även den situation som råder. Utöver de fasta 
kontrakten finns även avtal som är löpande och obundna till ett slutdatum. Då vi i studien fick 
veta att inga respondenter hade avtal som sträcker sig längre än ett år, stämmer inte teorierna 
på avtalsområdet inom outsourcing. Det var hela 78 % av de tillfrågade gällande användning-
en av outsourcing som använde löpande avtal. Vår uppfattning är att det beror på vad som 
läggs ut och att ekonomifunktioner inte behöver föregås av längre avtal då de saknar utveck-
lingstid. Jämfört med exempelvis IT eller outsourcing av produktion krävs där längre tid för 
leverantören att bygga upp och utveckla funktionen med längre kontraktstid som följd.   
 

5.5 Val av leverantör 
 

Det finns olika faktorer som styr valet vid leverantör. Förr var det priset som styrde valet. 
Idag har andra avgörande faktorer fått ett uppsving under senare tid. I vår undersökning ansåg 
endast 2 % av respondenterna att det var priset som var det främsta skälet. Vidare poängterade 
de tillfrågade att rykte och tidigare samarbete hade störst påverkan vid valet. Dessa benämns 
dock i begränsad omfattning i litteraturen och vår uppfattning är att teorin inte överensstäm-
mer med verkligheten. Företagets val av rykte anser vi beror på att företaget prioriterar att få 
arbetet väl utfört istället för att satsa på en billig leverantör som eventuellt brister kvalitets-
mässigt. Genom ryktesvägen får företaget en leverantör som uppenbarligen utfört liknande 
outsourcing tidigare med goda resultat. Liknande anledningar kan motiveras vid faktorn 
tidigare samarbete. Företaget vet vad de får och kan genom den tidigare relationen med leve-
rantören få i gång ett snabbare samarbete, då parterna redan känner varandra och har insyn i 
varandras verksamheter.  
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6. Slutsatser  
För att kunna få svar på de undersökningsfrågor, redovisar vi i detta avsnitt de slutsatser som 
vi har kommit fram till, reflekterar över resultatet samt ger förslag på fortsatta studier. 
 

 
6.1 Återblick  
 

Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur outsourcing av ekonomifunktioner motiveras och 
används bland mikro- och småföretag inom Gävle kommun. 

 
6.2 Slutsatser för studien 

 

Undersökningsfråga: Vilken är den främsta anledningen till valet av att lägga ut eko-
nomirelaterade tjänster? 
 
Efter att ha redovisat de resultat som belyser vilka faktorer som styr valet vid outsourcing, har 
det visat sig att främst tre faktorer är utmärkande. Dessa faktorer är tillgång till specialistkun-
skap, fokus på kärnkompetens samt ökad kontroll. Den förstnämnda är den faktor som hade 
störst påverkan vid valet. Att kunskapsfaktorn utmärkte sig väl, anser vi bero på den svårighet 
som ekonomifunktioner medför. Vi anser att företagen lägger ut sådana funktioner av den 
anledningen att leverantören besitter mer kunskap inom detta område. Det här kan bero på 
komplexiteten hos de lagar och regler som måste följas vid drivandet av verksamheter. Slut-
satsen blir dock att det inte finns något motiv som är dominerande vid outsourcing utan att det 
helt enkelt beror på företagets kunnande och inställning. Trots att kunskap är det vanligaste 
motivet går det inte att utesluta någon annan.  
 
 

Undersökningsfråga 2: Vilka ekonomifunktioner är vanligast förekommande att företag 
lägger ut? 
 
Vi har funnit att hälften av respondenterna lägger ut en eller flera ekonomirelaterade funktio-
ner till den externa leverantören. Av de tillfrågade som har lagt ut sina funktioner, har det 
visat sig att löpande redovisning och förberedande bokslut är vanligast. Vidare var även skatt, 
moms och deklaration ledande över de aktiviteter som företagen lade ut. Anledningen till att 
det är dessa aktiviteter, anser vi beror på den faktor som styrde valet av outsourcing enligt 
undersökningsfråga ett. Samtliga är av den karaktären att det fordras noggrannhet och kun-
skap, vilket samma undersökningsfråga styrker. 

 
Undersökningsfråga 3: Vilken faktor avgör vid valet av leverantör? 
 
Då vi var av uppfattningen att det var priset som avgjorde valet av leverantör, har vi insett att 
så inte är fallet. Det framgick i undersökningen att särskilt rykte och tidigare samarbete är 
avgörande faktorer. Ryktet är emellertid den absolut avgörande faktorn där vi anser att företa-
get vet vad det får genom att välja ett företag med gott rykte och därmed försäkrar sig om att 
leverantören uppfyller företagets förväntningar. Slutsatsen är således att företaget utgår från 
ryktet när de ska välja leverantör.   
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6.3 Reflektioner  
 
Eftersom att urvalet var obundet slumpmässigt, bör resultatet avspegla hur det ser ut bland 
mikro och småföretag i Gävle Kommun. Dessutom anser vi att studien torde vara generaliser-
bar över andra delar av Sverige, gällande den storlek på de företag som ingick i vår 
undersökning. Vi är däremot av uppfattningen att liknande resultat inte skulle uppnås vid en 
studie av medelstora och stora företag då dessa har mer kompetens inom verksamheten samt 
även mer resurser.  
 
Övrigt resultat som är värd att nämna är utvecklingen av outsourcing. Vi ser ingen tendens till 
att företagen kommer att öka sin befintliga outsourcing av ekonomifunktioner, trots att en del 
undersökningar tyder på detta. En orsak till varför företagen är mer försiktiga med att lägga ut 
fler aktiviteter till leverantör kan bero på den rådande lågkonjunktur som präglar omvärlden. 

 

6.4 Förslag till fortsatta studier 
 
Det har under promemorians gång uppstått en del frågor och idéer som skulle vara intressanta 
att besvara i en annan studie. Frågorna är av såväl ytlig som djupgående karaktär: 
 

i. Undersöka hur relationerna mellan företaget och leverantörer ser ut? Håller leverantö-
rerna vad de lovar och hur förhåller sig relationen mellan parterna? 
Det kan innefatta att titta på hur intensiva relationerna är och hur kommunikationen 
mellan företaget och leverantören verkar.  
 

ii. Studera om avvecklingen av revisionsplikten har någon påverkan på outsourcing av 
ekonomifunktioner. Då många företag köper andra tjänster av leverantören, är det av 
intresse att se om avskaffandet av revisionsplikten har en inverkan i de tilläggstjänster 
som företagen köper eller samarbetar med.  

 
iii. Jämföra olika branscher och dess användning av outsourcing för att se eventuella 

skillnader och likheter däremellan. Går det att generalisera att outsourcing av ekono-
mifunktioner används mer flitigt av företag som är verksamma inom en viss bransch? 
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Bilaga 1 Enkät  
 
1.  Lägger ni ut någon eller några ekonomifunktion/funktioner till extern leverantör?  
(om nej, gå till fråga 11) 
 

 
 
2. Antal år som företaget har lagt ut ekonomifunktionen/funktioner till leverantör? 
 

 
 
3. Vilka av följande ekonomifunktioner läggs ut?   
            
                                                          Ja  Nej Vet ej Används ej i 

                                                                                        företaget
  

 
 
 4.  Vilket var det huvudsakliga skälet till att lägga ut funktionen/funktionerna? 
(välj endast ett alternativ) 
 

 
 
5. Ser ni några nackdelar med att lägga ut till leverantör? (välj endast ett alternativ) 
 

 
      
  
 
 
 
 
                          

Mer tid över till huvudverksamheten Snabbt anpassa sig till marknadens situation
  
Minska kostnaderna Vet ej 

Få en ökad kontroll Annat 

Brist på kunskap 

Kundreskontra 

Leverantörsreskontra 

Löpande redovisning 

Förberedande bokslut 

Moms, skatt och deklaration 

Löne- och personalfrågor 

 

Affärs- och investeringsbeslut 

Budget 

0-2 år 3-5 år 6-10 år Vet ej 11- år 

Ja Nej 

Inga nackdelar Svårt att veta vad man ska lägga ut
  
Risk för ökade kostnader Förlorad kompetens 

Beroende av leverantör Vet ej 

Minskad kontroll Annat 

 



   

  

 6. Hur ser er plan ut för gällande fortsättningen av att lägga ut ekonomifunktioner 
inom det närmaste året? (välj endast ett alternativ) 
 

 
 
  (Fråga 7 Besvaras endast om alternativ ”öka” valdes i fråga 6) 
 
7. Vad är anledningen till att ni kommer att öka? (välj endast ett alternativ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Fråga 8 Besvaras endast om alternativ ”minska eller sluta lägga ut” valdes i fråga 6) 
 
8. Vad är anledningen till att ni kommer att minska eller sluta lägga ut funktio-
nen/funktionerna? (välj endast ett alternativ) 
 
 
 
 
 
 

 
 
9. Hur långt fram i tiden sträcker sig avtalet?  
 

 
 
10. Vad var anledningen till att ni valde just den leverantör ni har idag?  
(välj endast ett alternativ) 
 

 
 
 
 
 
 

Löpande 1-3 år 4-6 år Vet ej 6-år 

Leverantörens goda rykte Leverantörens geografiska närhet 

Leverantörens låga pris Leverantörens fördelaktiga storlek 

Tidigare samarbete med leverantören Vet ej  

Leverantörens särskilda kompetens Annat 

Leverantörens långa erfarenhet 

 

Komma öka Kommer sluta lägga ut  

Kommer minska Vet ej 

Ingen förändring  

Ett ökat behov har uppstått Vet ej  

Leverantören kunskap som saknas Annat 

Utmärkt servicegrad hos leverantören 

Kostar mer än det smakar Vet ej  

Vill inte vara beroende av leverantör Annat 

Har fyllt behov på annat sätt 



   

  

11. Om ni inte lägger ut ekonomifunktioner, vad beror det på? 
(välj endast ett alternativ) 
 

 
 
 

Informationsfrågor: Ifylles av undersökningsledare 
 (information hämtas från affärsdatabasen Retriever) 
 
 
Info 1: Antal år som företaget som lägger ut ekonomifunktioner har varit verksam
  
 

 
 
 
Info 2: Antal år som företaget som inte lägger ut ekonomifunktioner har varit verksam
  
 

 
 
 
Info 3: Antal anställda för företaget som lägger ut ekonomifunktioner
 

 
 

 
 
 
Info 4: Antal anställda för företaget som inte lägger ut ekonomifunktioner 
  

 
 

 
 
 
Bortfall: 
 

 

 

 
  
Företagsnummer enligt separat urvalslista: ______________ 
 

Verksamheten har upphört 

Svarade ej 

Ville ej delta i undersökningen 

En fråga om kostnader Har ej reflekterat över  

Upplever att kontrollen går förlorad Svårt att veta vad som ska läggas ut 

Kompetens som behövs finns redan Vet ej 

Vill inte vara beroende av leverantör Annat 

0-2 år 3-5 år 6-10 år 11- år 

0-2 år 3-5 år 6-10 år 11- år 

1 2-4  5-9 år 10-19 år 

20-29 30-49 

1 2-4  5-9 år 10-19 år 

20-29 30-49 



   

  

Sammanställningsblad Bilaga 2 (sätt kryss för aktuellt svar) 1(3) 
 

Företagsnr * Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr 
         
Fråga 1         
Ja         
Nej         
 
Fråga 2         
0 till 2         
3 till 5         
6 till 10         
11-         
Vet ej         
 
Fråga 3   J N V A   J N V A   J N V A   J N V A   J N V A   J N V A   J N V A   J N V A 
Kund                                 
Lev                                 
Löpande                                 
Bokslut                                 
Moms                                 
Löne                                 
Budget                                 
Aoi                                 
 
Fråga 4         
Tid         
Kostnader         
Kontroll         
Kunskap         
Flexibilitet         
Vet ej         
Annat         
 
Fråga 5         
Inga nackdelar         
Kostnader         
Leverantör         
Kontroll         
Kompetens         
Svårt          
Vet ej         
Annat         
 
Fråga 6         
Öka         
Minska         
Ingen för.         
Sluta         
Vet ej         
Annat         
 

 
 
 
 
 
 



   

  

Sammanställningsblad Bilaga 2 (sätt kryss för aktuellt svar) 2(3) 
 

Företagsnr * Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr 
         
Fråga 7         
Behov         
Kunskap         
Service         
Vet ej         
Annat         
 
Fråga 8         
Kostnader         
Leverantör         
Behov         
Vet ej         
Annat         
 
Fråga 9         
Löpande         
1 till 3         
4 till 6         
6-         
Vet ej         
 
Fråga 10         
Rykte         
Pris         
Samarbete         
Kompetens         
Erfarenhet         
Närhet         
Storlek         
Vet ej         
Annat         
 
Fråga 11         
Kostnader         
Kontroll         
Kompetens         
Binda upp         
Reflekterat         
Vet ej          
Annat         
 
Info 1          
Verksamh. år         
0 till 2         
3 till 5         
6 till 10         
11-         
 

 
 
 
 
 
 



   

  

Sammanställningsblad Bilaga 2 (sätt kryss för aktuellt svar) 3(3) 
 

Företagsnr * Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr 
         
Info 2         
Verksamh. år         
0 till 2         
3 till 5         
6 till 10          
11-         
 
Info 3         
Anställda         
1         
2-4         
5-9         
10-19         
20-29         
30-49         
 
Info 4         
Anställda         
1         
2-4         
5-9         
10-19         
20-29         
30-49         

 
 
 
 
 
Förklaringar 
 
* Företagsnr enligt separat urvalslista  
 
J Funktionen/funktionerna läggs ut 
N Funktionen/funktionerna läggs ej ut 
V Vet ej 
A Funktionen/funktionerna används ej i företaget 
 


