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Abstrakt 
 
Titel:  Outsourcing av Redovisningsfunktionen 
 
Nivå: Magisteruppsats i ämnet företagsekonomi 
 
Författare:   Stefan Källås 
 Sarah Bouvin 
 
Handledare: Stig Sörling 
 
Datum: 2009-11 
 
Syfte: Syftet med detta examensarbete är att genom en jämförelse mellan det köpande och det 
säljande företaget belysa vilka faktorer som kan bidra till att outsourcing av 
redovisningsfunktionen blir framgångsrikt. 
 
Metod: I denna uppsats har vi använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod och ett 
hermeneutisk synsätt. Detta eftersom vi har gjort några intervjuer och inga data har samlats in 
som kan göras mätbara. Vår intervjumetod var ostrukturerad då de intervjuade fick chansen 
att styra hur intervjuerna artade sig och en öppen dialog fördes. En undersökning kan ha olika 
avsikter, vi använde oss av de beskrivande och förstårliga. Då syftet med examensarbetet gick 
ut på att belysa vilka faktorer som kan bidra till att outsourcing av redovisningsfunktionen blir 
framgångsrik. 
 
Resultat & Slutsats: Under uppsatsens gång har vi kommit fram till att vi anser att företag 
borde outsourca sin redovisningsfunktion, då företag ska göra det de är bäst på. Kunskapen 
hos de säljande företagen är vad som gör outsourcingen framgångsrik. Med andra ord ska man 
lägga ner all sin tid och kraft på sin kärnverksamhet. I och med detta blir man ett 
konkurrenskraftigare företag, vilket leder till att fler marknadsandelar tas på marknaden.  
 
Förslag till fortsatt forskning:  Våra rekommendationer för fortsatta studier är att det skulle 
vara intressant att göra en jämförelse mellan större och mindre företag. Att se vilka för- och 
nackdelar som då dyker upp. Vilka för- och nackdelar ser de större företagen med att 
outsourca fullständigt eller partiellt?  
 
Uppsatsens bidrag: Denna uppsats ska ge en större förståelse för företags kärnverksamhet 
och dess betydelse för företaget. En förståelse ska uppnås för varför företag väljer att 
outsourca sin redovisningsfunktion.  
 
Nyckelord: Outsourcing, kärnverksamhet och redovisningsfunktion. 
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Abstract 
 
Title: Outsourcing of a company’s accounting function 
 
Level: Final assignment for Master Degree in Business Administration 
 
Author:   Stefan Källås 
  Sarah Bouvin 
 
Supervisor: Stig Sörling 
 
Date: 2009-11 
 
Aim: The aim with this essay is to make a comparison between the buying company and the 
selling company. When we have done this, we will illustrate the factors that can contribute 
that outsourcing by the companies accounting will be successful. 
 
Method: In this paper we have used a qualitative method of research with a hermeneutic 
approch. This because we have done interviews and no measurable data has been collected. 
Our method of interview was unstructured, this because the people that we interviewed should 
have a change to influence the interview. A research can have different purpose, we used the 
describing and the understandable methods.  
 
Result & conclusions: We have found that companies should use outsourcing, because they 
shall do what they are suppose to do. It is the knowledge in the selling companies that make 
the outsourcing succesful. With other words, companies shall put all their energy and time in 
their core activity. In this way, companies will be very competitive and they will make more 
market shares.  
 
Suggestions for future research: Our suggestions for future research are to make a 
comparison between bigger and smaller companies. To see which advantages and 
disadvantages that will appear.  
 
Contribution of the thesis: This essay will give a bigger understanding for the company’s 
core activity, and an understanding shall accomplish why companies choose to outsource their 
accounting.   
 
Keywords: Outsourcing, core activity, the accounting function. 
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet presenteras bakgrund, problemformulering, syfte, avgränsningar, 
tidigare studier, definitioner samt disposition. Ändamålet med detta kapitel är att ge en 
djupare inblick om vad examensarbetet kommer att behandla. 

1.1 Bakgrund 
 Fler och fler företag väljer idag att lägga ut en del av sin verksamhet på fristående 
leverantörer, med andra ord outsourcing. Tidigare har termen ofta kopplats samman med 
tillverkande företag då en viss del av den slutliga produkten tillverkas av ett annat företag. 
Detta för att minska kostnader som är hänförliga till t.ex. personal, maskiner och lokal.  

 Länge har det funnits redovisningskonsulter i revisionsfirmorna, och andra 
redovisningsbyråer som specialiserat sig på lönefrågor. Dessa har funnits på marknaden för att 
göra arbetet lättare för verksamheter som inte har en egen ekonomiavdelning i företaget. Detta 
är också outsourcing. Det brukar inte kallas det, men på samma sätt som de tillverkande 
företagen lejer ut en viss tillverkningsdel till en annan leverantör, på samma sätt lägger t.ex. 
en byggfirma hela sin ekonomiska avdelning på ett företag som är specialist inom området. På 
detta sätt får ägaren av byggfirman syssla med det han tycker är roligt och är bra på, istället 
för att själv sitta med ”siffror” han kanske inte alltid förstår. Företagen får alltså fokusera på 
sin kärnverksamhet, den verksamhet som gjorde att företaget startades, istället för att arbeta 
med sådant som de inte tycker är lika kul eller är lika bra på. 

 Outsourcing är ett aktuellt ämne i dagens samhälle som utnyttjas friskt i media runt omkring 
oss. Allt fler funktioner leder till outsourcing inom företagen, och allt fler företag väljer att 
outsourca delar av sin verksamhet, istället för att själv anställa och sköta det hela. I och med 
detta startas det då också fler företag som säljer dessa tjänster. Dessa specialiserar sig på att 
sälja olika delar av, eller också hela, redovisningsfunktionen. Företagen tillhandahåller redan 
färdiga datasystem som direkt kan börja användas, istället för att en enskild näringsidkare ska 
inhandla ett program och sedan själv försöka lära sig detta. Men i slutändan måste man ändå 
fråga sig själv om detta sätt att arbeta på är framgångsrikt. 

1.2 Problemformulering 
 I dessa tider då outsourcing blir allt mer vanligt, frågas det ofta vad det är som gör att 
outsourcing av redovisningsfunktionen blir framgångsrikt? Hur ser både företag som köper 
tjänster och företag som säljer tjänster på denna fråga? Varför väljer företagen att leja ut en 
del av sin verksamhet? Vi kan tycka att denna fråga ligger bra i tiden då det ligger på tapeten 
om att revisionsplikten inom en snar framtid ska avskaffas. 

1.3 Syfte 
 Syftet med detta examensarbete är att genom en jämförelse mellan de köpande och de 
säljande företagen belysa vilka faktorer som kan bidra till att outsourcing av 
redovisningsfunktionen blir framgångsrikt. 



2 

 

1.4 Avgränsningar 
 Idag finns det outsourcing i alla slags sammanhang, och vi har därför valt att avgränsa oss 
endast till den sortens outsourcing som har att göra med redovisningsfunktionen. Vidare 
kommer vi att avgränsa oss till mindre företag i Gävletrakten.  

1.5 Definitioner 
 I detta arbete menas redovisningsfunktionen som ett företags system för redovisning. Det 
kan vara löneavdelning, leverantörsreskontra, eller bokföring. Inom detta område 
sammanfaller både datasystem för hur dessa frågor ska genomföras och även hela 
avdelningars personal.  

 Små företag är i denna uppsats enskilda näringsverksamheter och mindre aktiebolag med 
högst 20 anställda. 

1.6 Disposition 
 Arbetet delades upp i kapitel utifrån vilken typ av information som redogjordes. Uppsatsen 
börjas med en förklaring om upplägget av arbetet, inledning. Därefter följs det med metodval, 
teori, empiriska fakta, analys och slutsats. Arbetets källförteckning finner man i slutet av 
uppsatsen. För att tydliggöra hur vi menar, illustreras detta med en bild. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1:1: Disposition över arbetet1 

Kap 1: Här presenterar vi bland annat vår bakgrund, problemformulering och syftet med detta 
examensarbete. Syftet med detta kapitel är att ge en inblick i vad uppsatsen kommer att 
behandla. 
 

                                                           
1 Egen konstruerad 
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Kap 2: I kapitel två redogör vi för vilka metoder vi använt oss av under arbetets gång. 

Kap 3: I Teoridelen presenterat vi de fakta vi fått fram från litteraturen och andra källor. 
Syftet är att ge en djupare inblick och förståelse i ämnet. 

Kap 4: I detta kapitel redogör vi för de intervjuer vi genomfört. Vi har valt att skriva empiri-
delen i tre olika teman, Varför outsourcing?, Kärnkompetens samt Fördelar och Nackdelar 
med outsourcing. Detta för att det ska underlätta för läsaren samt att vi på ett smidigare sätt 
ska kunna analysera empirin tillsammans med teorin och slutligen komma fram till en 
slutsats.  

Kap 5: I kapitel fem analyserar vi det som vi kommit fram till i teorin och empirin. Vi binder 
ihop hela arbetet till en helhet för att komma fram till en slutsats så småningom. 

Kap 6: Här i slutsatsen redogör vi för det resultat vi kommit fram till och diskuterat i 
analysen. Här kommenterar vi även komma med egna reflektioner, vi diskuterar med våra 
egna synpunkter. Vi ger även här rekommendationer på fortsatt forskning inom området 
outsourcing. 

Kap 7: Här presenteras våra reflektioner över det färdigarbetade arbetet. 
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2. Metod 
I detta kapitel redogörs för vilka metoder vi har valt att använda oss av. Metoden kan ses som 
ett recept vid matlagningen, alltså en beskrivning av hur vi har gått tillväga med vår studie.  

2.1 Datainsamling 
 Innan arbetet påbörjades började vi med att läsa in oss på ämnet outsourcing. Vi försökte 
använda oss av källor vi ansåg vara trovärdiga. Med detta menas att vi försökte undvika 
internetkällor, med undantag från de som vi ansåg var relevanta.  Tyngdpunkten lades på 
litteraturen som vi främst hämtade från Högskolan i Gävles bibliotek. Då vi sökte litteratur på 
Högskolans bibliotek använde vi oss av sökfunktionen ”HIGGINS”. Vi valde att endast 
använda oss av böcker från Högskolans bibliotek då vi ansåg att detta skulle bli mest smidigt 
då allt material skulle finnas på ett och samma ställe. För att få fram de böcker och den 
litteratur vi behövde, sökte vi som tidigare nämnts i ”HIGGINS”. De ord vi använde vid 
sökningen var outsourcing och redovisningsfunktion. När vi sedan hade fått fram ett par 
relevanta och bra böcker, kollade vi igenom böckernas källförteckning. På så sätt kunde vi 
hitta fler relevanta böcker. 

 Under arbetets gång har vi även försökt hitta tidigare forskning som ska kunna användas till 
vår fördel. Men tyvärr har vi inte hittat någon tidigare forskning där man behandlar samma 
forskningsämnen som vårt. Men lyckligtvis hittade vi i alla fall tidigare forskning som var 
liknande. I och med detta fick vi hjälp med att hitta ännu mer litteratur.  

 När vi skulle finna våra intervjuobjekt, sökte vi bland annat på eniro men även bland 
studentföreningen Gavlecon’s kontaktnät. Vi såg det naturligt att använda oss av Gavlecon’s 
kontaktnät, då vi båda har engagerat oss ideellt i föreningen. Via Gavlecon fick vi fram 
Maggans Salonger och Grant Thornton. För att sedan fylla ut med ytterligare intervjuer sökte 
vi på eniro, och fick då fram KL Ekonomi och Wikmans Bil. Eftersom vi ville ha ett lite 
mindre redovisnings eller revisionsföretag och med en lokal förankring till Gävle blev valet 
av KL Ekonomi självklart. Då vi fick fram KL Ekonomi sökte vi på ”Redovisningsföretag i 
Gävle”. Eftersom en utav författarna är väldigt intresserad och har dessutom tidigare arbetat 
inom bilindustrin kände vi att en bilhandlare skulle vara intressant att se hur de valde att göra 
med redovisningen. Så vi valde att söka på ”Bilhandlare i Gävle”, och då fick vi fram 
Wikmans Bil. 

2.2 Intervjumetod 
 Vi valde att använda oss av en relativt ostrukturerad intervjumetod, där de intervjuade fick 
en chans att påverka hur intervjuerna artade sig. Vi valde även att skicka frågorna någon dag 
innan intervjuerna skulle äga rum, detta för att de intervjuade skulle vara bra förberedda samt 
att chansen till bättre och mer utförligare svar skulle vara större. När vi sedan hade skrivit 
klart empirin skickade vi den till de intervjuade personerna. Detta för att de i efterhand skulle 
få chansen att rätta till eventuella oklarheter, men även för att få chansen att se om det vi hade 
skrivit överrensstämde med det de sagt. 
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 Under intervjutillfällena valde vi att endast anteckna det som sades, för vi ansåg att detta 
skulle bli lättast och minst tidkrävande. Samt att de intervjuade skulle känna sig mer bekväma 
i situationen.  

 Innan intervjutillfällena ägde rum författade vi ner frågor vi ansåg vara relevanta. Samt att 
när vi kände oss tillfredställda med frågorna testade vi dem på ett par personer som ej var 
insatta i ämnet. Detta för att vi skulle försäkra oss om att de intervjuade uppfattat frågorna rätt 
och att inga missförstånd skulle uppstå. Intervjufrågorna finner man i Bilaga 1 och 2. Vi har 
valt att sammanfatta intervjuerna till en flytande text i olika avsnitt i det fjärde kapitlet Empiri, detta 
för att texten ska bli mer läsvänlig. 

2.3 Kvalitativ forskning 
 Då det arbetas utifrån en kvalitativ forskningsmetod läggs tonvikten på hur det insamlade 
materialet bearbetas samt hur de fakta som fås fram tolkas och presenteras. Utgångspunkten 
för den kvalitativa metoden är att varje fenomen består av en unik kombination av kvaliteter 
eller egenskaper, och att det därför inte kan mätas eller vägas. 2  

 Kvalitativa undersökningar betecknar undersökningar av mycket olika karaktär. Dessa 
undersökningar kan skilja sig åt när det gäller tekniken över hur den insamlade data väljs, vad 
man har för intresse med undersökningen samt hur man analyserar den data som har samlats 
in. Trots dessa skillnader har undersökningarna ändå något gemensamt. De är alla 
undersökningar av den kvalitativa karaktären. Med kvalitativ menar författaren att man är 
intresserad av att veta hur något är utformat, med det menas vilka egenskaper det forskade 
har.3  

 När man forskar utifrån en kvalitativ metod söks inte den numeriska relationen mellan 
mätbara egenskaper. Syftet vill inte besvaras med ”hur mycket” eller ”hur många”. En 
förståelse försöks istället att uppnås.4 

2.4 Hermeneutik 
 Hermeneutik är ett forngrekiskt ord och betyder tolkningslära. Samhället försöks förstås 
genom att tolka innebörden av historiska skeenden, sociala förlopp eller politiska system. En 
del av samhället ska alltid förstås utifrån en helhet av det, samtidigt som delarna alltid ska 
återspeglas på förståelsen av helheten. Då ett hermeneutiskt synsätt används, konstaterar och 
registreras inte bara ett beteende, utan beteendets innebörd försöks förstås. För den som söker 
sådan förståelse behöver ofta använda sig av kvalitativa forskningsmetoder. Hermeneutikens 
motsatts kallas positivism. Positivismen är mer inriktad på att finna orsaks- och 
verkansförklaringar på det undersökta. Här används en kvantitativ forskningsmetod, som ger 
möjlighet till statistiska och matematiska analyser.5  

                                                           
2 Andersen, H., Vetenskapsteori och metodlära 
3 Hartman. J, Vetenskapligt tänkande 
4 Ibid. 
5 Carlsson, B, Kvalitativa forskningsmetoder 
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 Hermeneutiken står för läran om hur man tolkar sig fram till förståelse. Författaren menar att 
denna kan ses på två sätt. För det första kan hermeneutiken ses som en beskrivning av den 
psykologiska process som senare resulterar i förståelse. Med detta menar han att den 
psykologiska processen är en beskrivning av hur det går till när man förstår en annan 
människa. Man får motpartens tänkande till sitt eget tänkande. För det andra kan 
hermeneutiken ses som en teori där en tolkning rättfärdigas. Varje tolkning vi gör måste på ett 
eller annat sätt rättfärdigas. På detta sätt fås ny information, eftersom beteendet ses i en helt 
ny dimension. Denna ”nya” tolkning kommer nu att behöva rättfärdigas, osv. Denna 
rättfärdighet av tolkningar är nog den mest viktiga när det sedan talas om kvalitativ metodlära. 
Eftersom vi är ute efter att förtydliga hur kunskap och förståelse nås, måste våra tolkningar på 
ett eller annat sätt rättfärdigas.6  

 Man kan fråga sig om tolkning och förståelse är samma sak. Möjligen kan de tolkas som 
samma sak, men författaren Stig Lindholm till boken ”Vägen till vetenskapsfilosofin”, menar 
att dessa två inte alls är samma sak, utan att de bygger på varandra. Han menar vidare, för att 
kunna uppnå förståelsen, måste man kunna tolka en text, en artikel, en debatt, eller vad det 
hela nu handlar om. Han ser förståelsen som ett slags resultatord. Med detta menar han att 
tack vare förståelsen, uppnås resultat. Med andra ord en tolkning, som i sin tur är en process 
som sedan leder till en ny förståelse.7 

 ”Det sker ingen utveckling av kunskap utan förförståelse”8. Denna slogan är verkligen sann. 
Stig Lindholm menar att då man ska börja arbeta med något, t.ex. en artikel eller en uppsats, 
börjar man inte skriva om man inte har någon förförståelse om ämnet. Denna förförståelse fås 
då man innan i förväg har satt sig in i ämnet och på något sätt har blivit påverkad på ett eller 
annat sätt. En uppfattning har fåtts om vad ämnets olika delar består och ska förhoppningsvis i 
slutändan resultera i. Tack vare denna förförståelse kan uppsatsen eller artikeln börja 
”snickras ihop”. När man sedan har börjat kommit en bit på vägen, märker man med tidens 
gång hur ens egen uppfattning av ämnet förändras. Detta eftersom man hela tiden blir mer och 
mer professionell på ämnet. När man har kommit så här långt, menar Stig Lindholm, att man 
har gått ett varv i sin hermeneutiska spiral. Ett steg närmare den slutgiltiga förståelsen.9  

                                                           
6 Hartman. J, Vetenskapligt tänkande 
7 Lindholm. S, Vägen till vetenskapsfilosofin 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
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 Med den nya helhetsuppfattningen fortsätter man att ”snickra” vidare. På detta sätt arbetar 
man sig vidare på den s.k. hermeneutiska spiralen, tills man slutligen har arbetat och snickrat 
såpass länge så att en tillfredsställelse uppnås. Stig Lindholm har visat denna process på hur 
förståelsen kan uppnås på ett väldigt bra sätt. För att tydliggöra processen, illustreras den med 
en bild.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 2:1: Den hermeneutiska spiralen10 

Som kan ses utifrån bilden, börjar alltid ens medvetande med att man ser ett sammanhang. 
Detta sammanhang utvecklas till en förförståelse, som i sin tur blir till olika tolkningar av 
olika slag. Dessa tolkningar får i sin tur en slags innebörd som slutligen blir den slutliga 
förståelsen. Det Stig Lindholm sedan menar är att denna procedur hela tiden startar om på 
nytt, då man hela tiden i och med att man uppnår förståelse för olika saker, finner 
sammanhang för andra saker som egentligen är väldigt relevant till uppsatsen eller artikeln 
som man håller på att ”snickra ihop”.11  

 Det är just detta som hermeneutiken handlar om. Att man från en början ser ett sammanhang 
och som med tidens gång utvecklas till den slutliga förståelsen.  

                                                           
10 Egen konstruerad 
11 Lindholm. S, Vägen till vetenskapsfilosofin 
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2.5 Aktörssynsättet 
 Ingeman Arbnor och Björn Bjerke beskriver i boken ”Företagsekonomisk metodlära” en 
metod som även den vilar på det kvalitativa synsättet - aktörssynsättet. De menar att det 
”vanliga” analytiska synsättets sökande efter orsakssamband leder fram till uppenbara och 
oföränderliga resultat då detta inte tar hänsyn till individen som blir intervjuad. Medan det s.k. 
aktörssynsättet vill förstå innebörden för ett visst subjekt. Ett begrepps olika betydelser för 
olika personer är av största vikt för kunskapsproduktion. Synsättet resonerar alltså att varje 
individ är viktig för att producera kunskap. 

   Som tidigare sagts har begrepp olika betydelser i verkliga livet och dessa tolkas olika 
beroende på vilken individ som möter dem. Vid strikt empiriska studier är människan en 
passiv upplevare och tolkare av den yttre verklighetens objekt. För att komma ifrån detta 
menar aktörssynsättet att vi ska använda oss av intentionalitet för att sammanbinda oss med 
omgivningen och göra oss till handlande och skapande aktörer. Med intentionalitet menas i 
denna mening att vi ska komma tillgodogöra oss av innebörden av en upplevelse. Genom att 
ha en dialog med en annan person kan vi tillgodogöra oss kunskap och förstå hur denna 
person tänker och tycker om ett visst begrepp, då dialogen är nödvändig i den sociala världen 
för att reflektera och handla människor emellan. Men för att kunna använda sig av dialogen 
som metod kräver aktörssynsättet ödmjukhet, delaktighet men också att tro på människan som 
en aktör med egen rätt att skapa en social verklighet. Men bara språket vid en dialog kan vara 
otillräckligt för att fånga den personliga logiken, genom t.ex. olika gester och fysiska rörelser 
utövas andra uttrycksmedel. 

   Enligt aktörssynsättet behövs det två deltagare för att utbyta kunskap, en aktör och en 
observatör. En aktör är en människa som handlar, alltså aktivt skapar innebörder. En 
observatör engagerar sig mänskligt i de studerade aktörernas situation för att förstå sociala 
handlingar. Men en observatör av en aktörs sociala handlingar kan aldrig helt vara utanför det 
denne studerar. Då observatören även måste agera som en aktör av det denne studerar och då 
även både påverka och bli påverkad, borde det rätta ordet vara ”observaktör”. 12  

 Genom våra intervjuer med både säljande och köpande företag av outsourcing har vi genom 
aktörssynsättet tillgodogjort oss kunskap, eftersom den studerande vid användning av 
aktörssynsättet som metod tittar på mänskliga företeelser. Då våra intervjuer inte bestod av 
raka frågor utan mer olika punkter som vi ville att de intervjuade personerna skulle berätta om 
på sitt sätt kan vi med andra ord kalla dessa för aktörer och oss själva för observatörer eller 
som Arbnor och Bjerke även kallade det – ”observaktörer”. De intervjuade personerna, 
aktörerna, fick själva berätta hur de ser på outsourcing och vad outsourcing är för dem. Vi 
författare fungerade nästan som ett bollplank åt aktörerna och tolkade dialogen på vårt sätt 
medan aktörerna hade sitt sätt att tolka diskussionen på. Förutom diskussionen använde sig 
aktörerna och även ”obseraktörerna” andra uttrycksmedel. Genom att vi såg hur aktören 
betedde sig vid vissa frågor, genom t.ex. olika gester, kan vi ha tolkat aktörens innebörd 
annorlunda än aktören själv.   

                                                           
12Arbnor, I. & Bjerke, B., Företagsekonomisk metodlära 
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2.6 Val av metod 
För att skriva den här uppsatsen har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod.  
Anledningen till att vi valt en kvalitativ metod är för att det vi studerar ej kommer att göras 
mätbart och vi kommer inte att presentera våra resultat numeriskt. Vi kommer istället att vara 
en del av undersökningen och påverka den personligen. Vi vill skapa en helhetsbeskrivning 
över vilka fördelar och nackdelar som outsourcing av redovisningsfunktionen för med sig i 
dessa specifika fall. Detta för att syftet lämpar sig till den kvalitativa undersökningen 
utmärkt.13 

 Eftersom resultatet av studien inte kommer att ha något självklart svar, utan att det svar vi 
kommer att komma fram till kommer att baseras av våra tolkningar, kommer vi att använda 
oss mer av den hermeneutiska metodläran. Vi kommer heller inte presentera våra resultat 
numeriskt, vilket resulterat i att vi använt oss av den kvalitativa forskningsmetoden.  

 Det finns två typer av datainsamlingsmetoder, primärdata och sekundärdata. Vi har valt att 
använda oss av båda två. Primärdata är originalhandlingar som protokoll, officiell statistik och 
riksstadstryck. Medan sekundärdata är andra vetenskapliga verk, då speciellt 
doktorsavhandlingar och uppsatser i vetenskapliga tidsskrifter.14 I vår teori har vi använt oss 
av sekundärdata då vi har sökt information i litteraturen. I empirin har vi använt oss av 
primärdata då vi har gjort intervjuer med ett flertal personer som är insatta i ämnesvalet. 

2.7 Källkritik 
 När ett vetenskapligt arbete författas ner är det viktigt med tillförlitligheten i källorna. Det 
är viktigt att materialet har en saklighetssynpunkt och en objektivitetssynpunkt. Alltså det är 
viktigt att källan är en primärkälla eller åtminstone en trovärdig sekundärkälla och att den är 
objektiv.15 I vårt arbete har vi använt oss av litteratur som vi anser har en bra tillförlitlighet.  

 

                                                           
13 Andersen, H., Vetenskapsteori och metodlära 
14 Ejvegård, R., Vetenskaplig metod 
15

 Ibid. 



10 

 

3. Teori 
I detta kapitel presenterar vi vår teori, som bland annat omfattar vad outsourcing är, varför 
företag väljer att outsourca delar av sin verksamhet, varifrån outsourcing från en början kom 
osv. Vi kommer även att presentera vad fenomenet insourcing är och dess innebörd. Slutligen 
presenterar vi fördelar och nackdelar med outsourcing. 

3.1 Förord till ämnet outsourcing 
 Vid sökning av outsourcing i litteraturen kommer outsourcing av produktionstillverkning 
upp. Böcker skrivna om ämnet tar upp just ett industriföretags behov av att effektivisera. 
Detta görs genom att företaget lejer ut vissa delar av sin verksamhet till andra företag. Ofta 
skrivs det också om att outsourcing är när företaget kontrakterar bort en verksamhet att 
produceras i ett annat land.16 Katarina Ekholm, författare till boken Ordning och reda om 
outsourcing, förklarar att outsourcing är när ett företag lejer ut en del av sin verksamhet på en 
fristående leverantör. Det som tidigare har utförts inom företaget flyttas ut från verksamheten 
till ett annat företag som sköter denna funktion åt det. Vanlig outsourcing skiljer sig då från 
”internationell outsourcing” eller ”offshoring”, som författaren också vill kalla det, då dessa 
termer betyder att företaget omlokaliserar verksamheten till ett annat land.17 

3.2 Tidigare studier 
 Tidigare har det forskats och skrivits uppsatser om outsourcing, men inom ämnet 
outsourcing av redovisningsfunktionen finns det inte mycket skrivet, utan det är mest inom 
den genren de flesta tänker på när de hör ordet outsourcing – tillverkning. Detta gör vårt 
arbete exklusivt då vi inte hittade någon som tidigare skrivit om outsourcing av 
redovisningsfunktionen med samma inriktning som oss. Det vill säga vad det är som gör 
outsourcing av redovisningsfunktionen framgångsrik. Genom sökning på ordet outsourcing 
fann vi några uppsatser vi tyckte vi kunde använda som källmaterial då de tog upp ämnen som 
outsourcing av tjänst, outsourcing av en ekonomifunktion samt varför ett företag outsourcar. 
Utöver dessa uppsatser sökte vi efter och läste igenom en del vetenskapliga artiklar som vi 
trodde hade något gemensamt med vårt ämne. Av dessa artiklar tyckte vi två stycken var 
tillräckligt intressanta för att skriva om i vår uppsats. Artiklarna analyserade i de här två fallen 
outsourcingbesluten hos företag. I ena fallet analyserades ett tillverkande företag och i det 
andra fallet analyserades outsourcing av tjänster.     

 På Växjö Universitet skrevs vårterminen 2008 en kandidatuppsats med namn ”Callcenter 
outsourcing”. Denna uppsats syfte är helt centrerat till kvalitetsarbetet på ett callcenter. 
Outsourcing i den här uppsatsen är avgränsad till en viss typ av tjänsteföretag, Callcenters. 
Författarna utreder här vilka krav företaget ställer på den externa leverantören vid försäljning 
av tjänsten.      

    Slutsatserna de kommer fram till är att det ställs olika krav beroende på vilken tjänst det är. 
Det kan t.ex. vara att kunden alltid ska få ett trevligt bemötande och att konsumentens 
                                                           
16 Bengtsson, L.,  mfl. Alternativ till outsourcing  
17 Ekholm, K., Ordning och reda om outsourcing 
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personliga information alltid ska hanteras på ett bra sätt. Att Callcentrets tillgänglighet ska 
tillfredsställa kundens behov samt att Callcentret i övrigt ska hålla en standard och 
kvalitetsnivå som uppfyller kundens och konsumenternas förväntningar.18  

 ”Outsourcing – en fråga om överlevnad?” Skrevs som en magisteruppsats på Karlstads 
Universitet våren 2008. Där undersöker författarna om företagen inom textil- och 
klädindustrin väljer att outsourca p.g.a. att de inte har kompetensen att utföra arbetet själva 
eller om de bara inte vill utföra arbetena själva. De ställer sig frågan om motivet till 
outsourcing är kostnadsbesparingar eller om fokus på kärnverksamheten eller bättre kvalité är 
huvudmotivet. Problemet för dessa företag är den hårda konkurrensen som finns på 
marknaden och även att kunderna kräver bättre och bättre produkter. 

   Slutsatserna som författarna drar är att det främsta motivet för att outsourca är för att 
företagen inte har något val. Att tillverka kläder är dyrt och det är svårt att hålla igång 
produktionen under ett helt år. Men även kostnadsbesparingar, flexibilitet och fokus på 
kärnverksamheten tas upp. Effekterna av outsourcing kan hänföras till motiven. Två av 
företagen har kunnat överleva p.g.a. att de outsourcat och andra effekter har varit att de 
kunnat öka produktutbudet och förbättrat sitt kvalitéarbete. En del negativa effekter som togs 
upp var att extern personal inte alls hade samma syn på företaget, och genom bristande 
intresse kunde detta leda till sämre kvalité på produkterna.19 

 Den uppsats som är mest lik vår skrevs på Örebro Universitet hösten 2007. ”Outsourcing av 
en ekonomifunktion” utreder vilka faktorer som påverkar att outsourcing av 
ekonomifunktionen blir framgångsrik. D.v.s. vad det är som gör att förhållandet mellan 
företaget och extern leverantör fungerar på ett tillfredsställande sätt.  

    Författarnas slutsats är att informationen från leverantören till företaget är av hög kvalité. 
Att relationen och kommunikationen mellan de båda parterna fungerar på ett tillfredsställande 
sätt, då dialog är ett måste för att de två parterna ska kunna lösa ett problem på ett så bra sätt 
som möjligt. Leverantören måste även ha kunden i fokus och vara flexibel och anpassningsbar 
efter kundens önskemål. Vidare är det av yttersta vikt att tjänsterna håller bra kvalité.20 

 Artikeln “Business services outsourcing by manufacturing firms” skriven av Fernando 
Merino och Diego Rodriguez Rodriguez analyserar outsourcing besluten hos tillverkande 
företag i Spanien. De menar att outsourcing spelar en nyckelroll i omställningen till en 
föränderlig global marknad. Vilket medför ökad konkurrens som tvingar företagen att hitta 
möjligheter att bli mer effektiva och flexibla. Merino och Rodriguez anser att de flesta har 
uppfattningen att företag outsourcar till företag med lägra lönekostnader för att minska 
kostnaderna. Dock är detta argument svårt att hålla för ”high-skilled” tjänster, medan det 
passar bra för ”low-skilled” tjänster. Den ekonomiska analysen visar alltså betydelsen av 
löner vid outsourcing besluten.21  

                                                           
18 Bengtsson, A.,  m.fl., Callcenter Outsourcing – krav och kvalitetssäkring 
19 Andersen Eliasson, C. & Elgenäs, A., Outsourcing en fråga om överlevnad? 
20 Leivo, E. & Åhman, K., Outsourcing av en ekonomifunktion – framgångsfaktorer och negativa konsekvenser 
21 Merino, F. & Rodriguez , D., Business services outsourcing by manufacturing firms 
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 Svenske Jon Rognes skrev artikeln ”Ett kunskapsperspektiv på outsourcing” för att få mer 
förståelse om outsourcing av tjänster eller som det också kallas, BPO (Business Process 
Outsourcing). Rognes menar att outsourcing de senaste åren har vuxit och blivit ett allt 
vanligare alternativ för företagen att välja. I och med att teknikutvecklingen skapat nya 
möjligheter och ökat trycket på att företag ska bli mer effektiva har antalet tjänster, utförda av 
externa leverantörer, vuxit. Rognes har med detta studerat hur kunskapsbildning och lärandet i 
en organisation påverkas av detta. Som flera andra författare menar och som även företag 
anser, är målet med outsourcing oftast en effektivisering och kostnadsbesparing. Men Rognes 
menar att en effekt av detta är att kunskap och kunskapsöverföring påverkas när delar av 
företagets verksamhet utförs någon annanstans.  

    Rognes slutsats i sitt arbete är att företagen som funderar på att outsourca en del av sin 
verksamhet ska hantera tre områden innan de bestämmer sig. Dessa tre områden är att arbeta 
med den egna kunskapen, ta vara på leverantörernas kunskap samt att hantera processer 
mellan kund och leverantör som möjliggör förbättring22. 

 Sammanfattningsvis kan vi se att dessa artiklar och uppsatser har vissa saker gemensamt. 
Flera av dem tar upp effektivitet och bättre kvalité på deras produkter som en följd av att 
använda sig av outsourcing, medan kostnadsbesparingar och tillgänglighet är andra 
anledningar. Men i en uppsats skriver författarna att extern personal i och med outsourcing 
kan leda till sämre kvalité på produkterna då den inhyrda personalen inte har samma syn på 
företaget som de fast anställda har. Det som gör outsourcing framgångsrikt är då de positiva 
egenskaperna med att låta en extern leverantör tillhandahålla en tjänst eller en vara i det 
köpande företagets namn. Om vi sedan kopplar detta till ett företags redovisningsfunktion blir 
outsourcingen framgångsrik om kvalitén är bättre än om företaget gjorde allting själv.    

                                                           
22

 Rognes, J., Ett kunskapsperspektiv på outsourcing 
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3.3 Begreppet Outsourcing 
 Enligt författaren Greaver härstammar begreppet ”outsourcing” från 1980-talet, då 
benämningen kom till för att förklara det stora företag gjorde när de lät externa leverantörer 
ha hand om deras informationssystem.23 

 Under ett antal år har outsourcing varit något av en trend. Författaren menar att företag 
lägger ut sammansatta funktioner och eller delar av funktioner på externa leverantörer i större 
utsträckning än tidigare. Skälen till detta har att göra med olika saker, men den mest 
vanligaste anledningen handlar oftast om att företag vill få chansen att satsa på sin 
kärnverksamhet och lämna över de delar som de är mindre bra på.24 

 Outsourcing brukar benämnas som en slags process, där företag lejer ut delar av sin 
organisation på extern leverantör. Det kan vara delar av organisationen som tidigare har 
utförts internt, men som nu ska utföras externt p.g.a. diverse anledningar. Men det kan även 
vara så att den del som ska outsourcas är helt ny, och att man lägger ut den på extern 
leverantör redan från början. I och med att företaget outsourcar delar av verksamheten, får 
företaget chansen att lägga tonvikten på det de är bäst på i företaget. På Öhrlings hemsida 
finns ett citat, ” Nyanställa behövs inte alltid, det går att köpa in extra kompetens också”25. 
Denna slogan är ett sätt för Öhrlings, som arbetar med redovisning och revision, att få sagt att 
de finns där för att hjälpa till externt. Det är just detta outsourcing har att göra med, att de 
delar av verksamheten som man själv inte besitter kunskap om överlåts till extern part. 
Outsourcing är ett effektivt och lönsamt sätt att tillföra kompetens och resurser till ett företag. 
Tillgång fås till resurser som företaget inte själv har möjligheten till att bygga upp samt att 
själva bestämma vilka delar och hur mycket man vill att kompetensen ska utvecklas till.26 

 Då ett företags redovisning outsourcas till extern leverantör upprättas ett kontrakt där det 
står vad som gäller mellan båda parter, att ett uppdrag har blivit utrangerat från företag till 
extern leverantör. Eftersom ett kontrakt har blivit till, handlar det hela inte om konsultation, 
utan det hela handlar om att ett uppdrag ska genomföras av externpart. Då ett uppdrag har 
givits till externpart är det viktigt att båda parter är medvetna om att uppdragstagaren har fått 
rätten att göra olika val för uppdragsgivarens räkning samt att uppdragstagaren har ett visst 
ansvar gentemot uppdragsgivaren, och att uppdragstagaren ska arbeta efter uppdragsgivarens 
bästa intresse. 27   

  

                                                           
23

 Greaver  II, M F, Strategic outsourcing. A Structured Approach to Outsourcing Decisions and Initiatives 
24 Axelsson. B, Företag köper tjänster 
25 http://www.pwc.se 2009-03-31 kl. 17:55 
26 Ibid. 2009-03-31 kl. 18:14 
27 Greaver II,  M F, Strategic outsourcing 



14 

 

Outsourcing har inte endast att göra med tillverkning eller köp av materiella varor, som det 
oftast åsyftar till i de flesta böcker. Det händer ofta att outsourcing åsyftar till att hjälpa till 
med mer eller mindre omfattande tjänster eller kombinationer av varor och tjänster. Det får 
heller inte glömmas bort att outsourcing inte bara är begränsat till produktionen av varor och 
tjänster, utan den bär även ansvaret för att en utveckling ska ske av dessa.28  

 Outsourcing brukar oftast delas in i två delar, Fullständig och Partiell.29 
Med Fullständig, eller även kallad integrerad som den kallas i boken Företag köper tjänster, 
menas att företaget lägger ut en hel funktion på en extern leverantör. Medan en Partiell, även 
kallad splittrade som författaren benämner funktionen i samma bok, har att göra med att 
företaget endast lägger ut en del av den sammansatta funktionen på en extern leverantör, 
samtidigt som koordineringen av funktionen sköts av det köpande företaget.30 

3.4 Varför outsourcing? 
 Man kan fråga sig varför företag idag, med den kompetensen som de flesta företag besitter, 
väljer att outsourca delar av sin verksamhet. Ronan McIvor, författaren av boken The 
Outsourcing Process, menar att outsourcing kan användas antingen för att företaget ska 
behålla sin konkurrenskraftiga position eller för att stärka sin konkurrenskraft. McIvor skriver 
att företag börjar outsourca för att minska kostnaderna och istället inrikta sig på en speciell 
verksamhet.31 Detta kan ha att göra med att företaget inte besitter den kunskap som krävs för 
att sköta redovisningen själv, och därför tror man att om man väljer att outsourca den delen av 
verksamheten uppnås en mer framgångsrik verksamhet. En annan anledning av många, menar 
Adermalm m.fl., har att göra med att företaget vill satsa på vad de egentligen gör allra bäst, 
istället för att lägga ner en massa tid på sådant som de är mindre bra på. Om företag mot 
förmodan försöker satsa även på dessa saker, kommer inte bara det att öka kostnaderna utan 
även en hel del tid och resurser kommer att behövas lägga ner på detta. En annan anledning är 
att företaget förmodligen ökar i och med globaliseringen, och den globala konkurrensen blir 
allt mer större. Detta resulterar i att det blir allt svårare för företaget att upprätthålla en lönsam 
nivå vid kriser av olika slag som företaget råkar ut för i sin gång mot högre målsättningar. Att 
teknologin går framåt är ingen nyhet för någon företagare. Och om allt ska kunna skötas själv 
inom det egna företaget, är det av stor vikt att uppgraderad hålls på de delar som ska has inom 
företaget. Denna kunskapsutveckling måste följas för att företaget ska ha en chans att följa 
trenden som går på teknologisidan. Även detta medför otroliga kostnader för företaget, som 
måste bistå med kurser, program, utrustning etc. Dessa är bara ett fåtal exempel på varför 
företag idag väljer att outsourca delar av verksamheten.32  

                                                           
28 Adermalm L, Sjöberg H, Wedin T, Faktorer som påverkar insourcing- och outsourcingbeslut 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
 Axelsson. B, Företag köper tjänster 
31 McIvor, K., The Outsourcing Process 
32 Adermalm L, Sjöberg H, Wedin T, Faktorer som påverkar insourcing- och outsourcingbeslut 
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 Vi kan förstå att företag väljer att outsourca redovisningsfunktionen, då detta både är 
smidigare och mer lönsamt för företaget i det långa loppet. För varför ska en massa pengar 
och tid läggas på saker som egentligen inte kan kontrolleras själv. Då är det bättre att leja ut 
det på någon som är expert på ämnet. Men visst kan man alltid anställa dessa experter och ha 
dessa i det egna företaget, men detta kommer ändå att generera kostnader i slutändan ändå. 
För även om dessa experter anställs, måste företaget bistå med utbildande kurser, utrustning 
etc. Eftersom utvecklingen ständigt går framåt, måste även dessa experter uppgraderas i sina 
utbildningar.  

 Då företagare står i valet och kvalet om outsourcing ska ske eller ej, finns det tio faktorer 
som bör iakttas. Dessa faktorer har vi delat in i fyra grupper för att göra det lättare för läsaren 
att förstå vad vi menar. 33 

3.4.1 Marknadsföringsmässiga och strategiska faktorer 

 Här bedöms marknadssituationen och vad som krävs av avsättningsmarknaden. Man ser 
även till vilka möjligheter som finns att förvärva från leverantörsmarknaden samt utifrån vilka 
frågor företaget bygger sin konkurrenskraft. Axelsson ser denna grupp som att outsourcing 
ska ses som en fråga om strategi. Vidare menar han att det finns tre viktiga aspekter som ska 
belysas, dessa är kundmarknaden, leverantörsmarknaden och bedömning av företagets 
kärnkompetens.34 

                                                           
33 Adermalm L, Sjöberg H, Wedin T, Faktorer som påverkar insourcing- och outsourcingbeslut 
34 Axelsson. B, Företag köper tjänster 
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Kundmarknaden - Vad som efterfrågas och vad som värderas av kunderna. Ett företag 
som finns på en marknad med konkurrens måste försöka på ett eller annat sätt att 
utveckla sin förmåga för att bli kundens ”bästa val”. Axelsson menar att för att kunna 
hitta det kunden efterfrågar ska tre huvudsakliga kund- och marknadsstrategier försöka 
urskiljas. Dessa är låga priser, där företag försöker hålla priserna låga för att behålla 
kunderna och kunna locka till sig nya kunder. Strategin innebär att de kunder som 
söker en basvara, ska kunna få denna till lägsta möjliga pris. Den andra strategin 
handlar om att tillhandahålla med bättre produkter än vad konkurrenterna har 
möjlighet att erbjuda kunden. Företaget ska kunna möta de kunder som är ute efter 
högre kvalitet och som också är redo att betala för det. Den sista strategin handlar om 
att följa kunden, och med det menas att företaget ska kunna hantera kundernas behov 
som hela tiden förändras. Man ska helt enkelt vara flexibel och lyhörd för 
förändringar. Dessa tre tillsammans bildar en vinnande strategi.35   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figur 3:1: Tre vinnande strategier36 

Leverantörsmarknaden - Vad som finns att förvärva från leverantörsmarknaden. Om 
det finns leverantörer till de önskade funktionerna, kollar man på dess förmågor och 
intresse i arbeta efter företagets fokus. Axelsson menar helt enkelt om det finns någon 
leverantör som kan utföra arbetet till en lägre kostnad än vad företaget själv kan göra, 
ska det arbetet outsourcas till den externa leverantören. Man tittar även på om 
företaget sitter på den kompetens som krävs för att kunna köpa den aktuella 
funktionen. Denna del är viktig inför bedömningen av företagets kärnkompetens.37   

Bedömning av företagets kärnkompetens - Här ses till hur företaget påverkas. 
Eftersom kärnkompetensen i ett företag är självaste kärnan, är denna aspekt väldigt 
viktig. Om kärnkompetensen påverkas negativt, ska projektet helst inte genomföras. 
Genom outsourcing friläggs resurser och kapital som istället kan läggas på att förbättra 
och bearbeta företagets kärnkompetens.38  

                                                           
35 Axelsson. B, Företag köper tjänster 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
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3.4.2 Ekonomiska bedömningar 

 Här ses till de tre viktiga teoretiska utgångspunkterna som dominerar diskussionen av de 
ekonomiska bedömningarna. Dessa är produktions- och faktorkostnader, 
transaktionskostnader samt interaktions- och nätverksteori.39 

Produktions- och faktorkostnaderna - Dessa kostnader är alltid en viktig utgångspunkt 
för att kunna förstå arbetsfördelningen mellan aktörer i det ekonomiska systemet. 
Axelsson menar att den som har bäst kompetens att genomföra ett arbete, ska också 
göra det. Att arbetsfördelningen blir optimal om utbud och efterfråga balanseras. 
Slutligen får man inte glömma bort att branschstrukturen påverkas till det positiva då 
företagens beteende avspeglar effektiviteten i det ekonomiska systemet.  

Transaktionskostnaderna - Denna kan man enligt Axelsson se som ett komplement till 
den tidigare. Premissen för denna teori säger att transaktionen mellan parter bygger på 
någon form av kontrakt, där upprättandet och kontrollen av kontraktet medför en 
kostnad. Med andra ord medför transaktionskostnaderna en kostnad i sig.   

Interaktions- och nätverksteorierna - Här ses till hur förutsättningarna för samverkan 
mellan företag har utvecklats. En skillnad görs mellan två inslag. Den ena är samspelet 
mellan kund och leverantör, och vad som påverkar detta samspel. Denna brukar kallas 
med ett finare namn för dyader. Den andra är samspelet mellan flera aktörer på 
marknaden, som brukar betraktas som nätverk. Dessa brukar kallas för leveranskedjor.  

3.4.3 Organisationsteoretiska aspekter 

 De kommande tre aspekterna ligger under det organisationsteoretiska problemområdet. 
Dessa är interorganisatorisk teori, produktions- och organisationsteori samt organisations- och 
beslutsteori.40 

Interorganisatorisk teori - Inflytandet i företaget skiljer sig från aktör till aktör. 
Författarna till boken Faktorer som påverkar insourcing- och outsourcingbeslut menar 
att detta har att göra med att företagen har olika mycket kontroll över viktiga resurser. 
Det är även viktigt att se till vad dessa aktörer har för ambitioner med företaget. Sedan 
måste det även ses till hur pass beroende leverantörerna är av kunderna samt vad 
leverantörerna respektive kunderna vill åstadkomma.41 

                                                           
39 Axelsson. B, Företag köper tjänster 
40 Ibid. 
41 Adermalm L, Sjöberg H, Wedin T, Faktorer som påverkar insourcing- och outsourcingbeslut 
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Produktions- och organisationsteorin - Enligt författarna ska man se till vilka de 
teknologiska sambanden är mellan aktiviteter och vilka möjligheter som finns för att 
kunna separera dem från varandra42. Detta kallar Axelsson för gränssnitt. Han menar 
att outsourcing gör det lättare att kunna uppnå tillväxt genom sammanslagning och 
förvärv företag emellan. Med detta menas att de företag som har gemensamma 
leverantörer lättare kan sammanfoga sina organisationer. Han menar vidare att i och 
med outsourcing blir det lättare att koncentrera sig på kärnverksamheten. De fasta 
kostnaderna företaget har, kan bytas ut mot en mindre och mer flexibel kostnad.43  

Organisations- och beslutsteori - I enlighet med vad Axelsson skriver, ska man se till 
vilka aktörer som har förmågan att påverka och förändra organisationen. Han menar 
vidare att man även ska se till hur detta påverkar det interna samspelet mellan aktörers 
bedömningar om vad som bör outsourcas.44 Författarna till boken Faktorer som 
påverkar insourcing- och outsourcingbeslut, åsyftar denna del av 
organisationsteoretiska aspekter till arbetsrollen och dess plats i hierarkin, och hur 
denna påverkar bärande idéer och utlösande faktorer till förändringar. Då ett 
outsourcingbeslut ska genomföras, görs en bedömning av ledarskapets förutsättningar 
för att kunna driva igenom detta. Denna bedömning går ut på att kolla vilka faktorer 
som bidrar till att ledarnas beslut tas och efter vilka ageranden de görs.45  

3.4.4 Övriga aspekter 
 Här finner man allt som är svårt att analysera, och ser då till organisationsteorin. 

Organisationsteorin - Alla tidigare aspekter kan beskrivas enligt Axelsson som 
rationella, i den meningen att man kan se dem som logiskt sammanhängande 
tankesystem. Det man finner här är med andra ord inte rationellt och kan vara svårt att 
analysera. Det kan vara faktorer som har att göra med att lösa ett organisatoriskt 
problem. Det är viktigt att inte underskattar denna grupp.46  

                                                           
42 Adermalm L, Sjöberg H, Wedin T, Faktorer som påverkar insourcing- och outsourcingbeslut 
43 Axelsson. B, Företag köper tjänster 
44 Ibid. 
45 Adermalm L, Sjöberg H, Wedin T, Faktorer som påverkar insourcing- och outsourcingbeslut 
46 Axelsson. B, Företag köper tjänster 
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3.5  Kärnkompetensen 
 Vad är företagets kärnkompetens egentligen? I boken Företag köper tjänster ställer sig 
författaren just denna fråga. Han menar hur kan kärnkompetensen identifieras och på bästa 
sätt bearbetas? Vidare ställer han sig frågan hur sambandet mellan outsourcing och 
kärnkompetensen ser ut? Författaren citerar vad en annan författare, vid namn Hedberg, 
tidigare hade förklarat sambandet mellan outsourcing och kärnverksamheten som. Citatet 
lyder:47 

”Som den gode trädgårdsmästaren beskär sina fruktträd, väljer 
ut grenar och skott, strangulerar och ympar, så nyttjar den 
kompetenta företagsledningen sin insikt om företagets 
kärnkompetens för att understödja tillväxt, dominans och 
mästerskap.”48 

 Axelsson menar att citatet syftar till att det är självaste processen och en del av meningen 
med den. Han menar vidare att det kan vara svårt för ett företag att veta vilka grenar som ska 
klippas av och vilka som ska behandlas väl. I detta fall kan det vara bra att ha identifierat sin 
kärnverksamhet, då det är denna som måste behandlas väl.49  

3.5.1 Definition av kärnkompetensen 

 Detta är den mest centrala delen för för- och nackdelar med outsourcing för företaget, menar 
författarna i boken Faktorer som påverkar insourcing- och outsourcingbeslut. De menar att 
kärnkompetensen kan definieras som den ”mest kritiska och mest utslagsgivande resurs som 
ett företag förfogar över, och som är svårast för andra att kopiera när den, i ett antal processer, 
kopplas ihop med de relevanta strategiska mål som företaget strävar mot”50. 
Kärnkompetensen skulle kunna definieras med andra ord som en resurs som inte är begränsat 
till företagets huvudprocesser. I ett företag vill man alltid att alla delar ska vara så pass 
effektiva som möjligt, och för att kunna uppnå detta måste kärnkompetensen fungera bra i 
kombination med andra resurser i företaget. Kärnkompetensen ska ses som en del av hela 
systemet över företaget.51 Vidare menar Axelsson, författare till Företag köper tjänster, att 
kärnkompetensen endast är delar av ett helt system. Han menar att de kombineras med andra 
resurser och att dessa tillsammans måste fungera bra tillsammans för att effektiva processer 
ska kunna skapas. Genom att veta vad som är kärnkompetensen underlättas omfördelningen 
av företagets resurser. Företaget kan i och med detta koncentrera sig på det som de är allra 
bäst på, och få en mer framgångsrik verksamhet.52 

  

                                                           
47 Axelsson. B, Företag köper tjänster 
48 Ibid. s.193-194 
49 Ibid. 
50 Adermalm L, Sjöberg H, Wedin T, Faktorer som påverkar insourcing- och outsourcingbeslut, s.15 
51 Ibid. 
52 Axelsson. B, Företag köper tjänster 
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Författarna till boken Kärnkompetens – specialisering eller diversifiering hävdar att 
företagsledningen ofta gör misstag då de tänker i termer av produktion. Författarna menar att 
man istället ska tänka i termer av kompetenser. Det är dessa kompetenser som anger vad 
företaget kan prestera, vilket därmed utgör en central förutsättning i strategiarbetet. För att 
företag ska kunna bli framgångsrika krävs det att de är medvetna om sina grundläggande 
kompetenser.53  

 Enligt författarna har kärnkompetensen tre klara egenskaper.54  
- Den ger ett betydelsefullt bidrag till upplevd kundnytta.  
- Den ger tillgång till många marknader. 
- Den är svår för andra att ta efter. 

På de marknader där konkurrensen är större, är risken för imitation även den större. Därför 
menar vi att det är viktigt att man är medveten om sin kompetens och att i ett tidigt stadium 
ser vad kärnkompetensen är.  

 Författarna har gjort en jämförelse mellan kärnkompetenser och ett träds rotsystem. Med 
detta menar de att kärnkompetensen utgör basen för verksamheten. Stam och grova grenar 
illustrerar företagets kärnprodukter, de smala grenarna ska föreställa affärsenheterna och 
löven företagets produkter. Tack vare kärnkompetensen förses affärsenheterna och 
produkterna med ett stabilt flöde av kunskaper, färdigheter, resurser och kontaktnät. 
Produkterna och affärsenheterna tillhandahåller i sin tur kärnkompetenserna med nytt lärande 
som stödjer och utvecklar dem.55 Bilden illustrerar hur författarna menar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 3:2: En jämförelse mellan kärnkompetenser och ett träds rotsystem56  

                                                           
53 Bengtsson. L, Kalling. T, Kärnkompetens – specialisering eller diversifiering 
54 Ibid. 
55

 Ibid. 
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3.5.2 Vad är resurser, kunskaper och kompetenser? 

I enlighet med vad Axelsson säger, ska resurser och kunskaper tillsammans skapa företagets 
förmåga. Han menar att denna förmåga kraftigt påverkas av konkurrenter, kunder och sociala 
system etc.57 Sambandet kan illustreras med hjälp av en bild.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3:3: Sambandet mellan kunskaper, resurser och kompetens58 

 I och med denna bild ses att resurserna och kunskaperna från företaget ger företagets 
förmågor, eller dess företagskompetens.59  

 Enligt Axelsson kan företag ses som resurshanterande enheter, han menar att kunskapen i 
sig är en slags resurs. För att kunna utnyttja en resurs måste man även ha kunskapen om hur 
man ska kunna göra det på bästa sätt. Denna typ av beroendeställning mellan resurserna och 
kunskaperna visas som den överlappande delen i figur 3:3, där resurserna och kunskaperna 
överlappar varandra. Beroendeställningen är just kompetensen. Vi menar att om man inte har 
kompetens, spelar det ingen roll om man har resurser och kunskap. Utan kompetensen 
kommer man inte långt, och en framgångsrik verksamhet blir svår att uppnå.60  

 Då ett företag ska bedöma sin kärnverksamhet finns det, enligt Axelsson, två skilda 
kompetenser. Den ena har att göra med att företaget besitter på den förmågan för att kunna 
utföra det de ska göra i ett planerbart perspektiv. Att företaget kompetensutvecklas för att 
verksamheten ska bli så pass konkurrenskraftig som möjligt. Denna kompetensutveckling kan 
vara rekrytering och utbildning av personal. På detta sätt får företaget en konkurrenskraftigare 
verksamhet. Den andra kompetensen har att göra med att företaget har förmågan att hantera 
oförutsägbara händelser som inträffar efter hand. Om företagets verksamhet förändras och 
utvecklas, måste företagare vara beredda på detta. Ibland sker denna förändring väldigt 
snabbt, och det gäller då att företagets förmåga även den då utvecklas snabbt. Detta kan då 

                                                                                                                                                                                     
56 Egen konstruerad 
57 Axelsson. B, Företag köper tjänster 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
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avse utveckling eller anskaffning av nya resurser, nya kunskaper etc. Denna typ av kompetens 
brukar benämnas utvecklingskompetensen.61    

3.6 Periferimodellen 
 Författarna till boken Faktorer som påverkar insourcing- och outsourcingbeslut, menar att 
företagets organisation och aktiviteter kan delas in i en s.k. ”Periferimodell”. Denna fungerar 
som en slags dimensionell kärna. I denna dimensionella kärna mäts hög strategisk vikt och låg 
strategisk vikt. Den sorterar arbetet som har att göra med resurser, kunskaper och 
kompetenser62. Den dimensionella modellen är indelad i fem steg.63 

 

1. Spjutspets 

2. Kärn 

3. Stöd 

4. Avskiljbara 

5. Periferi 

 

 

 

Figur 3:4: Periferimodellen64 

 Med hjälp av ovanstående indelning kan företaget lättare se vilka delar av organisationen 
som är viktiga respektive mindre viktiga, och därifrån få en vägledning på vad som bör 
outsourcas. De aktiviteter som ligger närmast kärnan, alltså närmast Spjutspetsaktiviteterna, 
utförs och kontrolleras lättast och smidigast i den enskilda organisationen. Alltså internt i 
företaget. Medan de aktiviteter som ligger längre ut i modellen, som exempelvis 
Periferiaktiviteterna, kan tänkas vara lämpligare att outsourca ut på externpart. I och med att 
man följer denna modell, ser man lättare vad som kommer ge ett positivt resultat vad gäller 
framgångsfaktorn.65  

                                                           
61 Axelsson. B, Företag köper tjänster 
62 Ibid. 
63 Adermalm L, Sjöberg H, Wedin T, Faktorer som påverkar insourcing- och outsourcingbeslut 
 Axelsson. B, Företag köper tjänster 
64 Adermalm L, Sjöberg H, Wedin T, Faktorer som påverkar insourcing- och outsourcingbeslut 
65 Ibid. 
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3.7 Begreppet Insourcing 
 Insourcing är motsatsen till outsourcing och har att göra med att istället för att överlämna 
arbetet till ett annat företag, hyrs istället personal in från ett annat företag som hjälper till med 
de delar man själv inte kan kontrollera.66 

 Författarna till boken Alternativ till outsourcing menar att insourcing har att göra med att 
produktionen av tjänster förs över från externa parter till den egna verksamheten. Det hela kan 
ha att göra med att man tidigare lät en extern part utföra en tjänst, men att man nu istället vill 
och kan göra det i det egna företaget. Tjänsten överförs från den externa parten till de interna 
parterna. Då insourcingen i företaget går från externt till internt kan det ibland bli svårt att få 
det hela att fungera utan problem. Företaget behöver oftast bygga upp ny kunskaps- och 
färdighetsstrukturer i företaget. Då detta är klart ska informationen transpireras från det 
externa till det interna, vilket ibland kan vara väldigt svårt då den externa parten kan vara 
väldigt ovilliga till att samarbeta.67  

3.8 Skillnader mellan Outsourcing och Insourcing 
 Insourcing som nämndes tidigare är motsatsen till outsourcing. Detta resulterar i att 
outsourcingens fördelar helt enkelt blir insourcingens nackdelar och vice versa. En stor fördel 
med outsourcing är att fokus kan läggas på företagets kärnverksamhet. Om ett företag väljer 
att insourca, kommer detta kunna minska fokus på kärnverksamheten och dess kompetens.68  

 Fördelar med insourcing är att företaget bygger upp kunskap internt. Med detta menas att de 
blir mindre beroende av leverantörer och detta minskar risken för att konfidentiell kunskap 
och information läcker ut till konkurrenter.69  

3.9 Fördelar och Nackdelar med outsourcing 
 Det finns en hel del fördelar med outsourcing. Men för att nämna ett antal av dem kan vi 
säga att outsourcing är bra för företag på det sätt att företag får chansen att fokusera på det de 
egentligen är bäst på. De får chansen att fokusera på sin kärnverksamhet, istället för att lägga 
tid och energi på andra saker. Som exempelvis bokföring och redovisningen. Det kan vara 
skönt för ett företag som inte behärskar den biten så bra, att lämna över det på en extern 
leverantör, som kan leverera bokföringen åt företaget. Det är även alltid skönt att kunna 
utnyttja de som kan saken bättre än en själv. Att kunna dra nytta av kunskap, utrustning och 
erfarenheter som denna leverantör besitter. Kunskapen är oftast mycket bättre än om företaget 
själv skulle göra det hela i egen regi. Utrustningen även den är oftast bättre, då denna är 
självklar hos dessa leverantörer. Leverantören arbetar med det de är bäst på, och det kan vara 
att hjälpa företaget med bokföringen och redovisningen. Detta kan vara leverantörens 
kärnverksamhet. Men det får inte glömmas bort att leverantören sitter på den bästa 
erfarenheten, då denna sysslar med den typen av arbete dagligen.70Om man som företagare är 

                                                           
66 http://www.pwc.se 2009-03-31 kl. 17:47 
67 Bengtsson L, Berggren C, Lind J, Alternativ till outsourcing 
68 Ibid. 
69 Ibid. 
70 Adermalm L, Sjöberg H, Wedin T, Faktorer som påverkar insourcing- och outsourcingbeslut 
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bångstyrig och inte vill ta hjälp externt, riskerar man att halka efter i den tekniska 
utvecklingen. Eftersom teknologin snabbt går framåt är det viktigt att företaget verkligen 
satsar på sin kärnverksamhet.71  

 Om företaget väljer att outsourca kommer även företaget att öka sin egen flexibilitet. 
Författarna menar att arbetsbelastningen i företaget kommer att minska, då man endast får 
syssla med saker man är bra på. I och med att hjälp tas av outsourcingen kommer företaget 
lättare att se till vad som är viktigast i företaget. Vad som ska satsas på och vad som är mindre 
viktigt att satsa på. De mer primära delarna träder fram istället för de mer sekundära delarna.72  

 Då man har outsourcat en del av företaget till externpart fås oftast väldigt nyttig input 
tillbaka till företaget, som man kan dra nytta av i övriga delar av företaget. Det kan vara saker 
som företaget helt och hållet har stirrat sig blind på. Men tack vare hjälpen, i form av input 
från externpart, kan förhoppningsvis detta fixa till den delen och även fler andra saker som 
företaget har stirrat sig blind på.73  

 En annan del som författarna menar är bra med outsourcing är att riskerna sprids. Med det 
menas att riskerna sprids då hjälp tas från externa parter som är duktiga på sina delar. Dessa 
hjälper till att minska risken att något blir fel. Risken är större att något blir fel och kommer 
att kosta en hel del i framtiden om man gör det själv som man egentligen inte behärskar.74  

 På hemsidan beslutspaverkan.se tas även där fördelar med outsourcing upp. Hemsidan 
inriktar sig mot IT- och tele-outsourcing men vi anser att dessa fördelar går att hänföra med 
outsourcing av redovisningsfunktionen. Precis som Axelsson och Adermalm är menar 
beslutspaverkan.se att fördelar med outsourcing är att företaget kan reducera sina kostnader. 
Och genom att företaget fokuserar på sin kärnverksamhet och kärnkompetens drar de fördel 
av leverantörernas kompetens samt investeringar och innovationer. Genom att varje företag då 
sysslar med det de är bra på. Varje led i försörjningskedjan är då specialister på det de gör, 
detta ger bättre kvalité av slutprodukten.75  

 Dessa var bara ett urval av exempel på varför det är bra att outsourca delar av sin 
verksamhet och framför allt redovisningsfunktionen, istället för att själv göra de delar man 
inte behärskar. På detta sätt får man även en mer framgångsrik verksamhet. 

 Liksom med fördelarna över outsourcing finns det även en hel del nackdelar med 
outsourcing och dess funktion. För att nämna ett antal kan sägas att outsourcing ökar 
beroendet av leverantörerna. Då företaget outsourcar delar av verksamheten, blir de mer och 
mer beroende av leverantörerna att de sköter sin del av avtalet. Om de gör fel eller missar, blir 
det företaget som får stå för det misstaget i slutändan. Det är klart att man förlitar sig på någon 
som framställer sig för att vara bäst på det inom det ämnet, och då räknar man inte med att fel 
ska kunna uppstå. För ingen mer än en själv är väl felfri? Man blir även beroende av dem av 

                                                           
71 Axelsson. B, Företag köper tjänster 
72 Adermalm L, Sjöberg H, Wedin T, Faktorer som påverkar insourcing- och outsourcingbeslut 
73 Ibid. 
74 Ibid. 
75 http://www.beslutspaverkan.se/Reborn/huvudsidor/outsourcing_hyra_insourcing_telefoni_it_data.htm 2009-06-09 kl. 12:18 
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den anledningen att de måste hålla tidschemat etc. bara för att nämna en del av 
beroendeställningen.  

 En annan del som är en nackdel och outsourcingen, men som samtidigt inte behöver vara så 
mycket till nackdel, är att företaget är i behov av kontinuerlig uppföljning av företagets 
kostnader, som då är relaterade till leverantören, samt hanteringen av relationen mellan 
företaget och leverantören. Det behöver som sagt inte alltid vara till någon nackdel att ha 
kontinuerlig uppföljning, men det kan vara till en nackdel då man kan känna att denna 
kontinuerliga uppföljning är ett måste för att kunna hålla kontroll över sin egen verksamhet.  

 Även risker medförs vid outsourcing. Ingenting är riskfritt. Riskerna uppkommer då 
företaget förflyttar värdefull information mellan företaget och leverantören. Risken kan bestå 
ut av att det uppstår kommunikationsproblem mellan leverantören och företaget. Att det 
uppstår missuppfattningar mellan leverantören och företaget, detta kan resultera i att 
kostnaderna blir ännu större än vad som var tänkt från en början för företaget. En annan typ 
av risk som företaget helst av allt inte vill ska inträffa, är att värdefull, konfidentiell 
information läcker ut. Inget företag vill väl att konkurrenterna ska veta vad som gör att just 
mitt företag går så bra. Det finns även en risk för sociala och legala problem.76  

 Då det finns fördelar med outsourcing finns det även nackdelar enligt beslutspaverkan.se. 
Även om ett företag drar fördel av sin leverantör blir de också beroende av denna. De kan 
också oavsiktligt skära bort en del av sin kärnkompetens när de lejer ut arbetet, samtidigt som 
de också kan misslyckas med att minska sina kostnader. Skulle leverantören också brista i sin 
servicenivå ger även detta större kostnader för företaget.77  

 Som kan ses finns det både för- och nackdelar med outsourcing av företags 
redovisningsfunktion. Men det är här av stor vikt att man verkligen väger dessa för- och 
nackdelar mot varandra. Det kan lätt hända att man hakar upp sig på nackdelarna och 
glömmer bort det positiva som outsourcingen kan medföra. Vad är egentligen det mest 
optimala för ett företag? Vad är det som gör företaget mest framgångsrikt? 

                                                           
76 Adermalm L, Sjöberg H, Wedin T, Faktorer som påverkar insourcing- och outsourcingbeslut 
77 http://www.beslutspaverkan.se/Reborn/huvudsidor/outsourcing_hyra_insourcing_telefoni_it_data.htm 2009-06-09 kl. 12:18 
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4. Empiri 

I detta kapitel återges intervjuerna vi genomfört med våra företag i flytande text. Vi har valt 
att dela in intervjuerna i tre olika teman, Varför outsourcing, 
Kärnkompetens/Kärnverksamhet samt Fördelar och Nackdelar med outsourcing.  

4.1 Företagspresentation 

Grant Thornton 

 Grant Thornton är ett företag under tillväxt med 880 medarbetare. De har inriktat sig mot 
ägarledda företag och verksamheten består till 60 % av redovisningsuppdrag. Resterande är 
revisionsuppdrag. De uppdrag de åtar sig kan t.ex. vara all redovisning åt ett företag, endast 
bokslut, endast lönefunktionen eller bara revisionen (detta som fortfarande är obligatoriskt för 
alla aktiebolag). Grant Thorntons affärsidé är att erbjuda revision, rådgivning, redovisning, 
skatt och corporate finance som bidrar till en framgångsrik verksamhet för företag och deras 
ägare. Deras vision är att vara marknadsledande leverantör av ekonomiska tjänster till 
ägarledda företag. 78 Vi var och träffade Mimmi Lindström, godkänd revisor, på Gävle 
kontoret den 7 april 2009. 

KL Ekonomi 

 KL Ekonomi är en redovisningbyrå lokaliserad i Gävle med 13 anställda, som sedan 1989 
har jobbat med ekonomiska frågor. Företaget drivs än idag av grundaren Kenneth Levin. 
Företaget fungerar som en extern ekonomiavdelning och utför allt från löpande redovisning 
till årsarbeten och konsultationer åt både små och stora företag. KL Ekonomis affärsidé är att 
förenkla administration och redovisning genom smarta program och ta bort alla onödiga 
moment.79 Vi var och träffade Kenneth Levin, auktoriserad revisor, på kontoret i Gävle  
den 7 april 2009. 

Maggans Salonger 

 Margareta Larsson, herrfrisörmästaren, startade upp sin verksamhet på söder i Gävle 1968. 
Efter bara några år, närmare bestämt 1977, utökade hon sin verksamhet med ytterligare två 
salonger, en i Valbo köpcentrum och en i Andersbergs centrum. I samband med detta bytte 
salongerna namn till Maggans Salonger, och bara några år senare öppnade hon ännu en 
salong i Affärshuset Winn inne i centrala Gävle. I mitten av 80-talet flyttades salongen på 
söder till en större lokal, och den är idag den enda salong som finns kvar. Margareta Larsson 
driver än idag, men nu tillsammans med sin dotter Anna Larsson, Maggans Salonger med fem 
anställda. Företagets kärnverksamhet går ut på att klippa hår och allt vad det innebär. 
Affärsidén är att alltid ha nöjda kunder så de återkommer. 80 Vi var och träffade Anna 
Larsson, ägare av Maggans Salonger, på salongen i Gävle den 7 april 2009.  
 

                                                           
78 http://www.grantthornton.se/Om-oss/Korta-fakta/  2009-06-10 kl.13:02  
79 http://www.kl-ekonomi.se/ 2009-06-10 kl.13:14  
80 http://www.magganssalonger.com/2.html 2009-06-10 kl.13:21 
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Wikmans Bil AB 

 Wikmans bil AB är en bilaffär lokaliserad i Gävle med 16 anställda, som sedan 2008 har 
drivits av familjen Green. Tidigare hette företaget Malte Månsson, men efter att familjen 
Green tog över företaget valde man att ta tillbaka namnet Wikmans bil som det en gång hette. 
Företagets ekonomi sköts idag av Yvonne Green som har sysslat med ekonomi och bokföring 
i ungefär ett års tid. Företagets affärsidé är att sälja bilar till bra marknadsmässiga priser samt 
att driva en verkstad som är lönande. Dess kärnverksamhet är båda delar. Vi var och träffade 
Yvonne Green, ekonomi chef, på kontoret i Gävle den 3 juli 2009. 

4.2 Säljande och köpande företag av redovisningstjänster  
 Då vi har intervjuat två säljande företag och två köpande företag delar vi upp svaren i de 
säljande företagens svar och de köpande företagens svar. I denna mening betyder att säljande 
företag är de företag som säljer olika ekonomitjänster, och de köpande företagen är de som 
utkontrakterar en del av sin verksamhet till externa leverantörer. Det vill säga i ena 
”ringhörnan” återfinns Grant Thorntons och KL Ekonomi som svarar åt säljande företag. 
Medan Maggans Salonger och Wikmans bil har rollerna som köpande företag. Detta för att 
läsaren lättare ska kunna skilja företagen och deras svar åt som antingen köpare eller säljare, 
och sedan enklare kunna jämföra svaren. 

4.3 Varför outsourcing? 
 Mimmi på Grant Thornton tror att anledningen till att företag köper deras tjänster är för att 
de tycker att hennes företag gör ett bra jobb. De erbjuder kvalité i det de gör så att 
företagsledaren kan sova på nätterna. Hon hoppas att detta leder till att ”ryktet på stan” säger 
att de som valt Grant Thornton som leverantör av redovisningstjänster är väldigt nöjda med 
vad de har fått. Andra anledningar till varför företag väljer dem kan vara för att de rapporter 
som Grant Thornton skickar ut till företagen angående deras ekonomi kan användas som 
styrmedel inom företaget, men också för att Grant Thornton just inriktar sig mot de mindre 
företagen (de ägarledda företagen). Just nu ökar antalet företag som köper deras tjänster. Detta 
tror Mimmi beror på kunder som anlitat Grant Thornton är nöjda. Detta leder till fler tjänster, 
alltså större utbud, hos Grant Thornton. På KL Ekonomi tror Kenneth att anledningen till att 
företagen köper deras tjänster är kunskapen. Vid frågan om det är med anledning av brist på 
kunskap hos företagen eller efterfrågan på KL Ekonomis kunskap som företagen väljer att 
outsourca, antar Kenneth att det är deras kunskap som spelar störst roll. De små företagen har 
inte råd att utveckla en avdelning som endast sitter med dessa typer av frågor. Detta resulterar 
i att det blir billigare att köpa tjänsten från utomstående part istället. Då tjänsten köps, menar 
Kenneth, att det både blir smidigare och i längden billigare. Det går helt enkelt fortare om ett 
företag som dagligen arbetar med det, utför arbetet åt kunden. Om ett företag som  
KL Ekonomi skulle göra jobbet skulle det ta max en halvdag i veckan, medan för ett företag 
kanske det tar flera dagar. Då företag väljer att outsourca får de hela paketet. Företagen 
behöver inte ta kurser för att lära sig den ständigt utvecklade tekniken, den finns redan där hos 
konsulten. Tekniken går ständigt framåt, och det kan vara svårt för mindre företag att hänga 
med, medan det är lättare för företag som KL Ekonomi, då dessa typer av företag ständigt går 
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på kurser för att lära sig tekniken. Även en annan positiv sak är att företaget som köper 
tjänsten inte behöver anställa någon för att utföra det hela. Kenneth menar att ”grundbulten” i 
deras verksamhet är skattedeklaration. Det är svårt och tar mycket tid för företagen. Kenneth 
tar upp Tågkompaniet som ett exempel då han förklarar att de inte bara anlitas av små företag, 
utan även av större. Tågkompaniet har räknat ut att det per timme är dyrare att anlita KL 
Ekonomi än att ha en anställd. Men i längden har de räknat ut att det lönar sig att hyra in en 
konsult. På detta sätt får företag som Tågkompaniet chansen att kunna koncentrera sig på de 
svåra frågor som de dagligen ställs inför. Men fortfarande är det mest de små företagen som 
väljer att anlita KL Ekonomi. Nu ser Kenneth också en positiv utveckling med antalet företag 
som väljer att köpa deras tjänster. Detta kan bero på att det har varit mycket vanligare ute i 
Europa med outsourcing än i Sverige och att svenskarna nu har fått upp ögonen för detta. Men 
också att två stora aktörer spelar stor roll i samband med redovisningen – Skatteverket och 
bankerna. Dessa kräver en allt mer väl genomförd redovisning och detta klarar inte 
företagarna själva. Däremot redovisningsbyråerna som alltid måste vara med i den tekniska 
utvecklingen och vara inlästa på de nya lagarna. 

 Vad Anna på Maggans kan minnas har de alltid använt sig av outsourcing eftersom det har 
varit lag på revision av årsredovisning. De har inte sett det som en valmöjlighet, utan snarare 
som ett måste. Under alla dessa år har företaget haft en utomstående ekonom som skött 
papper, betalningar, bokföring, mm. I januari 2008 började en utav ägarna att själv sköta det 
hela, men de är inte helt självgående. Företaget tar fortfarande hjälp från en utomstående 
ekonom vid frågor etc. I slutet av varje månad har företaget kontakt med revisorn på 
revisionsfirman, då de lämnar månadsbokslut etc. På så sätt får företaget feedback på hur det 
har gått den senaste månaden, om företaget har sålt bra eller om det har varit en dålig månad. 
Feedbacken varje månad är en anledning till varför Maggans Salonger väljer att outsourca sin 
redovisning. När vi ber Anna att tänka på deras outsourcing tänker hon direkt på företagets 
revision. Denna tjänst är företaget enligt lag tvungen att köpa. Det är inte detta vi tänkte på 
när vi menade redovisningsfunktionen, men det är fortfarande en tjänst inom redovisningen 
som företaget köper. Från deras revisor får de också rapporter och råd om de undrar över 
någonting, därför anser vi att denna intervju är relevant för vår studie.  På Wikmans bil sitter 
idag Yvonne själv och arbetar företagets ekonomi. Tidigare hade företaget förutom Yvonne 
också en tjej anställd som satt med företagets ekonomi, men på grund av finanskrisen som 
bröt ut under 2008 var företaget tvungna att säga upp henne och några fler. Av denna 
anledning har företaget valt att outsourca funktionerna lön- och administration samt 
kontrollfunktionen. Utan outsourcingens hjälp hade Yvonne aldrig klarat av arbetet själv. Men 
det hela handlar inte bara om arbetets börda, utan det hela har även att göra med att Yvonne 
inte har tillräckligt med kunskap för att kunna utföra de delar företaget har valt att outsourca. 
VD:n i företaget har sedan tidigare haft kunskapen när det gäller bokföring och redovisning, 
så Yvonne känner att hon kan få mycket hjälp därifrån de gånger då hon kör fast. 
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4.4 Kärnkompetens/kärnverksamhet 
 Mimmi tror att företag vill satsa på det de är bra på i goda tider, d.v.s. kärnverksamheten. 
Därför lejer de ut redovisningsfunktionen till exempelvis Grant Thornton. I sämre tider, som i 
den rådande lågkonjunkturen, får Mimmi och de andra anställda på Grant Thornton andra 
typer av frågor. Där företag kan vara i kris och därför behöver feedback från en kunnig 
person. Nu för tiden ställer även Skatteverket högre krav på företagarna, då kan det vara 
lättare att låta konsulterna på Grant Thornton ta hand om problemet först istället för att 
Skatteverkets ska hitta fel. Kenneth på KL Ekonomi menar att om företag väljer att utföra 
arbetet på egen hand behövs det statistiskt sett oftast behövs dubbelt så många som sitter med 
arbetet. Detta kan tros ha att göra med att man inte har samma kunskap som en konsult som 
dagligen sitter med arbetet har. Det kan vara svårt för de mindre företagen att undvika att göra 
fel. Då dessa företag oftast inte ska redovisa skatt och moms under året. För att undvika att fel 
uppstår kan det vara bra att anlita en konsult. Företagen får då även chansen att hålla sig till 
sin kärnverksamhet. 

 Om lagen om revisionsplikten i framtiden kommer försvinna, kommer Maggans inte att 
outsourca redovisningen, utan man kommer hellre anställa en egen ekonom som kommer att 
sköta det hela åt dem. Anledningen bakom detta har inte att göra med att man är besvikna 
över samarbetet med revisorn, snarare tvärtom. Det hela har att göra med den ekonomiska 
faktorn. Det blir helt enkelt alldeles för dyrt för ett företag som detta, som bara har fem 
anställda, att betala den kostnaden varje kvartal. Om de istället skulle anställa en egen 
ekonom, om nu det blir lagändring, kommer de att kunna dra ner kostnaderna med 
femtioprocent. Yvonne tar ofta hjälp av en redovisningsassistent från Folkessons Råd och 
Revision som hon kontinuerligt kontaktar. I framtiden kan det hända att Wikmans Bil väljer 
att själva sköta den administrativa delen av lönerna, men just nu anser man att det är skönt att 
kunna outsourca ut den delen till extern part. 

4.5 Fördelar och nackdelar med outsourcing 
 Mimmi ansåg att det som är fördelen med outsourcing är att företaget kan fokusera på 
kärnverksamheten. De kan lämna iväg ekonomifunktionen till proffs vilket ger kvalité i 
redovisningen. Vidare slipper företaget arbetsgivaransvar. Det enda de behöver betala är 
timpriset till konsulterna. Och för en liten företagare kan det vara svårt att sätta sig in i 
redovisningsområdet då det händer så mycket nytt där, medan Grant Thornton sysslar med 
dessa frågor hela tiden. Det som är negativt med outsourcing av redovisningsfunktionen kan 
vara att personen som företaget anlitat kanske inte alltid finns på arbetsplatsen. De kan därför 
inte ställa de frågor de har när ett problem uppstår. Det kan också bli så att företagsledaren 
släpper kontrollen över företaget. Personen har inte alls så bra koll på hur det går jämfört med 
vad han ska ha. 

 Outsourcingens största fördel enligt Kenneth är att den är ”up to date”. Det vill säga att den 
alltid är uppdaterad med de senaste reglerna, lagarna och tekniken. Kunskapen finns, och den 
används hela tiden. Nackdelen med outsourcing är kostnaden. Det är dyrt och de minsta 
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företagen har inte alltid råd med detta. Kostnaden varierar, men runt 500 kr i timmen kostar 
det att ta hjälp av en konsult. 

 Maggans salonger tycker det positiva med att kunna outsourca redovisningen är tryggheten, 
att kunna gå till sängs på kvällarna med gott samvete och veta att allt är i sin ordning. Om det 
skulle bli lagändring, tror Anna att kontakten med revisionsföretagen fortfarande kommer 
finnas kvar, men i en mindre dimension. Nackdelen med outsourcingen är kostnaden. Det blir 
oerhört dyrt i slutändan. 

 Wikmans Bil hade från en början stora förväntningar på outsourcingen eftersom de började 
om från noll. Yvonne kan känna att det är skönt att ha hjälp av en redovisningsassistent, 
eftersom hon inte har kunskapen ännu. Hon känner att hon får bra med hjälp och att hon har 
en så pass bra kontakt med sin assistent att hon kan fråga vad som helst. Yvonne kan inte 
uppleva att det finns något som är negativt med outsourcingen. Det enda negativa hon hade att 
komma med var egentligen lite mer självkritik till sig själv, och det handlade om att hon kan 
känna att det är jobbigt när de anställda kommer med frågor hon inte kan svara på. Men med 
hjälp av redovisningsassistenten kan hon så småningom komma med svar på alla frågor som 
uppstår. 

4.6 Jämförelse mellan de köpande och de säljande företagen 
 Det är stor skillnad mellan det köpande och det säljande företaget när det handlar om varför 
man har valt att använda sig av outsourcingen. Den säljande sidan menar att de behövs för de 
köpande företagen för att de ska ha någon chans att klara sig, medan den köpande sidan menar 
att de rätt utsagt är tvungna av lagen att köpa tjänsten.  

 Den köpande sidan kan hålla med den säljande sidan i många delar. Bland annat är 
kunskapen en stor faktor som verkligen behövs för att kunna hålla på med redovisningen. 
Denna faktor är oftast en av många anledningar till varför företag väljer att köpa tjänsten. Den 
köpande sidan menar att det är skönt att kunna lämna över saker som är krångliga att förstå 
sig på, och veta med gott samvete att allt är i sin ordning då man outsourcar det till experter. I 
och med att det köpande företaget inte sitter på den kunskap som kanske ibland krävs för att 
kunna sköta hela redovisningen själv, blir även kvaliteten bättre på redovisningen då den 
outsourcas ut till specialisterna.  

 Det är mycket fördelar och nackdelar som båda köpande sidan och den säljande sidan 
upplever med outsourcingen av redovisningsfunktionen. Den största skillnaden mellan ett 
köpande och ett säljande företag är kunskapen. Det säljande har och kommer förmodligen 
alltid ha störst kunskap inom detta område. Detta har att göra med att utvecklingen ständigt 
går framåt, och för att kunna hålla sig uppgraderad måste man ständigt arbeta med dessa typer 
av frågor. Ett företag som väljer att köpa tjänsten kommer inte alltid kunna hålla denna 
uppgradering, då de måste arbeta med sin kärnkompetens för att kunna uppnå framgångsrika 
resultat i sina verksamheter. Detta genererar kostnader för de köpande företagen, då de måste 
outsourca dessa delar till de säljande företagen. Dessa kostnader kan dra iväg. Ett sätt att få 
ner kostnaderna på är att anställa en egen ekonom som sätter sig med det dagliga arbetet som 
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krävs med redovisningen, men då kommer även kostnader att dyka upp här. Kostnader i form 
av program och utvecklingsbara kurser. Med andra ord kommer redovisningen alltid att vara 
en stor kostnad för företag, vare sig de själva anställer någon som gör det i egna företaget eller 
om de väljer att outsourca redovisningen till ett säljande företag.  

 Kostnaderna är som tidigare nämnts oerhört höga för en enskild näringsidkare och ett 
mindre företag. Men kostnaderna kan i slutändan också vara värt det. Det är alltid skönt att 
veta att tryggheten finns där. Detta nämnde båda våra köpande företag. Att det är skönt att 
veta att någon som är specialist på ämnet även arbetar med det. Detta gör att de köpande 
företagen kan känna ett lugn och kan ”släppa” det och satsa på sin kärnverksamhet.  
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5. Analys 
I detta kapitel analyseras vår teori samt vår empiri och ett försök att väva samman våra tre 
teman kommer att göras, att vi så småningom kommer fram till ett resultat/en slutsats. 

5.1 Varför outsourcing? 
 Vi har under arbetets gång gjort en jämförelse mellan det köpande och det säljande 
företaget. Både säljande och köpande företag pratar om kunskap, och det är på grund av detta 
som företag väljer att köpa tjänsten. Att kunskapen är den stora faktorn bakom varför företag 
väljer att köpa tjänsten är inte bara empirisk fakta, utan detta författas även i den 
vetenskapliga litteraturen.   

Varför företag väljer att använda sig av outsourcing skiljer sig från vad teorin säger och vad 
empirin säger. Teorin menar att företag ska få chansen att lägga ner all sin tid på det de är 
allra bäst på, nämligen dess kärnverksamhet och att outsourcing är ett effektivt och lönsamt 
sätt att tillföra kompetens och resurser på. Men i empirin fann vi mer att företag valde att 
outsourca sin redovisningsfunktion just för att det är bekvämt och att de känner sig tryggare 
av att göra på det sättet. Vi fann även att företag inte alltid tycker att det är det mest lönsamma 
sättet att arbeta på. De köpande företagen vi intervjuade kunde känna att kostnaden drog iväg 
då man var tvungen att köpa tjänsten av ett säljande företag. De menade att när 
revisionsplikten så småningom avskaffas, kommer de inte att köpa tjänsten i samma 
utsträckning som de gör idag.  
   

 I teoriavsnittet menar olika författare, och även andra studier, att företag idag väljer att 
outsourca fullständigt eller partiellt just för att kunna behålla sin konkurrenskraftiga position 
eller för att förstärka sin konkurrenskraft. Ett företag som finns på en marknad med 
konkurrens måste på ett eller annat sätt försöka utveckla sin förmåga för att kunna bli kundens 
”bästa val”. I och med att företaget förstärker sin konkurrenskraft minskar de sina kostnader 
och kan istället inrikta sig på sin kärnverksamhet. Om företag mot förmodan väljer att inte alls 
outsourca fullständigt eller partiellt, kommer inte bara kostnaderna öka, utan även 
konkurrenskraften kommer minska. Företaget kommer bli mindre bra på det de egentligen ska 
vara bäst på. Vi nämnde även att teknologin ständigt går framåt. Detta är ingen hemlighet, och 
i och med detta ökar kostnaderna hos de företag som väljer att inte outsourca fullständigt eller 
partiellt. I teorin menar författarna att då företag väljer att sköta hela verksamheten själva, 
måste de även bistå med utrustning för att den kvalificerade personal ska kunna utföra sitt 
arbete. Man ska se till vad som finns på leverantörsmarknaden. Om det finns leverantörer till 
den önskade funktionen, ska man utnyttja denna leverantör, då denna oftast är billigare i 
slutändan att använda än om företaget själva skulle anställa personal för det. I våra intervjuer 
såg vi att företag bl.a. tror att kvalitén blir bättre på det utförda arbetet blir bättre, men även att 
det är skönt att veta att den som utför arbetet är någon som sitter på kunskapen. Det blir även 
billigare samt att arbetet blir utfört på mycket kortare tid. I och med att man outsourcar 
behöver man inte lära sig den ständigt utvecklande tekniken, den finns redan där hos 
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konsulterna. Tack vare outsourcingen, får företagen hjälp i form av feedback från revisorn. 
Denna feedback består då av information om hur det har gått den senaste månaden. Detta 
nämnde även Yvonne på Wikmans Bil, att det är skönt att ha någon person man kan vända sig 
till och ständigt få denna feedback. 

 I empirin såg vi även att en annan anledning till varför företag har valt att använda sig av 
outsourcing har haft att göra med att det helt enkelt har varit lag på revision av 
årsredovisningen. Man har helt enkelt inte sett någon valmöjlighet när det väl kom till kritan.  
 

5.2 Kärnkompetens/Kärnverksamhet 
 Det företaget är bäst på kallas dess kärnverksamhet. Både i den empiriska studien och i den 
litterära studien frågar sig företag varför man väljer att satsa på saker man inte är bra på. Ett 
svar på detta har vi funnit i den empiriska undersökningen, där vi fann att kostnaden är en stor 
bov i det hela. Kostnaden för de mindre företagen blir större då de väljer att outsourca delar 
av verksamheten. I litteraturen sägs det att kostnadsbesparingen är en del av outsourcingen. 
Detta talar emot vad som sägs i empirin. Men vi ser att denna emotsägning har att göra med 
vilket typ av företag det hela handlar om. Om man är ett väldigt litet företag, som Maggans 
Salonger, kan det hända att man ser dessa kostnader som väldigt höga. Man stirrar sig blind 
på vad tjänsten kostar, istället för att se vilka möjligheter den ger.  

 De säljande företagen menar å andra sidan att kostnaderna inte alls är så höga om man ser 
till vilken kompetens som fås i utbyte. De menar att den kostnad som uppstår då man köper 
tjänsten är i slutändan inte så stor om man ser det hela till vad kalaset skulle ha kostat om det 
köpande företaget själva skulle sätta sig med redovisningen. Att just inte ha den kompetens 
som det säljande företaget har, gör att kostnaderna sticker iväg redan där. Och om det 
köpande företaget sitter på kompetensen, har företaget oftast inte de resurser för att kunna 
utnyttja företagets kompetens. De säljande företagen menar att hela paketet med kompetens, 
resurser, trygghet etc, fås för den summan som det köpande företag betalar.     

I teorin presenterades ett antal författare som ansåg att man bör satsa på sin kärnverksamhet 
för att kunna bli så pass framgångsrik som företag som möjligt. Men i den empiriska delen av 
arbetet såg vi olika delade meningar om detta. Den säljande sidan resonerade exakt lika som 
författarna till teorin gjorde, medan de köpande mer kände att kompetensen inte alls hade lika 
stor betydelse. Anna på Maggans Salonger hade en vision om att anställa en ekonom i 
företaget istället för att anlita redovisningsbyråer. Detta hade att göra med de kostnader som 
revisionen medför sig och inte med att revisionsfirman satt på viss kunskap. Anna gick alltså 
helt emot vad redovisningsföretagen och författarna i teori avsnittet ansåg. 
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5.3 Fördelar och Nackdelar med outsourcing 
     I teorin tar vi upp flexibilitet och kunskap som två fördelar, och olika risker och 
beroendeställningar hos sin leverantör ses som nackdelar. Alla intervjuer tar på något sätt upp 
det positiva med inhyrd kunskap och flexibiliteten det ger – att satsa på sin kärnverksamhet. 
Medan det bara är Grant Thornton som diskuterar risker och nackdelen att man som 
företagare fastnar i en beroendeställning till sin leverantör. Anledningen till att det kan vara så 
är att de andra företagen är väldigt kostnadsmedvetna. Inte för att Grant Thornton inte är det, 
men i detta sammanhang är Grant Thornton ett väldigt stort företag i förhållande till de andra 
tre. Detta medför att de kanske har en annan syn på saker och ting än vad de tre ägarledda 
företagen har. 

    I teorin såg vi att det fanns en hel del fördelar med outsourcing, men även en hel del 
nackdelar. Fördelarna var bl.a. att företagen som valde att outsourca fullständigt eller partiellt 
fick en chans att fokusera på det de är allra bäst på, sin kärnverksamhet. Att det kan vara 
skönt för ett företaget att slippa den biten de inte behärskar, och istället kunna leja ut den 
delen på en externpart som är duktig på det. Men som nämnts tidigare kan inte de köpande 
företagen se detta som någon nackdel. De menar att de snarare köper tjänsten för att det är ett 
måste idag. Vi såg också att kunskapen oftast är bättre hos den externa parten än vad den är i 
det enskilda företaget. Men inte bara kunskapen, utan även utrustningen och erfarenheterna. 
Detta kunde både de köpande och de säljande företagen hålla med om. De menade att 
kunskapen blir bättre om man ständigt sitter med samma arbetsuppgifter dagligen och har den 
senaste tekniken inom området. 

 I och med outsourcingen ökar företagen sin egna flexibilitet, och arbetsbelastningen i 
företaget minskar. På detta sätt kommer företaget lättare se vad som är viktigast. De mer 
primära delarna i företaget och dess betydelse träder fram, medan de mer sekundära delarna 
blir omhändertagna med hjälp av outsourcingen. Både Mimmi och Kenneth pratar om att de 
inhyrda alltid är väl utbildade inom redovisningsområdet, även om det hela tiden uppdateras 
med nya lagar och regler. Något som en enskild näringsidkare kan ha svårt att hänga med i. 
Detta menar även Anna då hon säger att man kan gå till sängs om kvällarna med gott samvete 
och veta att allt är i ordning. Det blir alltså kvalité i redovisningen. Annat som Mimmi talar 
om är satsning på kärnverksamheten och även att företaget slipper arbetsgivaransvar då de 
inte behöver anställa någon ny person utan istället hyra in en. En nackdel är kostnaden enligt 
både Anna och Kenneth. Medan Mimmi pratar om att ägarens kontroll av företaget försämras 
samtidigt som personen som ett företag hyrt in, inte alltid finns till hands vid frågor om hjälp. 

 Outsourcingen för även med sig en hel del nackdelar som tidigare har nämnts. Då företag 
väljer att outsourca uppstår även ett helt nytt beroende av dessa leverantörer. Om leverantören 
gör fel eller misstag, blir det i slutändan företaget som får stå för kostnaderna. Den 
kontinuerliga uppföljningen kan också bli till en nackdel för företaget. Denna kontinuerliga 
uppföljning kan kännas som ett måste, för att företaget ska kunna känna att de har kontroll 
över sin egna verksamhet.  
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6. Slutsats och Diskussion 
I detta kapitel redogörs för vad vi har kommit fram till under arbetets gång.  

 Syftet med detta examensarbete var att göra en jämförelse mellan det köpande och det 
säljande företaget samt att belysa vilka faktorer som kunde bidra till att outsourcing av 
redovisningsfunktionen blev framgångsrikt. 

 Vi kan förstå att företag väljer att outsourca delar av sin verksamhet, då detta både är 
smidigare och mer lönsamt för företaget i det långa loppet. Det hela blir tillslut det mest 
framgångsrika sättet att arbeta på, då det köpande företaget får chansen att satsa tid, pengar 
och resurser på det de egentligen ä bäst på, med andra ord dess kärnverksamhet. 

 I dessa tider då outsourcing blir allt mer vanligt, frågas det ofta vad det är som gör att 
outsourcing av redovisningsfunktionen blir framgångsrikt. Detta har att göra med att företag i 
dag är i behov av kunskap. Då tekniken ständigt utvecklas, är även kunskapen i behov av 
utveckling. Detta eftersom kunskap och teknik hänger samman. Om företag väljer att 
outsourca sin redovisningsfunktion, behöver de inte bry sig om denna ständiga utveckling på 
den tekniska biten. Denna del tar det säljande företaget hand om då de ständigt måste 
uppgraderas på det tekniska planet för att kunna hänga med i utvecklingen.  
 
 Under uppsatsens gång har vi kommit fram till att vi anser att företag borde outsourca sin 
redovisningsfunktion, då man som företag ska göra det man är bäst på. Kunskapen hos de 
säljande företagen är vad som gör outsourcingen framgångsrik. Med andra ord ska man lägga 
ner all sin tid och kraft på sin kärnverksamhet. I och med detta blir man ett 
konkurrenskraftigare företag och flera marknadsandelar på marknaden kommer att tas. Med 
andra ord kan man säga att detta är det mest framgångsrika sättet att arbeta på i det långa 
loppet. 
 

6.1 Rekommendationer för fortsatta studier 
 Våra rekommendationer för fortsatta studier är att det skulle vara intressant att göra en 
jämförelse mellan större och mindre företag. Att se vilka för- och nackdelar som då dyker 
upp. Vilka för- och nackdelar ser de större företagen med att outsourca fullständigt eller 
partiellt?  
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7. Reflektioner  
I detta sista kapitel redogörs författarnas reflektioner över den färdiga uppsatsen. 

 I denna uppsats har vi jämfört outsourcing av redovisningsfunktionen mellan säljande och 
köpande företag för att se vad det är som gör outsourcing av redovisningsfunktionen 
framgångsrik. De köpande företagen är i detta fall företag som lejer ut en del eller delar av sin 
redovisningsavdelning till extern part. Säljande företag är då tvärtemot de köpande företagen. 
De tillhandahåller en tjänst som andra företag är i behov av.  

 För att genomföra den här studien har vi använt oss av en kvalitativ metod med fördjupning i 
aktörssynsättet, ett synsätt som är en del av hermeneutiken. Aktörssynsättet menar kortfattat 
att en part inte bara kan sitta och prata om ett ämne vid en intervju medan en andra part tolkar 
och antecknar. Utan vid en intervju finns det två eller flera aktörer som påverkar intervjun och 
leder den åt olika håll beroende på hur aktörerna tolkar den. Vi har använt oss av 
aktörssynsättet genom att intervjupersonerna har fått prata, agera och använda rörelser fritt om 
ämnena outsourcing och redovisning utifrån vad de anser att ämnena är. Vi författare har 
observerat dessa aktörer men också agerat genom att vi ställt olika följdfrågor och diskuterat 
med intervjupersonerna, vilket gjort oss till observaktörer. De svar vi fick genom intervjuerna 
tolkade vi sedan och förde in i arbetet.  

 Intervjusvaren kan anses vara lite tunna och bara handla om siffror. Anledningen till detta 
kan vara att personerna från de två köpande företagen kanske inte riktigt visste i hur stor 
omfattning outsourcing används, då båda var nya på ekonomiområdet.  

 Det kan verka som om vi författare, och även de intervjuade företagen, utgår ifrån att 
redovisning är något svårt, sifferaktigt och som ska ligga utanför företagets organisation. Men 
redovisning kan också användas, och gör det i väldigt många fall, som ett styrmedel för att 
leda verksamheten. Genom ett bra ekonomiarbete kan kostnaderna hållas nere och övriga 
delar av verksamheten kan motiveras att jobba hårdare då effektiva och lättlästa rapporter 
skickas ut till avdelningarna. Dessa rapporter kan tänkas ge ännu mer gas i maskineriet då en 
avdelning kan se att dess resultat är betydligt bättre än vid förra rapporten. 

 Nu när uppsatsen är klar kan vi författare känna att vissa delar av arbetet hade kunnats göra 
annorlunda. T.ex. hade det varit bättre att ställa djupare frågor och fler följdfrågor vid 
intervjutillfällena för att få ut mer användbar information. Trots att vi hade läst väldigt mycket 
inom ämnet outsourcing hade vi säkert kunna läst på ännu mer för att utveckla diskussionen 
under intervjutillfällena. Men det är alltid lätt att vara efterklok och se misstag när det redan är 
för sent att göra något åt dem. I slutändan känner vi oss ändå nöjda med innehållet i uppsatsen 
trots misstagen vi gjorde under arbetets gång. 
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Bilaga 1 
• Företagets storlek? 

• Hur många år har företaget varit verksamt? 

• Affärsidé/strategi? 

• Kärnverksamhet? 

• Vilka funktioner kan Ni själv sköta, och vilka måste Ni outourca till externpart? 

• Har Ni alltid använt Er av Outsourcing, och varför har Ni gjort det valet? 

• Vilka förväntningar hade Ni på outsourcingen? 

• Vilken typ av kontakt har Ni med det externa företaget? 

• Hur ofta har Ni kontakt, och vad är det som diskuteras? 

• Nämn några positiva aspekter med outsourcingen för Er. 

• Nämn några negativa (problem) aspekter? 
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Bilaga 2 
• Varför tror Ni att företag köper Era tjänster? 

• Ökar eller minskar antalet företag som köper Era tjänster? 

- Vad beror det på? 

• Hur stor del av Er verksamhet består av insourcing? 

- Stora företag/Små företag? 

• Nämn några positiva aspekter med insourcing. 

• Nämn några negativa (problem) aspekter. 

 

 

 


