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SAMMANFATTNING 
 
Titel: Outsourcing av ekonomifunktionen – relationen mellan leverantörer och klienter vid 
outsourcing av ekonomifunktionen. 
 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi.  
 
Författare: Narine Arevian och Kim Nylund. 
 
Handledare: Stig Sörling och Tomas Källquist. 
 
Datum: 2015 – juni.  
 
Syfte: Syftet med studien är att belysa en ökad förståelse för hur relationen mellan leverantör 
och klient fungerar vid outsourcing av ekonomifunktionen. Detta med avseende på hur 
kommunikation och tillit påverkar relationen. 
 
Metod: Studien har utgått från ett hermeneutiskt perspektiv med en socialkonstruktivistisk art. 
Det teoretiska och empiriska materialet har rekapitulerats med deduktivt tillvägagångssätt och 
en fallstudie med kvalitativ forskningsdesign genom semistrukturerade intervjuer. Studiens 
datainsamling har sedan ställts mot den teoretiska referensramen i en analys.   
 
Resultat & slutsats: Studien tyder på att kommunikation och tillit är två viktiga komponenter 
för att outsourcingrelationen ska utvecklas och hålla. Tilliten är kunskapsbaserad och baseras 
på god prestation och indikerar ha låg tolerans mot misskötsamhet och misstag, då den 
omedelbart övergår till misstro och påverkar relationen negativt. Relationens 
kommunikationsfrekvens är baserad på graden av tillit och påverkar relationens samarbete. 
 
Förslag till fortsatt forskning: Outsourcingrelationen går att studera utifrån flera perspektiv 
och denna studie har avgränsat sig till kommunikationen och tillitens påverkan av den. 
Ytterligare en avgränsning är att studien observerar SME-företag. Intressant vore att studera 
hur större företag hanterar och förhåller sig till misstag och konflikter i en outsourcingrelation.  
 
Uppsatsens bidrag: Studiens bidrag är att relationen är individuell och unik för varje 
outsourcingsamarbete. Personkemin är essentiell för att upprätthålla en fungerande relation på 
lång sikt och kan växa fram genom att leverantörerna visar genuint intresse för klienternas 
verksamheter och förstår den.  
 
Nyckelord: Outsourcing, relation, kommunikation, tillit och kund-/leverantörrelation. 

  



 
 

 
 

ABSTRACT  
 
Title: Outsourcing of the accounting function – the relationship between vendor and client 
when outsourcing the accounting function.  
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration. 
 
Author: Narine Arevian and Kim Nylund.  
 
Supervisor: Stig Sörling and Tomas Källquist. 
 
Date: 2015 – June. 
 
Aim: The study aims to provide a greater understanding of how the relationship between the 
vendor and client works when outsourcing the accounting function, with regards of how 
communication and trust affects the relationship. 
 
Method: The study was based on a hermeneutic perspective with a social constructive nature. 
The theoretical and empirical materials have both recapitulated through deductive approach and 
case studies with a qualitative research design and semi-structured interviews. The study’s data 
collection has subsequently been contrasted with the theoretical frame of reference in an 
analysis. 

 
Result & Conclusions: The study indicates that communication and trust are two significant 
components in order for the outsourcing relationship to progress and last. The trust is 
knowledge-based and is based upon good performance and has short tolerance against 
misconduct and mistakes, since it immediately goes on to mistrust and affects the relationship 
negatively. The frequency of the communication in the relationship is based on the degree of 
trust and affects the relationships interaction. 
 
Suggestions for future research: The outsourcing relationship can be studied from various 
perspectives and this study has defined the communication and the trusts affect on it. 
Additional definition to the study is that the study observes small and medium- sized 
enterprises (SMEs). It would be interesting to research how major enterprises deal and relate to 
mistakes and conflicts in an outsourcing relationship.  
 
Contribution of the thesis: The contribution of the thesis shows that the outsourcing 
relationship is individual and unique for any outsourcing cooperation. The chemistry is 
essential to maintain an adequate relationship in the long run and can emerge by the vendors 
showing genuine interest in the clients business and by understanding it.  
 
Key words: Outsourcing, relationship, communication, trust, and client-/vendor relationship. 
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1. Inledning 

I inledande kapitel kommer läsaren få ta del av en introduktion av fenomenet outsourcing som 

sedan följs av en problemdiskussion. Med stöd från problemdiskussionen leder det slutligen fram 

till studiens syfte och avslutas med studiens avgränsning. 	  

1.1  Bakgrund 

Outsourcing är ett globalt fenomen som genom sin omfattande innebörd kan definieras på olika sätt. 

Fenomenet, som kan definieras som att ett företag överför ansvaret för en specifik affärsfunktion 

från en anställd grupp till en extern part, har under det senaste decenniet haft en betydande roll för 

företag globalt och är en trend som är här för att stanna. En bidragande faktor till att allt fler företag 

outsourcar idag är att globaliseringen växer och utvecklas revolutionärt (Zhu, Hsu & Lillie, 2001).	  	  

	  

Fenomenet uppstod vid 1950-talet, men det var inte förrän på 1980-talet som outsourcing blev en 

betydande strategi för företag (Hätönen & Eriksson, 2009). Den mest frekventa funktionen som 

outsourcades i samband med utvecklingen var servicefunktionen, i form av Call Centers (Hätönen 

& Eriksson, 2009). Hätönen och Eriksson (2009) belyser att det inte var förrän under 1990-talet 

som outsourcingen började ta fart och likna den form av outsourcing som sker idag. Både Hätönen 

och Eriksson (2009) samt Reilly och Tamkin (1996) understryker att utvecklingen har bidragit till 

ett genomslag inom finansiella tjänster, energisystem och mjukvaror under senare år.	  	  

	  

I början ansågs outsourcing som ett koncept som till största del användes för att reducera kostnader 

i företag, men som över åren har utvecklats till att bli ett välarbetat och strategiskt beslut i syfte om 

att öka konkurrensfördelar på marknaden (Enarsson, 2008). Dock menar Gilley och Rasheed (2000) 

att outsourcing fortfarande är en effektiv metod för att reducera företagens kostnader på kort sikt för 

att förbättra de finansiella resultaten. McIvor (2005) betonar outsourcingens fördelar genom att det 

kan generera prestandaförbättringar och att fenomenet inte bara är ett verktyg för 

kostnadsbesparingar.	  	  

	  

Idag kan de vanligaste typerna av outsourcing beskrivas som taktisk outsourcing, strategisk 

outsourcing och förvandlingsoutsourcing (Ghodeswar & Vaidyanathan, 2008). Den taktiska 

outsourcingen bidrar till att lösa problem som upplevs av ett företag, vilket kan vara en brist i 

ekonomiska resurser. Denna inriktning av outsourcing används oftast av större företag som hanterar 

stora volymer i produktionen och som behöver specifik hjälp med processer som lönetransaktioner. 

Den strategiska outsourcingen används för att underlätta för ledningspersonal och omstrukturera 
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organisationen för att få mer fokus på kärnverksamheten. Förvandlingsoutsourcingen är till för att 

avgränsa verksamheten så att företag kan behålla sin ledarposition på marknaden samt att bygga på 

sina konkurrensfördelar. Som beskrivet ovan, kan företag som använder sig av outsourcing som 

styrmedel, underlätta arbetet och fokusera på kärnverksamheten (Merino & Rodríguez, 2007; Gilley 

& Rasheed, 2000). Genom implementering av outsourcing kan företag lättare ta sig ut på nya 

marknader eller till och med förstärka sin position på den befintliga marknaden (Ghodeswar & 

Vaidyanathan, 2008). Gilley och Rasheed (2000) belyser att vissa forskare har argumenterat för att 

outsourcing kan leda till förlust av kapacitet att förbättra sin marknadsposition.	  	  

	  

Enligt Lindroth (2005) är företag i Sverige mer försiktiga med att outsourca hela 

ekonomifunktionen jämfört med Storbritannien, USA och andra länder i Norden. Han menar att 

enligt analysföretaget IDC (International Data Corporation) spenderades i Sverige år 2003, cirka 

fem miljarder kronor på outsourcing av ekonomifunktioner. En summa som Lindroth (2005) 

beskrev skulle komma att öka i större omfattning under de kommande åren.	  

1.2 Problemdiskussion 

Outsourcing kan definieras som att ett företag överför en specifik funktion från en anställd grupp till 

en extern part. Gavin och Matherly (1997) förklarar att på grund av utvecklingen av nya metoder 

och teknologier outsourcar fler företag och arbetet för, bland annat, företagsrevisorer minskar. 

	  

Michael (2008) beskriver att trots tillväxten av outsourcing av ekonomifunktionen finns det ett visst 

missnöje från företagens sida angående deras arrangemang och relation. I en undersökning som 

gjordes 2006 av CFO Research Services frågade de ekonomichefer om hur de såg på sina 

outsourcingrelationer och arrangemang. Undersökningens resultat visade att 54 % av de tillfrågade 

ekonomicheferna var missnöjda och tyckte inte att de hade mött deras förväntningar och krav vid 

outsourcing av ekonomifunktionen. Dock visade det sig att 73 % fortfarande var intresserade av att 

outsourca ekonomifunktionen till en extern part. Michael (2008) framhäver att trots intresset och de 

förmodade fördelarna med outsourcing, tillkommer det även risker och utmaningar. Hon belyser 

därför tre essentiella punkter som är viktiga att ta hänsyn till vid outsourcing. Den första punkten 

hon beskriver tar upp vikten av att utvärdera och bestämma sig för vad företaget vill ha hjälp med. 

Vidare är det viktigt att fokusera på att utvärdera och kartlägga vilka möjligheter det finns för att 

hitta den bästa leverantören. Slutligen belyser hon vikten med att ha en god kontakt och relation 

med leverantören för att hitta en balans som uppfyller kraven från båda parter. Michael (2008) 

menar att den sista delen är svårast att ta ställning till, eftersom det är en grundläggande del i att ett 

samarbete ska fungera långsiktigt och effektivt.	  	  
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Företag som fokuserar för mycket på attribut som kostnadsbesparing, effektivisering av 

kärnverksamhetsrelaterade funktioner och som endast ser outsourcing som ett verktyg för att uppnå 

goda ekonomiska resultat, tenderar att glömma vikten av att ta hand om själva 

outsourcingrelationen och vilken påverkan den har på företaget och de mål som de strävar mot 

(Power, Bonifazi & Desouza, 2004). För att illustrera några av de fallgropar som kan uppstå vid 

outsourcing har Power et al. (2004) sammanställt en lista av de mest frekventa fällorna som företag 

ofta hamnar i. En av dessa inkluderar negligeringen av outsourcingrelationen och en minskad 

förståelse för kulturella skillnader mellan klienter och leverantörer, både på ett språkmässigt och 

organisatoriskt plan. Författarna belyser frustration, missnöje och besvikelse som konsekvenser av 

ett sådant utfall. Relationen bör istället likna en familjerelation, där leverantören blir en del av 

organisationens företagsfamilj.	  	  

	  

I en undersökning som företaget EY (Ernst & Young) gjorde, vilka är världsledande inom 

ekonomirelaterade tjänster, förklarade de att den bästa relationen mellan företag och leverantör är 

när relationen baseras på ömsesidig respekt, viljan att lära av varandra, att ha en gemensam 

management-strategi samt att kontinuerligt följa upp arbetet och ge varandra feedback (Zhu et al., 

2001). Tsai, Lai, Lloyd och Jin (2012) belyser att enligt tidigare forskning, faller 

outsourcingrelationen ofta på grund av saknaden av förtroende, engagemang och kommunikation. 

Parterna bör kunna lita på varandra och kunna kommunicera så att inga missförstånd uppstår. Webb 

och Laborde (2005) påpekar också att tillit är en viktig komponent i outsourcingrelationen.	  	  

	  

Lewicki, McAllister och Bies (1998) nämner att forskning om tillit inom organisationer sträcker sig 

i över 40 år och menar att tidigare akademiker associerade tillit och misstro med hur den enskilda 

individen hade för syn på tillit gällande andras avsikter och motiv. I samband med det definierar 

Mellinger (1956) tillit som en individs förtroende till en annan persons avsikter och motiv, samt 

uppriktigheten i den personens ordval. Tilliten i en outsourcingrelation växer fram under 

samarbetets gång, där båda parterna utvecklar en ömsesidig förståelse för varandra. Företag och 

leverantörer utvecklar sin relation över tid genom att lära sig av varandra och förstå motpartens 

beteende över tid (Gainey & Klaas, 2005).	  	  

	  

Webb och Laborde (2005) belyser ett citat från forskaren Priya Malhotra som skriver att det är 

svårare att ta hand om outsourcingrelationen än det är att ta hand om den egna personalen. 

Författarna menar att en god outsourcingrelation byggs upp över tid och kräver ansträngning från 

båda parterna för att upprätthålla en god relation. De belyser även att företag som är missnöjda med 
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sin outsourcingrelation ofta saknar förståelse för varför de ens outsourcar och har en bristande 

kommunikation med leverantören av ekonomifunktionen.	  

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att ge en ökad förståelse för hur relationen mellan leverantör och klient 

fungerar vid outsourcing av ekonomifunktionen. Detta med avseende på hur kommunikation och 

tillit påverkar relationen.	  

1.4 Avgränsning 

För att kunna förverkliga studiens syfte har de fall som valts ut i det empiriska kapitlet varit små 

och medelstora företag i Sverige, även kallat för SME-företag. Det inkluderar företag som har en 

befintlig erfarenhet av outsourcing av ekonomifunktionen samt motsvarande företag som erbjuder 

företagsekonomiska tjänster till klient. Eftersom fokus ligger på hur kommunikation och tillit 

påverkar en outsourcingrelation har det inte varit av betydelse vilken bransch klienten är verksam 

inom, utan det essentiella har varit att lyfta perspektiven från båda aktörerna.  
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2. Metod 

Nedan presenteras de vetenskapsteorier och metodologiska val som ligger till grund för vår studie. 

Fortsättningsvis redogörs det för tillvägagångssättet för studiens teori- och empiriinsamling och 

avslutas med käll- och metodkritik.	  

2.1 Forskningsansats 

För att kunna svara upp till syftet på ett vis som skapar större förståelse för hur relationen mellan 

klient och leverantör fungerar, var det av betydelse att utgå ifrån en vetenskaplig utgångspunkt som 

begrundar sig i kunskap om förståelse. Av den anledningen kändes det logiskt att utgå ifrån en 

ståndpunkt som tolkningsläran hermeneutiken, som lägger stor vikt i att kunna förklara och förstå 

människans handlingar och tolkningar för att skapa ny och mer djupgående förståelse.	  	  

Forskare inom den kvalitativa forskningen påverkas i större utsträckning av interpretativism, även 

kallat för tolkningsperspektivet (Bryman & Bell, 2013). Tanken bakom interpretativism är att 

betrakta människan som en individ som tillskriver mening till sin omgivning och det som sker i den, 

istället för att se individen som ett traditionellt studieobjekt i naturvetenskaplig mening. 

Interpretativismen strävar efter att kunna ge uttryck för en vilja att uppfatta den sociala verkligheten 

och det som händer i den på det sätt som de som lever i den, upplever den. Arbnor och Bjerke 

(1994) understryker detta genom att belysa att verkligheten är en social konstruktion i grunden och 

att det är individerna i den som konstruerar den verklighet vi lever i idag.	  	  

Genom att den sociala verkligheten beror på människans uppfattningar och konstrueras efter 

människorna som befinner sig i den, menar Arbnor och Bjerke (1994) att dialogen får en essentiell 

betydelse. Dialoger mellan individer skapar reflektioner som sedan bidrar till utveckling av 

förståelse, vilket är vad vi har haft som avsikt att uppnå i vår studie. Ett grundläggande element som 

författarna understryker och som vi har haft i åtanke vid förandet av dialog med respondenterna är 

att visa genuin nyfikenhet av kunskaparen, delaktighet och en tro på medmänniskor som aktörer 

med egen rätt att skapa en social verklighet. Detta för att genom en djupare insikt förstå och tolka 

respondentens resonemang på ett sätt som inte bortser ifrån dennes självförståelse.	  	  

Inom den kvantitativa forskningen är ett synsätt inom naturvetenskap en central utgångspunkt för 

att definiera uppfattningen om vad som anses som acceptabel kunskap (Bryman & Bell, 2013). Att 

tillämpa en sådan typ av forskningsansats skulle med största sannolikhet inte svara på studiens syfte 

på ett rättvist sätt eftersom den anammar positivistiska ståndpunkter, som grundar sig i att beskriva 

verkligheten som objektiv genom att prova teorier och samla in data som framställer uppställandet 

av generella lagar.	  
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2.1.1 Socialkonstruktivism	  

Socialkonstruktivismen beskrivs som en inriktning som försöker avslöja fenomen som döljer sig 

bakom ytliga företeelser eller aspekter av verkligheten (Wenneberg, 2001). Detta menas med andra 

ord att verkligheten anses som ett resultat av kollektivt handlande och mellanmänsklig interaktion, 

vilket har varit ett synsätt som genomsyrat vår studie. Socialkonstruktivismen syftar till att belysa 

sanningen om verkligheten och hitta de grundval som står som grund för människors handlingar 

(Wenneberg, 2001).	  	  

	  

Sohlberg och Sohlberg (2013) påpekar att konstruktivism är ett förvirrande begrepp inom den 

nutida diskussionen om vetenskap. Trots det har konstruktivismen kommit att bli ett mer populärt 

fenomen de senaste decennierna, där många forskare har studerat hur exempelvis manlighet 

respektive kvinnlighet konstrueras av den sociala verkligheten (Sohlberg & Sohlberg, 2013). 

Författarna menar att konstruktivismen handlar om vad som konstrueras, vem som gör det samt hur 

det går till, vilket är det synsättet vi har anammat för vår studie.  

 

Cheung (1997) beskriver socialkonstruktionsteorin som en dialog om världen som ett 

kulturföremål. Ett socialt konstruerat förhållande skapas och återskapas genom människans 

interaktioner med varandra. Edvardsson, Tronvoll och Grubers (2011) tankegångar överensstämmer 

med det nyss beskrivna, men de tillägger att det handlar om sociala situationer och strukturer. 

Teorin om socialkonstruktion tillkännager utvecklingen av kunskap som ett socialt fenomen som 

utvecklas genom kommunikation. Vidare menar Cheung (1997) att detta betonar en social tolkning 

samt det intersubjektiva inflytande för kommunikationen. Socialkonstruktion förutsätter en växande 

uppsättning av betydelser som framträder genom samspel mellan människor. Edvardsson et al. 

(2011) menar att val av sociala system och interaktion gör det möjligt att öka förståelsen för den 

sociala verkligheten.  

 

Sammanfattningsvis har detta avsnitt om socialkonstruktivismen varit ett grundläggande element i 

vår studie. Detta för att fokus har legat på människors sätt att interagera med varandra, vilket utgör 

en central del för studien. På så sätt har det varit givande att ha i åtanke om att verkligheten kan 

uppfattas på olika sätt, speciellt när vi har varit ute i praktiken för att studera den empiriska delen av 

studien. 	  

2.1.2 Hermeneutisk forskningsmetod 

Hermeneutiken kan beskrivas som läran om tolkning eller läran om förståelse och är en 

forskningsmetod som funnits länge (Bauman, 2010). Begreppet härstammar från det grekiska ordet 
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“hermeneuein” och är ett förståendeperspektiv som syftar till att tolka människors beteenden och 

handlingar (Gummesson, 2003). För att presentera ett bidrag som ger en ökad förståelse, ansåg vi 

att det var grundläggande att utgå ifrån en forskningsmetod som har ambitionen att sätta sig in i 

aktörers situation och verklighetsuppfattning. Arbnor och Bjerke (1994) förklarar att det är 

essentiellt att förstå och kunna tolka det som studeras för att kunna skapa förståelse i kontext, vilket 

har varit av stor betydelse i vår studie.	  	  

	  

Att forskning är tolkande är något som Gummesson (2003) understryker genomsyrar all forskning. 

Han fortsätter med att förtydliga att språk och ord är två viktiga förutsättningar för det sociala livet, 

vilka hjälper oss att ge namn på saker och händelser i vår omgivning men som också underlättar för 

oss att förstå och kommunicera med varandra. En sådan förutsättning som kombineras med 

observationer, känslor och tankar bidrar till en klar syn av att tolkning är en del av vardagen. Detta 

har varit betydande för att hjälpa oss som forskare att ge mening åt relationen mellan klient och 

leverantör och att tolka hur aktörerna i relationen upplever den.	  	  

	  

Debasay, Nåden och Slettebø (2008) har illustrerat och kartlagt begreppet förståelse inom 

hermeneutiken som en spiral. Syftet med spiralen är att illustrera hur processen går till när en 

forskare övergår från förförståelse till förståelse. De lyfter dock fram att samspelet mellan helheten 

och delarna inte får antas som en ond cirkel, utan bör betraktas som en lärandeprocess, vilket också 

står till grund för varför hermeneutiken kan förklaras som en process där syftet är att tolka och föra 

resonemang kring det som uppfattas som otydligt (Debasay et al., 2008).	  

2.1.3 Deduktion 

Bryman och Bell (2013) menar att deduktiv teori syftar till att representera förhållandet mellan 

teorin och praktiken inom samhällsvetenskapen. Vidare kan det förenklat beskrivas som att forskare 

söker en teori och undersöker detta i praktiken. Induktiv teori kan förklaras som att forskare utgår 

från ett fenomen i praktiken och sedan studerar det närmare och kopplar samman det med en teori 

för att stärka fenomenet. Induktiv metod kan med andra ord ses som att teorin är ett resultat av ett 

fenomen som uppstått i praktiken (Bryman & Bell, 2013). Vid valet av induktiv respektive deduktiv 

metod ansåg vi att vår utgångspunkt härstammade ur den teoretiska referensramen inom vårt valda 

område, vilket också låg som grund till valet av den deduktiva forskningsmetoden. Studien baseras 

inte på några hypoteser som verktyg för att svara upp mot syftet utan har istället testat den 

teoretiska referensramen i praktiken.	  
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2.1.4 Kvalitativ forskningsdesign 

I beslutet om vilken forskningsmetod som skulle vara mest lämplig för studien, utgick vi ifrån en 

utvärdering av de två generella forskningsmetoderna som Bryman och Bell (2013) belyser i 

litteraturen. Kvalitativa- och kvantitativa forskningsmetoder är två centrala huvudstrategier inom 

vetenskaplig forskning. Den kvantitativa forskningsmetoden benämns som en strategi som 

utvecklats ur naturvetenskapliga modellers normer och tillvägagångssätt, vilka betonar vikten av 

kvantifieringen av insamling av data och analys. Den sociala verkligheten uppfattas som yttre och 

objektiv, till skillnad mot den kvalitativa strategin. Den kvalitativa forskningsmetoden är en strategi 

som istället utgår ifrån att det är individens uppfattningar och tolkningar som ligger till grund för 

den sociala verkligheten och att verkligheten ständigt förändras på grund av den (Bryman & Bell, 

2013), vilket vi anser är en adekvat forskningsdesign för vår studie.  

 

Holme och Solvang (1997) beskriver den kvalitativa forskningsprocessen med utgångspunkt från 

förförståelse och fördomar. Forskare besitter förförståelse genom tidigare erfarenheter, 

vetenskapliga arbeten eller utbildningar och menar att det på så sätt är svårt att undvika fördomar. 

Detta på grund av att det är omöjligt att komma ifrån subjektiva ramar i vardagslivet och inom 

forskning. Författarna belyser att forskare strävar efter att uppnå ett naturvetenskapligt objekt-

subjektförhållande genom att tillämpa en kvalitativ forskningsmetod. Metoden används när forskare 

vill skapa en förståelse mellan de och personerna som deltar i undersökningen. Då syftet med 

studien är att skapa en ökad förståelse, valde vi en kvalitativ forskningsdesign för att kunna svara 

upp till syftet på rättvist sätt.	  	  

	  

Analyser av kvalitativ data är både en tidskrävande och detaljerad process. Halvorsen (1992) 

klarlägger att tolkningen av kvalitativ data bland annat baseras på att tolka data som framkommer i 

en informell intervju genom att interpretera hela intervjusituationen. I praktiken omfattas den av den 

sociala situationen samt påståendets emotionella kvaliteteter. Utmaningen i en sådan analys är att få 

fram den svarandes verklighetsuppfattning, eftersom forskaren i ett senare skede måste tolka 

informationen på ett sätt som inte bortförklarar den svarandes självförståelse. 	  

2.2 Tillvägagångssätt 

Med utgångspunkt i de övergripande metodvalen som presenterats ovan, redogörs i detta avsnitt 

konkret hur studien har utformats för insamling av data. Nedan presenteras en egenkonstruerad 

forskningmodell som illustrerar studiens utformning steg för steg. 	  
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Figur 1 - Vår forskningmodell 

 

Det har varit viktigt för oss som forskare att skapa en stadig informationsgrund för att kunna utföra 

studien och svara upp till syftet. Inledningsvis kunde vi med hjälp av en genomgående 

litteraturöversikt sammanställa en teoretisk referensram för studien.	  	  

	  

Studien utgår ifrån ett deduktivt tillvägagångssätt som innebär att den teoretiska referensramen är 

utgångspunkten för studien. Den teoretiska referensramen är uppbyggd efter de komponenter som 

är centrala för studien och som utgör grunden för resten av strukturen i arbetet. Bryman (2011) 

menar att den teoretiska referensramen ska ha en vidare funktion i studien och utgöra en grund för 

forskningen, vilket vi anser att vi har beaktat. Den tematiska analysen av litteraturen har bidragit till 

att vi har inhämtat data som berör “outsourcing av ekonomifunktionen”, “relation”, 

“kommunikation” och “tillit”, som tillsammans bildar den teoretiska referensram som jämförts med 

den empiriska undersökningen. Med hjälp av den teoretiska referensramen kunde vi utforma en 
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intervjuguide med frågor som var anpassade för forskningsområdet och som skulle användas för att 

samla in relevant data till studiens empiriska kapitel. Intervjufrågorna var av kvalitativ 

forskningskaraktär, vilket innebär öppna frågor som ger respondenterna möjlighet att svara fritt 

utifrån egna erfarenheter.	  	  

	  

Det empiriska materialet har samlats in genom en flerfallstudiedesign. En mer detaljerad 

redogörelse för vilken datainsamlingsteknik som använts, samt hur intervjuguide, urval och 

intervjuer genomförts förses längre ner i kapitlet.	  	  

	  

För att inte riskera att information går förlorad har den empiriska undersökningens kodning 

fokuserat på att bevara intervjumaterialets helhet. Detta illustreras genom att inkludera citat från 

respondenterna för att bevara kontexten. Det empiriska kapitlets struktur inleds med en beskrivning 

av resultatet från den empiriska insamlingen, för att sedan presentera varje tema var för sig. Under 

respektive tema sammanfattas sedan svaren från respondenterna och avslutas med en summering av 

hela det empiriska resultatet för att skapa ett helhetsperspektiv.  

 

För att kunna skapa en ökad förståelse var det nödvändigt att ställa den teoretiska referensramen 

mot den empiriska undersökningen. Analyskapitlet presenteras efter de kategorier som har 

genomsyrat hela studien och som har visat sig vara frekventa ordval under kodningen av det 

empiriska materialet. Under respektive kategori framkommer röster från de dubbla perspektiven för 

att enklare framhäva det samspel som krävs från båda parter i en relation.	  

2.2.1 Teoriinsamling 

För att kunna utföra studien och svara upp till syftet ansåg vi att en bred och djup litteraturinsamling 

var fundamental för att bygga en stark teoretisk referensram som bearbetar de grundläggande 

områdena för vår studie. Inledningsvis sökte vi kunskap i en bred uppsättning av litteratur, vilket 

Bryman och Bell (2013) belyser är viktigt att göra för att se vilken kunskap som redan är etablerad 

inom området. På så sätt upptäckte vi att det fanns ett brett utbud av relevant information som 

kunde berika oss med betydelsefull kunskap för studien. Bryman och Bell (2013) poängterar vikten 

av att finna information som betraktas som trovärdig för att kunna leverera ett trovärdigt bidrag, 

vilket har varit en aspekt som vi har tagit hänsyn till i vår forskning. På grund av det breda utbudet 

har det därför varit viktigt för oss att noggrant avgöra om källan är användbar och trovärdig. Genom 

att kolla vilket år boken eller artikeln publicerades kunde vi sortera datans relevans genom att 

jämföra med nyare studier för att se om det skett en förändring eller inte.  
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Även om litteratur i form av böcker har utgjort en stor del av insamlingen av information, är det 

noterbart att majoriteten av insamlingen skett genom vetenskapliga artiklar. För att skapa en djupare 

och mer relevant förförståelse för syftet med studien söktes därför kunskap genom vetenskapliga 

artiklar, vilket gav oss en kännedom om tidigare forskning och dess bidrag till forskningsområdet. 

Tack vare de prenumerationer som Högskolan i Gävle gör kunde vi använda databaser som 

Emerald, Scopus, Science Direct och Google Scholar för att söka oss till relevant information med 

specifikt valda nyckelord som outsourcing, relationship, client/vendor relationship, trust, och 

communication. Det har också varit till nytta att bruka intressanta vetenskapliga artiklars 

litteraturförteckning för att hitta relevant forskning och fakta inom vår studie, som Bryman och Bell 

(2013) menar är ett bra hjälpmedel för att orientera sig fram till relevant litteratur. Vidare förklarar 

Bryman och Bell (2013) att det är av stor betydelse att kunna tolka och förstå det vetenskapliga 

språket för att komplettera och stödja den egna forskningen på, vilket vi har haft i åtanke och som 

genomsyrar studien i sin helhet. Sammanfattningsvis kunde vi med hjälp av kurslitteratur, andra 

relevanta böcker och vetenskapliga artiklar berika oss med kunskap som bidrog till skapandet av en 

stadig grund för att bygga vidare studien på. 

2.2.2 Primär- och sekundärdata 

I detta avsnitt görs en presentation över hur studien förhåller sig till primär- och sekundärdata. Detta 

för att redogöra på en mer djupgående nivå för de metodval som tillämpats för insamlingen av den 

teoretiska referensramen och den empiriska undersökningen.	  	  

	  

Bryman och Bell (2013) belyser primärdata som information som forskare själv samlar in och 

utgörs därför huvudsakligen av det empiriska underlaget i studien. I vår studie genomförde vi 

semistrukturerade intervjuer för insamlingen av empirisk data, vilket författarna benämner som en 

av de vanligaste metoderna för insamling av data i kvalitativa studier. Eftersom studien har 

ambitionen att ställa en teoretisk referensram mot en empirisk undersökning har vi varit måna om 

att knyta an den insamlade data till tidigare forskning samt att kritiskt granska informationen. Detta 

för att få ett starkare bidrag. Sekundärdata vilar på information som redan finns tillgänglig att ta del 

av. Sådan typ av information kan kännetecknas som vetenskapliga artiklar och böcker, vilka har 

varit centrala källor får vår studie och som legat som grund till vår teoretiska referensram.	  

2.2.3 Utformning av intervjuguide 

Detta avsnitt beskriver hur vi har utformat intervjufrågorna till studien och vilka faktorer som varit 

viktiga att beakta i processen. Studiens teoretiska referensram bidrog till att vi som forskare skapade 

en förförståelse inom studiens ämnesområde, vilket underlättade att utforma vår intervjuguide med 
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relevanta frågor. Genom att föra dialoger kring frågornas innebörd och dess potentiella bidrag, gav 

varje fråga en mening till studien.  

 

Bryman och Bell (2013) belyser att frågorna i en intervju med semistrukturerad karaktär, som 

tillämpas i denna studie, ska beröra specifika teman som är centrala för studien samtidigt som 

respondenterna får frihet till att svara efter egna erfarenheter. Detta innebär att intervjufrågorna inte 

behöver ställas i kronologisk ordning, utan kan anpassas efter respondenternas svar för att skapa ett 

naturligt flyt i intervjun. Då vi har intervjuat båda parter i outsourcingrelationen har vi varit 

medvetna om att anpassa språkbruket efter respondenternas yrkesmiljö. Detta för att använda ett 

språk som är förståeligt och professionellt, men också för att undvika eventuella missförstånd, 

vilket Bryman och Bell (2013) menar kan uppstå.  

 

Intervjuguiden till studien är utformad utifrån tre centrala teman; relation, kommunikation och tillit, 

där vi för varje respektive tema utformade relevanta frågor. En teknik som underlättar att skapa 

dialog är att undvika frågor som kan besvaras med “ja” och “nej”. Bryman och Bell (2013) belyser 

dock att generella frågeställningar är bra att ha för att förstå och kunna sätta respondenternas svar i 

sammanhang. Trots att samtliga respondenter som medverkat i studien har varit anonyma, var det är 

ändå av intresse att ställa generella frågor gällande befattning och vilka tjänster inom 

ekonomifunktionen som outsourcades för att enklare förstå respondenternas erfarenheter när de 

sattes i olika sammanhang. Eftersom studien bygger på hur samtliga aktörer upplever relationen vid 

outsourcing, var det av intresse att intervjua båda parter som ingår i relationen. Som ett resultat av 

det konstruerade vi två intervjuguider, en för respektive part. För att lyckas skapa en djupare 

förståelse valde vi att låta frågorna följa samma mönster med endast några små skillnader beroende 

på respondentgrupp. Vi konstruerade även ett försättsblad till intervjuerna, där vi informerade om 

studien och deras val innan intervjun började. För närmare granskning återfinns försättsblad och 

intervjuguiderna i bilagorna. 

2.2.4 Empiriinsamling 

Efter att ha undersökt vilka forskningsmetoder som var mest lämpade för att besvara studiens syfte 

på ett tillfredställande sätt, var det ett logiskt beslut att välja intervjuer med flerfallstudiedesign. 

Detta för att få en detaljerad och djupgående förståelse av outsourcingrelationen. Halvorsen (1992) 

belyser att en fallstudiedesign är bra om forskare vill ge en intensiv fördjupning av ett socialt 

system. Genom att använda sig av en flerfallstudie som forskningsdesign kan forskare bidra till att 

öka förståelsen för olika företeelser i bland annat en organisation, politik eller i en gruppmässig 

företeelse. Inom företagsekonomi underlättar flerfallstudiedesignen genom att behålla helheten samt 
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det meningsfulla i olika verkliga situationer, som till exempel organisations- och ledningsprocesser 

eller i relationer (Yin, 2007). Då vi har haft ambitionen om att öka förståelsen för hur relationen 

mellan klient och leverantör är och fungerar, har det också varit viktigt för oss att se relationen från 

ett helhetsperspektiv samt vilken mening den har för klient och leverantör.	  	  

	  

Yin (2007) illustrerar en tabell där han förklarar skillnaden mellan olika forskningsstrategier och 

belyser att forskare som använder sig av fallstudier bör åtminstone ha forskningsfrågor som svarar 

på “Hur?” och “Varför?”, vilket vår studie är baserad på. En studie som är uppbyggd på sådant vis 

är en studie som oftast använder en forskningsstrategi som är en historisk studie, fallstudie eller ett 

experiment. Han lyfter även fram vilken grad av kontroll och vilken sorts tillgång forskare har när 

det gäller de konkreta situationerna där ett visst beteende visar sig, vilket också utgör grunden till 

den forskningsstrategi som väljs. En historisk studie är att föredra om det i praktiken saknas 

kontroll och inte har möjlighet att studera relevanta situationer på ett direkt plan. Experiment är en 

metod som är bra att använda vid studier i exempelvis laborationsmiljö, där det går att manipulera 

ett beteende direkt, systematiskt och precist. Slutligen sammanfattar han med att klarlägga att 

fallstudier är en forskningsstrategi som är bra att använda vid studier av aktuella skeenden, men då 

med relevanta beteenden som inte kan manipuleras. Gemensamt för en fallstudie och en historisk 

studie är att de bygger på samma tekniker men att fallstudier skiljer sig genom att de empiriska 

beläggen ser annorlunda ut. Direkta empiriska observationer samt intervjuer med individer som är 

delaktiga i händelseförloppet, är två aspekter som är signifikanta för en fallstudie. Han riktar även 

fokus på att det finns olika typer av fallstudiedesigner och benämner explorativ, deskriptiv och 

förklarade fallstudier som tre alternativ. I samband med att studien syftar till att söka kunskap om 

en ökad förståelse valde vi, utifrån resonemangen ovan, att arbeta med en flerfallstudie som 

forskningsstrategi eftersom vi studerar flera sociala konstruktioner i ett aktuellt skeende utan avsikt 

att manipulera fram beteenden.	  

2.2.5 Urval 

För att få en ökad förståelse och kunna svara upp på studiens syfte på ett rättvist sätt med relevant 

information har det varit viktigt för oss som forskare att skapa en urvalsram som är relevant för 

studiens art och syfte. Trost (1997) belyser att urvalet i kvalitativa studier bör vara heterogent inom 

en given ram, där det är viktigt att tänka på en variation av intervjupersoner för att få en bred 

informationsgrund men som fortfarande är relevant för studiens forskningsområde.	  	  

	  

I valet av respondenter till vår studie utgick vi från det som Trost (1997) benämner som 

bekvämlighetsurval och sökte därför respondenter som var tillgängliga och lämpliga för vår studie. 
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De respondenter som har varit av intresse för oss är företag som outsourcar tjänster inom 

ekonomifunktionen och de säljande företagen. Med vetskap om att kvalitativa studier inte ämnar 

presentera statistiskt representativa urval var det av värde att sträva efter en variation av 

intervjupersoner som outsourcar sin ekonomifunktion för att kunna jämföra och ställa de empiriska 

resonemangen mot varandra i vår analys. Eftersom syftet är att få en ökad förståelse har det varit 

centralt för oss att hitta respondenter från båda parter i outsourcingrelationen. Detta för att kunna 

beakta de dubbla perspektiven och hur de upplever relationen. 	  

2.2.6 Intervjuer 

En adekvat metod för datainsamling är viktig för framställningen av intressant och relevant 

information för studien. Bryman och Bell (2013) påpekar även att forskare som har ett tydligt fokus 

i sin undersökning, sannolikt kommer att använda sig av semistrukturerade intervjuer. I och med 

syftets art ansåg vi att en semistrukturerad intervjustruktur var att föredra eftersom det kunde leda 

till långa resonemang som sedan skulle tolkas. Arbnor och Bjerke (1994) belyser att intervjuaren 

behöver använda sig av en flexibel och interaktionsframhävande metod. Detta genom en 

kombination av engagemang och professionell distans för att uppnå en sammanhängande 

helhetsbild. Med detta i åtanke valde vi att genomföra tio semistrukturerade intervjuer i muntlig 

form.	  

 

Inom en kvantitativ forskningsmetod använder intervjuaren sig av en specifik ordningsföljd på 

frågorna och intervjuplatsen sker på samma plats för samtliga intervjuobjekt. Strukturerade 

intervjuer har en starkare tendens att komma fram till svar som ofta är ett “ja/nej-svar”. Fördelen 

med semistrukturerade intervjuer är istället att det är av intresse att vilja fånga upp respondenternas 

egna uppfattningar och deras synsätt på frågeställningarna (Bryman & Bell, 2013). De 

semistrukturerade intervjuerna ger därmed en lägre grad av standardisering än starkt strukturerade 

intervjuer. Vid strukturerade intervjuer finns det inget utrymme för andra svar än det som 

frågekonstruktören har bestämt sig för (Trost, 1997). Utifrån resonemangen ovan beslutade vi oss 

för en intervjukaraktär som bjuder in till en öppen dialog mellan frågekonstruktör och respondent. 

Detta för att låta intervjun röra sig i olika riktningar, vilket gav intervjuerna substans.  

 

För att kunna genomföra en intervju som håller god kvalitetsnivå finns det särskilda krav som måste 

uppfyllas. Dessa krav menar att metoden måste ge tillförlitliga resultat, även kallat för reliabilitet. 

Resultaten måste vara giltiga och skapa validitet, samt att det ska vara möjligt för andra att kritiskt 

granska slutsatserna (Lantz, 2007). Ambitionen med dessa krav är att stärka intervjuns trovärdighet 

och användbarhet, eftersom de utgör en stor del av underlaget i en studie. För att försäkra oss om att 
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vi uppfyllde dessa sammanställde vi en sammanfattning av respondenternas resonemang där de fick 

granska samt godkänna dokumentet, för att bekräfta att våra tolkningar inte förvrängde deras 

självförståelse.	  

2.2.7 Bearbetning av empiriskt material 

Efter samtliga intervjuer genererade den empiriska undersökningen en stor mängd information som 

krävde sortering och bearbetning innan den sammanställdes i det empiriska kapitlet. Vi 

dokumenterade varje intervju med hjälp av en diktafon och transkriberade sedan samtliga 

intervjuer, vilket Bryman och Bell (2013) belyser som en metod som skapar en noggrann analys av 

det insamlade materialet. Genom att vi genomförde tio intervjuer som var cirka 45 minuter långa, 

resulterade det i en stor mängd råmaterial. För att hålla oss i enlighet med den planering vi hade 

under studiens gång var det betydande att transkribera intervjuerna löpande. Detta för att inte 

förlora värdefull tid som behövdes för den slutliga sammanställningen, ett argument som Bryman 

och Bell (2013) menar är viktig att beakta. Eftersom våra intervjuguider är uppdelade i områden 

efter den teoretiska referensramen kunde vi sortera materialet relativt enkelt under dessa, vilket 

underlättade för oss när vi sökte efter likheter, skillnader och andra potentiella mönster som kunde 

vara värdefulla för studien.  

 

När transkriberingarna var gjorda skickades de ut via e-post till respondenterna för en sista 

granskning och godkännande, innan vi påbörjade kodningen av materialet. Efter att respondenterna 

godkände det transkriberade intervjumaterialet, sökte vi efter unika upplevelser för att koda 

relevanta och intressanta citat. Genom denna kodning har vi kunnat finna en del samband och 

olikheter mellan den teoretiska referensramen och det empiriska materialet. Vi har använt oss av en 

egenkonstruerad modell (se figur 3) för att jämföra dessa samband och olikheter mellan den tidigare 

forskningen och vårt empiriska material.	   

	  

Kodning av material som är av kvalitativ karaktär kan vara svårt att genomföra, vilket är en 

upprepad kritik mot kvalitativ dataanalys, då risken finns att kontexten går förlorad (Bryman & 

Bell, 2013). En annan kritik som Bryman och Bell (2013) belyser är att det narrativa flytet från 

respondenten också kan gå förlorad. För att undvika att ett sådant utfall för vår studie, 

transkriberade vi samtliga intervjuer så att vi enklare kunde bearbeta materialet. Genom att göra det 

gav det oss möjligheten att kunna gå tillbaka och läsa, bearbeta och hämta ny information.	  
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2.2.8 Analys 

För att kunna belysa en förståelse för hur relationen mellan klient och leverantör fungerar vid 

outsourcing av ekonomifunktionen har det varit väsentligt att göra en jämförelse mellan den 

teoretiska referensramen och den empiriska undersökningen. Detta för att förstå hur kommunikation 

och tillit påverkar relationen och hur samtliga parter upplever den. För att göra detta möjligt 

sammanställde vi respondenternas ord och resonemang för varje tema, där de resonemangen som 

ansågs vara mest betydande för analysen framhävdes och jämfördes med tidigare forskning och 

teorier inom respektive tema.   

 

Den teoretiska referensramen har utgjort strukturen för den empiriska undersökningen. Syftet med 

att låta studiens empiriska och analytiska kapitel utgå ifrån den teoretiska referensramen har varit 

för att underlätta för läsaren att enkelt kunna följa och förstå studiens struktur, vilket Bryman och 

Bell (2013) menar är ett tillvägagångssätt som är bra för att enklare skapa förståelse. Analysen följs 

sedan av ett kapitel där studiens bidrag redogörs och där det bedöms om studien lyckats uppnå det 

den hade för avsikt att göra, vilket är att ge en ökad förståelse för hur relationen mellan leverantör 

och klient fungerar vid outsourcing av ekonomifunktionen. 

2.2.9 Etiska överväganden 

Det har varit viktigt för oss att ta ställning till de etiska övervägandena som finns vid insamling av 

empirisk data för att inte tränga oss på och inkräkta den miljön respondenterna arbetar i. Innan varje 

påbörjad intervju använde vi oss av ett försättsblad där vi redogjorde för de villkor och ändamål 

som materialet hade för avsikt att användas till. Detta för att underrätta respondenterna om att all 

data bearbetas och används till ett enda syfte och att den är konfidentiell. För att dokumentera 

intervjuerna använde vi oss av en diktafon, som vi med godkännande av respondenterna spelade in, 

vilket Bryman och Bell (2013) rekommenderar för att inkludera information som lätt kan glömmas 

bort men som är betydande. Detta har bidragit till att vi har kunnat återge all data i rätt sammanhang 

och kunnat göra en fullständig redogörelse för samtliga intervjuer. Något som vi dock upptäckte var 

att värdefull information också framkommer efter att den formella intervjun avslutats och när 

samtalsämnet fick flöda helt fritt. Av den anledningen lät vi diktafonen vara på en stund efter 

intervjun för att fånga upp sådan information som tillkännagavs i en mer informell mening. 

Avslutningsvis har vi erbjudit samtliga respondenter en kopia av den färdigställda studien, vilket 

har visat sig vara uppskattat. 
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2.2.10 Kvalitetskriterier 

Vid valet att tillämpa en kvalitativ forskningsdesign medföljer kvalitetskrav som utgörs av 

grundläggande kriterier som studien bör kunna leva upp till. Dessa grundläggande kriterier har 

utformats för att bedöma kvaliteten i kvalitativ forskning och fokuserar på trovärdighet och äkthet i 

en studie (Bryman & Bell, 2013). Gällande trovärdigheten i en studie finns det fyra delkriterier som 

har en motsvarighet till den kvantitativa forskningens kriterier. Dessa benämns som tillförlitlighet 

(intern validitet), överförbarhet (extern validitet), pålitlighet (reliabilitet) samt konfirmering 

(objektivitet) och beskrivs närmare nedan. 

	  

Ø Bryman och Bell (2013) menar att tillförlitligheten fokuserar till största del på att den 

sociala verkligheten beskrivs på ett trovärdigt sätt och att resultatet i studien når de personer 

som har deltagit i den. På så vis får de en chans att ta del av resultatet och bekräfta att forskaren 

har upplevt och tolkat verkligheten på ett riktigt sätt. Detta kriterium har vi varit måna om att 

uppfylla genom att vi, efter varje intervju, transkriberat materialet och skickat en 

sammanfattning till respondenterna där de har fått möjlighet att ta del av informationen och 

bekräftat att vi inte har feltolkat något påstående. 

 

Ø Överförbarheten, som också benämns som extern validitet, syftar till att uppmana 

forskare att utföra en djup, men tät forskning så att en form av databas bildas. Resultatet av det 

ska sedan kunna överföras till andra miljöer och låter läsaren avgöra generaliserbarheten av 

studien. Det är av värde att poängtera att den slutsats vi har fått i vår studie gäller specifikt för 

just detta fall, men eftersom vi har redogjort för de förutsättningar som har gällt för just vår 

studie blir det enklare att se vilka typer av analyser som skulle kunna vara överförbara till andra 

miljöer. 

 

Ø Pålitlighet är ett kriterium som sällan används i stor utsträckning på grund av att den 

kvalitativa forskningen ofta innehåller stora mängder av data, men som är en teknik som har för 

avsikt att förbättras för att stärka pålitligheten i studier inom företagsekonomi (Bryman & Bell, 

2013). Eftersom det kräver för mycket tid för kollegor att granska materialet i en kvalitativ 

studie, bidrar det till att denna valideringsteknik ofta faller bort. Trots det har vi som forskare 

varit medvetna om att uppfylla detta kriterium genom att vara öppna med att redogöra för hur 

vi har arbetat och kommit fram till vår slutsats med hjälp av tydligt beskrivna modeller och steg 

som illustrerar vad vi har grundat våra argument på. 

 



 

 18 

Ø Slutligen benämns konfirmeringen som ett kriterium och avser att säkerställa att 

forskaren inte medvetet har låtit sina egna värderingar eller preferenser styra inriktningen av 

resultatet och slutsatserna i arbetet. Som tidigare nämnt har vi under hela studien varit 

noggranna med att inte låta våra personliga värderingar eller preferenser stå till grund för 

studiens resultat eller inriktning, utan har baserat allt material på vetenskapliga grunder och 

utifrån de perspektiv som tillförts av de respondenter som varit delaktiga i studien. 

 

Det andra kriteriet benämns som äkthet och syftar till att kontrollera materialet så det ger en 

rättvisande bild av information, resonemang och åsikter som presenteras i studien (Bryman & Bell, 

2013). Detta kriterium och tankesätt har varit övergripande för hela studien och vi som forskare har 

arbetat för att inga överdrifter och feltolkningar ska skina igenom. För att ytterligare få en rättvis 

bild om hur relationen mellan företag och leverantörer fungerar vid outsourcing av 

ekonomifunktionen var det viktigt att belysa perspektiven från samtliga aktörer i relationen. 

2.2.11 Käll- och metodkritik 

Eriksson och Hultman (2014) belyser att ett kritiskt tänkande är centralt inom all utbildning och 

yrkeskategori, oavsett vad forskaren studerar. Ett kritiskt tänkande innebär således att forskaren 

behöver reflektera över sitt arbete och dess källor, för att kunna förbättra och precisera sin studie.	  	  

 

För att vår studie skulle uppfylla de kvalitetskrav som bör finnas i en kvalitativ studie och anses 

vara trovärdig, var det essentiellt att källkritiskt granska samtliga källor som användes i studien. Av 

den anledningen undersökte vi hur våra källor hade använts i tidigare forskning och var noga med 

att följa upp på dem för att kunna konstatera att de höll en god akademisk standard. Det har även 

varit av betydelse för oss att kontrollera antalet citeringar i en vetenskaplig artikel för att artikeln 

skulle bekräfta och upprätthålla sin trovärdighet. Slutligen har vi under hela studien varit noggranna 

med att inte låta våra personliga värderingar eller preferenser stå till grund för studiens resultat eller 

inriktning, utan har baserat allt material på vetenskapliga grunder och utifrån de perspektiv som 

tillförts av de respondenter som varit delaktiga i studien.	  	  

 

Kritik som vanligen riktas mot en studie med fallstudiedesign menar att forskarna kan få en 

obalanserad och skev beskrivning av fallet och ett onyanserat resultat eftersom det oftast används 

för få datakällor, som i forskningssammanhang kallas för triangulering (Eriksson & Hultman, 

2014). Kritiken menar att det mestadels krävs mer ingående beskrivningar för att en fallstudie ska 

ge en heltäckande bild av det område man vill studera och kan illustreras som en tabell där särskilda 

kritiska punkter tas upp, som brist i stringens beskrivning av “Hur?” och “Varför?”. Vidare kan 



 

 19 

sammanhanget ge selektiv dataredovisning samt att upptäckten av nya frågor och begrepp kan 

utmynna i en bristande triangulering (Eriksson & Hultman, 2014).	   Valet inför vilken 

forskningsdesign som var mest lämplig att använda för att förverkliga studiens syfte på ett 

tillfredsställande vis grundades på att få en detaljerad och ökad djupgående förståelse för syftets 

mening. En flerfallstudiedesign möjliggjorde därför för studien att på ett ingående stadium studera 

relationen mellan klient och leverantör vid outsourcing av ekonomifunktionen.	  
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3. Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen med stöd från tidigare forskning. Kapitlet 

inleds med en redogörelse av outsourcing som sedan fortsätter med en fördjupning inom 

kommunikation, tillit och relation, som utgör studiens specifika teman. 

3.1 Outsourcing 

Med vetskapen om att forskare och författare definierar begreppet outsourcing olika, valde vi att 

utgå ifrån Zhu, Hsu och Lillies (2001) definition; “Processen att överföra ansvaret för en specifik 

verksamhetsfunktion från en anställd grupp till en icke-anställd grupp” (egen översättning). 

Fenomenet uppstod vid 1950-talet men det var inte förrän mellan år 1980 och 1990 som det blev en 

strategi som användes av företag runt om i världen (Embleton & Wright, 1998). Jain och Natarajan 

(2011) menar att bank- och finansiella tjänster har vuxit i samma takt som tillverkningssektorn inom 

outsourcing och blir allt vanligare. Detta genom utvecklingen av informationssystem och nya 

kommunikationstekniker, vilket har underlättat för företag att använda sig av outsourcing som ett 

strategiskt verktyg (Jain & Natarajan, 2011).	   I samband med det har forskning kring 

outsourcingrelationer också fått en allt mer central del på affärsmarknader (Cannon & Perreault Jr, 

1999). 

	  

Historiskt sätt menar Reilly och Tamkin (1996) att de mest centrala orsakerna till varför företag 

outsourcar är kostnadseffektivitet, förbättrad service och ett ökat fokus på 

kärnverksamhetsrelaterade funktioner. Strävan efter att minska kostnader har alltid varit en drivkraft 

till outsourcing (Reilly och Tamkin, 1996; Jiang, Belohlav, Young, 2007; Harland, Knight, 

Lamming, Walker, 2005), men har under de senaste två årtiondena förändrats när allt fler företag 

som specialiserar sig inom områden som är frekventa för outsourcing (Varadarajan, 2009). Detta 

innebär således att extern expertis också är ett av de större motiven till outsourcing.  Zhu, Hsu och 

Lillie (2001) menar att resultatet av att fokusera på kärnverksamheten och förbättra servicen mot 

företagets kunder genererar stort mervärde, både för företaget och dess konsumenter och utvecklar 

företagets innovationsförmåga (Gilley & Rasheed, 2000).	  	  

	  

Jiang et al. (2007) klarlägger att en av de mest betydande fördelarna med outsourcing inkluderar ett 

ökat fokus på företagets kärnkompetenser, eftersom företaget får möjlighet att utveckla samt 

förbättra nya tekniker och områden som är essentiella för företagets utveckling. Harland et al. 

(2005) belyser en annan fördel med outsourcing och lyfter vikten av att upprätthålla en god relation 

mellan klient och leverantör. En god relation skapar en flexibilitet som bidrar till att det blir lättare 
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för ett företag att anpassa sig till de förändrade arbetsförhållandena. Det gör det också möjligt att 

förbättra servicen och tekniken genom att skapa mindre och mer flexibla arbetsgrupper (Harland et 

al., 2005). Trots att outsourcing är ett populärt fenomen är det viktigt att redogöra för de risker som 

finns (Power et al., 2004). En outsourcingstrategi kan vara välplanerad och strukturerad, men det 

krävs engagemang och disciplin för att outsourcingen ska lyckas (Power et al., 2004). Författarna 

belyser att ett vanligt misstag är att organisationer inte beaktar riskerna med outsourcing och inser 

konsekvenserna först efter att de implementerat strategin. Detta kan medföra konsekvenser som är 

kostsamma och svåra att reparera sig från (Power et al., 2004).	  	  

	  

Outsourcing är en strategi som ofta tenderar att bilda ett samarbete på lång sikt. Harland et al. 

(2005) belyser att det krävs en stark relation för att lyckas bibehålla ett gott samarbete mellan 

aktörerna. Rhodes, Lok, Loh och Cheng (2014) belyser att en outsourcingrelation inkluderar 

faktorer som kvalitet, förtroende, gott samarbete, kommunikation och kostnader. Tidigare forskning 

har byggt vidare och anpassat olika teorier och presenterat insikter om hur faktorer som bland annat 

tillit och engagemang påverkar beteendet inom en relation (Cannon & Perreault Jr, 1999). 	  

3.2 Kommunikation 

Varje organisation har en unik företagskultur som består av gemensamma attityder, värderingar och 

beteendemönster. I en outsourcingrelation innebär det att två kulturer sammanträffas och risken för 

svårigheter och konflikter ökar (Dogerlioglu, 2012). Kommunikationen spelar därför en viktig roll 

för att minimera risken för missförstånd och för att konfliktlösningen ska vara produktiv, vilket 

Dogerlioglu (2012) samt Leeman och Reynolds (2012) menar är avgörande för att samarbetet ska 

förbli effektivt. Relationen bör präglas av effektiv kommunikation, något som Leeman och 

Reynolds (2012) menar kännetecknas av lyhördhet. Detta för att kunna förutse konflikter innan de 

hinner uppstå och fungerar som ett förebyggande syfte. Kommunikationens funktion underlättar 

också för att kunna förmedla vilka mål och förväntningar parterna har på relationen och samarbetet, 

vilket är en fördel för att parterna ska arbeta effektivt (Prahinski & Benton, 2004). Detta kan göras 

genom kommunikationsstrategier, vilka koncentrerar sig på konsten av att konversera och lyssna för 

att uppnå gemensamma mål (Prahinski & Benton, 2004).	  	  

	  

Granér (1994) menar att kommunikation kan utspela sig på olika vis och är mycket mer än bara det 

som förmedlas med ord och tenderar att ha en djupare substans. Han belyser att kommunikation kan 

uppkomma på olika sätt och exemplifierar detta genom att referera till olika sammanhang. Han 

beskriver att kommunikationen i ett möte mellan två företag utgörs av de uttalade orden som utbyts 

och som i sin tur uppfyller meningsfullhet, vilket också är den formen av kommunikation vi har valt 
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att referera till i vår studie. Det finstilta i ett kontrakt kan i ett annat sammanhang uppfattas som 

mindre viktigt. Han fortsätter med att beskriva kommunikation som ett blodomlopp och menar att 

det är kommunikationen som binder samman och förenar samtliga parter. Genom en tydlig 

kommunikation tillför det ny information, upplevelser, kunskaper och erfarenheter, som är viktiga 

faktorer för att upprätthålla en god relation.	  	  

	  

Mohr och Nevin (1990) definierar kommunikation som “limmet som håller ihop 

distributionskanalerna” (egen översättning) och menar att kommunikationsteorin huvudsakligen 

fokuserar på att beskriva kommunikation som en helhet. Enligt Mohr och Nevin (1990) finns det 

fyra typer av kommunikation, som Prahinski och Benton (2004) valt att känneteckna som innehåll, 

frekvens, medium samt återkoppling. I kategorin innehåll delar Prahinski och Benton (2004) upp 

den i två delar; direkt och indirekt information. Den direkta informationen innebär att informationen 

stärks genom underlag som går att ta fasta på direkt, som exempelvis en resultatrapport. Den 

indirekta informationen syftar på att förmedla information på ett sätt som indirekt påverkar 

mottagarens uppfattning i en viss situation utan att säga det direkt. Detta genom att anspela 

informationen på kunskap, erfarenheter och genom en utvärdering av situationen (Prahinski & 

Benton, 2004). Frekvensen syftar på att kontinuerligt bilda ett informationsflöde så parterna i 

relationen upprätthåller en varaktighet i relationen (Mohr & Nevin, 1990). Den frekvensen är 

individuell och bör situationsanpassas för att informationsutbytet ska vara effektiv istället för 

improduktiv. Medium syftar till den metod som används för att överföra informationen mellan 

parterna. Informationsmedlet kan delas upp i två subkategorier; rik informationsmedel och 

formalitet. Vid rikt informationsmedel överförs informationen genom direkt kommunikation mellan 

parterna, som exempelvis genom en dialog. I kontrast med det benämns kommunikation via e-post 

som minst rikt (Prahinski & Benton, 2004). Formaliteten ser över vilken struktur kommunikationen 

har och vilka rutiner den har. Författarna beskriver formaliteten som en organisations sätt att 

strukturera upp hur kommunikationen ska förmedlas och uttryckas för att ge störst resultat. 

Slutligen belyser Prahinski och Benton (2004) återkoppling. Återkopplingen, som också benämns 

som tvåvägskommunikation, innebär en sorts kommunikation som ämnar underlätta för företag att 

klargöra förväntningar och där en utvärdering av samarbetet också tar plats (Prahinski & Benton, 

2004).	  	  

	  

Tidigare studier har påvisat att kommunikation är en byggsten för att skapa tillit (Thomas, Zolin & 

Hartman, 2009). Lindberg-Repo och Grönroos (2004) illustrerar en modell för hur kommunikation 

kan förändras över tiden. Modellen beskriver de faser som utvecklas med tiden och som gäller 

uppbyggnaden, förbättringen och upprätthållandet av en outsourcingrelation. Relationen mellan 
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olika parter utvecklas kontinuerligt och stegvis och är unik för varje relation. Av den anledningen 

bör varje organisation beakta olika kommunikationssätt som alternativ för att stärka relationen 

mellan parterna (Lindberg-Repo & Grönroos, 2004).	  

3.3 Tillit  

Forskning inom tillit, även kallat för trust, i organisationer och relationer sträcker sig över 40 år och 

är grundläggande för att en affärsrelation ska fungera (Lewicki et al., 1998). Tidigare forskning 

gällande vilken roll tillit spelar i en outsourcingrelation har indikerat på att den är begränsad och är 

en utmaning att studera (Langfield-Smith & Smith, 2003). Trots det menar Langfield-Smith och 

Smith (2003) att forskning kring tillit blir ett allt mer populärt forskningsområde även om det är ett 

känsligt område inom företagsekonomi. Intresset för ämnesområdet har bidragit till ett brett 

spektrum av forskning hos bland annat vetenskapliga forskare, psykologer, sociologer samt 

ekonomer och kan, på grund av sin betydelse, definieras på olika sätt. Lewicki et al. (1998) 

definierar tillit som säkra och positiva förväntningar av en annan persons beteende. Read (1962) 

menar att personer som känner tillit till en part också förväntar sig att parten skyddar och stödjer 

personens privata intressen. Detta medför att personerna känner sig trygga med att dela med sig av 

personlig information som är känslig och ibland inte till någon fördel, på grund av att de känner sig 

förtroendefulla med att det förekommer en informationsdelning som är säker. Denna studie bygger 

på en kombination av Reads (1962) och Mellingers (1956) definition av tillit, som beskrivs som 

individers goda förtroende för andra människors intentioner och motiv, samt uppriktigheten i en 

specifik persons valda ord.	  	  

	  

Det är tidigare nämnt är det är en utmaning att studera tillit, ett resonemang som Ruppel och 

Harrington (2000) också framför. Författarna riktar dock fokus på att tillit kan växa fram på olika 

sätt, beroende på förutsättningarna i den givna situationen och menar att tillit och samarbete är nära 

länkade till varandra. Den vanligaste formen av tillit karakteriseras genom sociala relationer där det 

finns frekvent kontakt i form av kommunikation och umgänge under en längre tid. För att illustrera 

olika alternativa sätt där tillit kan utvecklas benämner de kunskapsbaserad tillit som en variant. Den 

kunskapsbaserade tilliten växer fram genom att det saknas tillräckligt med kännedom om företagets 

bakgrund för att kunna avgöra om det finns en trovärdighet eller inte. Tilliten baseras istället på 

kunskapen och tron på att företagets rykte är tillräckligt bra och att de förmodligen inte skulle 

riskera att missköta sig. En annan variant som Ruppel och Harrington (2000) beskriver är 

identifikationsbaserad tillit där förtroendet utvecklas genom att företagets egna värderingar 

överensstämmer med leverantörens och skapar på så sätt en ömsesidig förståelse och identifiering 

mellan parterna.	  
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3.3.1 Tillit och misstro - två dimensioner 

En outsourcingrelation som saknar ömsesidig tillit och präglas av misstro kan leda till konsekvenser 

som kan påverka aktörerna på olika sätt. Lewicki et al. (1998) belyser att tidigare forskare beskriver 

misstro som en förväntan av att andra inte agerar utifrån ens eget bästa och att uppvisa ett beteende 

som är missgynnsamt i syfte om att skada företaget. Författarna definierar därför misstro som 

negativa förväntningar av en annan persons beteende.	  	  

	  

En avsaknad av misstro betyder dock inte nödvändigtvis att det finns en stark tillit och att ett lågt 

förtroende inte behöver vara ekvivalent med hög tillit (Cho, 2006). Cho (2006) fortsätter därför att 

argumentera för att om stark tillit inte automatiskt betyder att ett företag inte misstror en leverantör, 

innebär det heller inte att insatser som bygger upp och skapar tillit eliminerar risken för misstroende 

helt. För att exemplifiera detta i praktiken menar Cho (2006) att en relation som präglas av misstro 

inte nödvändigtvis främjas genom att endast minska graden av misstro, utan bör lämpas efter vilken 

situation relationen befinner sig i och situationsanpassa eventuella åtgärder utefter det. Ett lågt 

förtroende mellan två parter kan leda till mycket större och omfattande komplikationer än bara en 

förändring i graden av tillit, i den aspekten att det kan leda till missförstånd som påverkar 

beslutsprocesser på ett sätt som kan orsaka finansiella skador som kan ta lång tid att reparera (Cho, 

2006).	  	  

	  

Tidigare forskare har fokuserat på att förstå hur stor effektiviteten är i en outsourcingrelation är när 

tilliten är stark och kunna förklara hur den uppstår och påverkas i praktiken (Lewicki et al., 1998). 

Författarna menar att tidigare forskning tyder på att tillit är en komponent som har en betydande roll 

för hur effektivt ett samarbete i en affärsrelation är. Everaert, Sarens och Rommel (2010) belyser att 

förtroendet för leverantören spelar större roll för små och medelstora företag än för större företag. 

Detta, menar författarna, kan förklaras genom att de små och medelstora företagen lägger mer vikt 

på att skapa tillit än vad de större företagen gör, som i regel fokuserar mest på att sänka 

kostnaderna. 	  

	  

En outsourcingrelation där aktörerna har brister eller saknar tillit till varandra samarbetar troligtvis 

inte heller på ett tillfredställande sätt (Zaheer & Venkatraman, 1995). Detta kan medföra att de står i 

riskzonen för att förlora konkurrensfördelar vid kraftiga konkurrenstryck från marknaden. Ndubisi 

(2011) menar på så sätt att tillit bör ses som en viktig grundpelare i en relation och att graden av 

tillit utgör hur stark relationen mellan företag och leverantör är. En konsekvens av lågt förtroende är 

att relationen kan upplevas som ineffektiv och kan komma att skada företaget mer än att göra någon 
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nytta. För att outsourcingrelationen ska anses som komplett och effektiv krävs det ömsesidig tillit 

från båda parter (Hausman, 2001).	  	  

	  

Langfield-Smith och Smith (2003) beskriver i sin teori en outsourcingrelation som bildandet av en 

strategisk allians och menar att det finns stora risker i en sådan relation som kan påverka tilliten. De 

redogör för att de klienter och leverantörer som har olika synsätt och mål står inför en större risk för 

att påverka tilliten i relationen negativt. Författarna benämner välkonstruerade kontrollsystem som 

en fördel för att minimera risken för brister i tilliten.	  	  

	  

Nedan presenteras en modell som Lewicki et al. (1998) konstruerat där tillit och misstro illustreras 

som olika dimensioner och ställs mot varandra. Modellen är hjälpsam för att på ett tydligt sätt 

illustrera och exemplifiera hur tillit och misstro kan fungera som två separata dimensioner, vilket 

innebär exempelvis att en stark ömsesidig tillitskänsla i en outsourcingrelation inte innebär en 

självklar eliminering av en känsla av misstro. Varje dimension har en kvasi-stationär balans av 

styrkor som ger en skapnad av tillit och misstro vid en specifik nivå. Författarna presenterar tillit på 

den vertikala ledden och karaktäriserar den som antingen hög eller låg. Utifrån författarnas egna 

resonemang och uppfattning om relationer som präglas av stark tillit har de lyckats karaktärisera de 

faktorer som de anser är centrala för en sådan relation, såsom hopp, tro, initiativ, försäkran och 

förtroende. Misstro presenteras på den horisontella ledden och likaså karaktäriseras den som hög 

eller låg. Faktorer som de beskriver karaktäriserar en relation med en hög grad av misstro är rädsla, 

skepsis, cynism, varsamhet och ett behov av övervakning. 
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Figur 2 - Lewicki et al. (1998), egen bearbetning. 

3.4 Relation 

För skapa ett affärsförhållande mellan klient och leverantör som ska vara hållbart i längden krävs 

det att åtskilliga faktorer stämmer överens. Relationen benämns som en central faktor med stor 

betydelse och relevans för ett sådant utfall (Michael, 2008). Begreppet relation kan definieras på 

olika vis trots att betydelsen är samma. Bharadwaj och Saxena (2009) betonar att en god relation är 

en vinnande relation och beskriver en affärsrelation som en process där två företag bildar starka och 

omfattande sociala, tekniska, ekonomiska och serviceinriktade band som växer fram över tiden och 

som behöver underhållas med omsorg. Anderson (1995) beskriver relationen mellan två företag 

som strängar mellan företagen i ett samarbetsförhållande. Gemensamt för både Anderson (1995) 

och Ravald och Grönroos (1996) är att de uttrycker att en relation består av flera olika episoder, där 

företagen till slut inte ser till de olika episoderna i relationen utan betraktar den i sin helhet. Med 

hjälp av härledning från tidigare forskning definieras därför relationen i denna studie som ett 

förhållande där två parter har ett kontinuerligt utbyte av affärstransaktioner, som inkluderar en 

övergripande löpande kontakt genom god kommunikation av kunskapsutbyte.	  	  
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En vinnande relation vid outsourcing kan även generera konkurrensfördelar för aktörerna eftersom 

meningen med en god relation är att uppnå ömsesidiga förmåner (Bharadwaj & Saxena, 2009). Gil-

Saura, Frasquet-Deltoro och Cervera-Taulet (2009) kompletterar redogörelsen genom att de anser 

att ett av de huvudsyften som en relation har är strävan efter att skapa ett mervärde. Det kan liknas 

en trend som vuxit sig starkare över de senaste årtiondena som siktar på att bevara relationer som är 

få, men nära och starka. Författarna menar att, genom att göra så, bildas en större chans att etablera 

långa och hållbara relationer, som resulterar i ett större mervärde för båda parter. Noterbart är att 

Jain och Natarajan (2011) belyser att en av riskerna med outsourcing också kan vara relationen i 

sig. Om den inte underhålls på rätt sätt kan den leda till ofördelaktiga konsekvenser i form av 

konflikter, som kan skada båda parter (Jain & Natarajan, 2011).	  	  

	  

Webb och Laborde (2005) belyser att en affärsrelation skiljer sig från en privat relation. Relationen 

i ett outsourcingförhållande kan innebära att maktfördelning inte är jämn på så sätt att leverantören 

övertar ett övergripande ansvar över den outsourcade tjänsten. Detta kan leda till att klienten känner 

sig underlägsen leverantören och skapa osäkerhet. Författarna understryker därför vikten av en god 

relation mellan parterna för att samarbetet ska fungera. Det krävs följaktligen starka och omfattande 

band mellan de för att skapa trygghet för båda parter. Om samarbetet fallerar kan det leda till 

ekonomiska processer som kan kosta företagen dyrt och kan kräva juridisk hjälp för att lösa 

(Tompkins, Simonson, Tompkins & Upchurch, 2006). Sammanfattningsvis belyser författarna att 

en misslyckad outsourcing sällan beror på kontrakterade affärsfrågor, utan grundar sig ofta i att 

relationen inte är tillräckligt stark, vilket i sin tur leder till falska förhoppningar och ouppnådda mål.	  

3.4.1 Relationens olika arter 

Cannon och Perreault Jr (1999) nämner att det finns olika typer av relationer. De menar att en del 

relationer bildas genom formella avtal eller att lita på avtalet mellan dem och andra börjar med en 

öppen kommunikation mellan aktörerna. En relation kan även bildas genom att parterna behandlar 

informationen stegvis eller genom att känna en känsla av samarbete (Cannon & Perreault Jr, 1999).	  	  

	  

De formella avtalen benämns som rättsliga obligationer som på ett detaljerat och noggrant vis 

binder ett avtal mellan två parter där kontraktet specificerar de roller och skyldigheter som finns i 

relationen. Dessa obligationer går utöver de grundläggande skyldigheter och säkerhetsåtgärder som 

finns. Detta för att för att reglera och skydda parterna från kommersiellt informationsutbyte oavsett 

om parterna signerar ett formellt eller informellt dokument (Cannon & Perreault Jr, 1999). Cannon 

och Perreault Jr (1999) belyser två betydande fördelar med relationer som inleds genom formella 

avtal. Den ena åsyftar till de juridiska skyldigheter och rättigheter som avser att ge aktören skydd 
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och säkerhet vid uppkommande komplikationer och konflikter inom outsourcingrelationen. Den 

andra fördelen vilar på tryggheten att det ges möjlighet att styra och forma relationen i den riktning 

som önskas för att uppnå önskade mål i framtiden. Barthélemy och Adsit (2003) klargör genom 

samma resonemang att ett noggrant utformat avtal är essentiellt för en lyckad outsourcing eftersom 

kontraktet hjälper till att skapa en balans i makten mellan företag och leverantör. Trots det finns det 

nackdelar med formella avtal i en outsourcingrelation som är av vikt att uppmärksamma. 

Författarna menar att lika mycket som formella avtal anses vara en säkerhet i en 

outsourcingrelation, kan det också komma att bli en nackdel om de ligger till grund för en minskad 

flexibilitet mellan parterna vid företagsförändringar. Ensidiga kontrakt som till merparten är till 

fördel för klienten behöver inte vara fördelaktigt i längden och kan komma att påverka 

leverantörens vilja att arbeta mot samma mål.	  

3.5 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

En god relation är en vinnande relation. En affärsrelation beskrivs som en process där två företag 

bildar starka och omfattande sociala, tekniska, ekonomiska och serviceinriktade band som växer 

fram över tiden och som behöver underhållas med omsorg (Bharadwaj & Saxena, 2009). Harland et 

al. (2005) menar tillika att en god relation skapar en flexibilitet som bidrar till att det blir lättare för 

ett företag att anpassa sig till de förändrade arbetsförhållandena. Detta förändrade arbetsförhållande 

kan liknas med att relationen växer och blir starkare. Parterna, som ingår i relationen, kan se 

relationen som uppdelad i flera olika episoder, där de till slut ser de olika episoderna som en enda 

helhet (Anderson, 1995; Ravald & Grönroos, 1996). Ett annat element som är viktigt är tilliten 

mellan parterna. Tilliten är grundläggande för att kunna arbeta på ett tillfredsställande sätt (Zaheer 

& Venkatraman, 1995). I samband med det behöver en relation kommunikation för att tillföra ett 

värde och stärka relationen (Lindberg-Repo & Grönroos, 2004).	  	  

	  

Ruppel och Harrington (2000) menar att den vanligaste formen av tillit skapas genom sociala 

relationer, där en frekvent kommunikation och umgänge under längre tid existerar. 

Kommunikationens roll i en relation är viktig för att undvika svårigheter och konflikter 

(Dogerlioglu, 2012). Utöver att kunna kommunicera i en relation, är det även av vikt att vara lyhörd 

för att kunna förutse och lösa eventuella framtida problem (Prahinski & Benton, 2004). Relationen 

kan ses som en grundläggande komponent för att samarbetet och förhållandet mellan parterna ska 

fungera på ett starkt och tryggt sätt (Webb & Laborde, 2005).	  	  

	  

För att förtydliga hur tillit, kommunikation och relation är sammanlänkade har vi 

sammanfattningsvis konstruerat en egen modell som visar deras betydelse och anknytning. 
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Leverantören och klienten ses som två åtskilda parter, men som sedan sammanstrålar och bildar den 

relationen som uppstår vid outsourcing. Figurens pilar illustrerar hur kommunikation och tillit 

tillsammans bildar en relation. Kommunikationen kan delas upp i fyra typer och tilliten ställs mot 

misstro och syftar till de olika sätten relationen kan utvecklas respektive brytas ner genom. 

Relationen behöver i sin tur underhållas genom kommunikation för att fortsätta utvecklas och inte 

stagnera. 	  

	  

Figur 3 - Vår modell utifrån den teoretiska referensramen. 
 

För att runda upp den teoretiska referensramen har vi sammanställt en syntes som presenteras nedan 

och som förser läsaren med en tydlig översikt över de teman som utgör en central del för studiens 

uppbyggnad. Tabellen har delats upp i en huvuddel och kategorier och ger en summering av varje 

tema samt vilka vetenskapliga forskare som har varit av stor betydelse för respektive ämnesområde.  

 Sammanfattning Forskare 

 
Huvuddel 

- Outsourcing av 
ekonomifunktionen 

 
Använd definition av outsourcing 
”process att överföra ansvaret för en 
specifik verksamhetsfunktion från en 
anställd grupp till en icke-anställd 
grupp”. Bank- och finansiella 
tjänstesektorn är den som vuxit mest 
inom outsourcing. Outsourcing av 
ekonomifunktionen har möjliggjort att 
företag kan fokusera på sina 
kärnkompetenser.   

 
Zhu et al. (2001) 
Embelton & Wright (1998) 
Cannon & Perreault Jr (1999) 
Jain & Natarajan (2011) 
Rielly & Tamkin (1996) 
Jiang et al. (2007)  
Harland et al. (2005) 
Varadarajan (2009) 
Gilley & Rasheed (2000) 
Power et al. (2004) 
Rhodes et al. (2014)  
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Kategorier 

- Kommunikation 
 
 
 
 
 
 
 

- Fyra typer av 
kommunikation 

 
 
 
 

 
 
 
 

- Tillit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Tillit vs. Misstro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Relation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kommunikationens roll och funktion 
är väldigt viktig för att lösa eventuellt 
problem och minska risken för 
svårigheter och konflikter. 
Kommunikationen innehar en central 
roll så att båda parterna kan jobba för 
bästa förmåga.  
 
 
Kommunikation kan definieras som 
”limmet som håller ihop 
distributionskanalerna”, där 
distributionskanalerna i vår studie är 
de två parterna i relationen. Det finns 
fyra typer av kommunikation som 
definieras som innehåll, frekvens, 
medium och återkoppling.  
 
 
Forskning inom tillit, även kallat trust, 
inom organisationer och relationer 
sträckt sig över 40 år. Trots att 
forskningen har sträckt sig över lång 
tid och har blivit ett allt mer populärt 
forskningsområde är det även ett 
känsligt ämne inom företagsekonomi. 
 
 
 
 
Om en outsourcingrelation saknar 
ömsesidig tillit, kan misstro skapas 
som missgynnar parterna på olika vis. 
Genom att ha en avsaknad av misstro 
betyder inte att det finns en stark tillit 
dock. En relation bör därför lämpa sig 
efter var relationen är hur situationen 
ser ut. 
 
 
 
Relationen benämns som en stor faktor 
för att upprätthålla ett gott förhållande 
mellan företag och leverantör. 
Vinnande relationer inom outsourcing 
kan genera stora konkurrensfördelar, 
på grund av det generar ömsesidiga 
förmåner. Risken finns dock att 
företaget som outsourcar, kan känna 
att de förlorar kontroll över 
funktionen. Det är då viktigt att känna 

 
Dogerlioglu (2012) 
Leeman & Reynolds (2012) 
Prahinski & Benton (2004) 
Granér (1994) 
Mohr & Nevin (1996) 
Thomas et al. (2009) 
Lindberg-Repo & Grönroos 
(2004) 
 
Mohr & Nevin (1990) 
Prahinski & Benton (2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lewicki et al. (1998) 
Langfield-Smith & Smith (2003) 
Read (1962) 
Ruppel & Harrington (2000) 
Cho (2006) 
Zaheer & Venkatraman (1995) 
Ndubisi (2011) 
Hausman (2001) 
Mellinger (1956) 
 
 
Zaheer & Venkatraman (1995) 
Ndubisi (2011) 
Langfield-Smith & Smith (2003) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michael (2008) 
Bharadwaj & Saxena (2009) 
Anderson (1995) 
Ravald & Grönroos (1996) 
Gil-Saura et al. (2009) 
Jain & Natarajan (2011) 
Webb & Laborde (2005) 
Tompkins et al. (2006) 
Cannon & Perreault Jr (1999) 
Barthélemy & Adsit (2003) 
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- Samarbete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Olika arter 
 
 
 

trygghet mellan båda parterna.  
 
 
För att relationen ska kunna ge 
konkurrensfördelar, behövs 
ömsesidiga förmåner. Detta skapar ett 
mervärde för båda parterna i 
relationen. De trender som funnits om 
relationen är att hålla kvar få men nära 
och starka relationer. Genom att ha 
nära och starka relationer etableras 
långa och hållbara relationer. 
 
 
Det finns olika arter vid relationer. Det 
finns dem som skapas genom formella 
avtal, och de som börjar med en öppen 
kommunikation.  De som skapas 
genom formella avtal ger en detaljerad 
syn över roller och skyldigheter i 
relationen. Den som skapas genom en 
öppen kommunikation kan ge en 
öppenhet i relationen. 
 

Gainey & Klaas (2005) 
 
 
Bharadwaj & Saxena (2009) 
Gil-Saura et al. (2009) 
Jain & Natarajan (2011) 
Webb & Laborde (2005) 
Tompkins et al. (2006)  
 
 
 
 
 
 
Cannon & Perreault Jr (1999) 
Barthélemy & Adsit (2003) 

	  

Figur 4 - Sammanfattning av den teoretiska referensramen. 

 

Tabellen har till viss del används i analysen för att underlätta att se över de övergripande delarna i 

den teoretiska referensramen när den har ställts mot det empiriska materialet i studien.   
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4. Empiri 
 

Följande kapitel avser att ge läsaren en presentation av resultatet som framkommit av den 

empiriska undersökningen. Detta görs utifrån både leverantörernas och klienternas perspektiv. 	  

4.1 Presentation av leverantörer och klienter. 

I detta avsnitt ges en presentation av samtliga respondenter som deltog i studien. Vi har intervjuat 

totalt tio personer, varav hälften representerar leverantörer respektive klienter. På grund av att 

studien förblir en offentlig handling har vi beslutat att alla respondenter bör vara anonyma. Detta för 

att minimera risken för att offentliggöra information som kan bedömas som känslig och komma att 

beröra företagen och deras verksamhet. Nedan presenteras två tabeller som ger en överblick över 

yrkestitlarna hos respondenterna samt när intervjuerna ägde rum. Respondenternas specifika 

benämning är oberoende av varandra och har inget samband. 

	  

 

Figur 5 - Leverantörer. 

 

 

Figur 6 - Klienter. 

4.2 Empiriundersökningens resultat 

Innan vi presenterar respondenternas svar under respektive tema belyses först resultatet av den 

empiriska undersökningen.  

Ø Resultatet har visat att kommunikation är en viktig faktor för outsourcingrelationen, 

men att graden av den varierar beroende på klientens behov och tillit för leverantören. En del 
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av leverantörerna har benämnt kommunikationen som dubbelriktad, vilket refererar till en 

variant av tvåvägskommunikation.  

Ø Vad gäller tilliten visar den empiriska undersökningen att klienterna menar att det 

antingen finns tillit eller misstro och att det sällan finns något däremellan. Detta baseras på att 

misskötsamhet eller större misstag från leverantörerna kan leda till konsekvenser som är svåra 

att reparera sig från, både ekonomiskt och relationsmässigt. Dock har vi kunnat konstatera att 

tilliten redan existerar vid ett tidigt skede i outsourcingrelationen eftersom den oftast är 

kunskapsbaserad men att den växer sig starkare genom god service och prestation.  

Ø Outsourcingrelationen har visat sig vara viktig för samarbetet i sin helhet mellan 

parterna. Den empiriska undersökningen visar att en god relation är viktig för ett samarbete på 

lång sikt. Detta för att underlätta för parterna att prata om sådana situationer som är 

komplicerade och som kan resultera i negativa utfall. Leverantörerna är eniga om att relationen 

handlar om inställningen till samarbetet och att den bidrar till vilken dynamik relationen får. 

Några av klienterna har poängterat att en god relation inte är beroende av frekvent 

kommunikation utan istället skapas genom att vara säker på varandras intentioner och att de är 

goda. Detta menar de uppnås genom att utgå ifrån att leverantören håller det den lovar tills att 

motsatsen bevisats.  	  

Nedan redogörs för samtliga respondenters resonemang på ett utförligt plan. Strukturen bygger på 

samma teman som den teoretiska referensramen. Eftersom studien har haft som avsikt att skapa en 

ökad förståelse, har vi inkluderat flera exempel som respondenterna upplevt i praktiken. Detta för 

att förtydliga kontexten och ge en rättvisande bild av respondenternas resonemang. 

4.3. Kommunikation 

4.3.1 Leverantörernas syn på kommunikation 

Samtliga leverantörer anser att kommunikationen spelar en stor roll i outsourcingrelationen. De 

menar att det är viktigt att vara lyhörd för klientens behov och önskemål, eftersom de är medvetna 

om att klienter värdesätter det. Leverantör A1 inledde genom att ge sin syn angående vad 

kommunikation är enligt henne:	  

“Den är dubbelriktad för det första. Det är inte information, för det är någonting annat, utan 

kommunikation - det betyder att vi har öron och lyssnar på kunden.”	  

- Leverantör A1.	  
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Leverantör A1 var noga med att skilja på kommunikation och information. Hon menar att genom att 

lyssna på klienten kan hon hjälpa dem att finna det underliggande problemet som klienten 

egentligen behöver hjälp med, eftersom det inte är självklart att klienten är medveten om det själv. 

Hon menar att det är lättare att hitta den rätta lösningen genom att vara lyhörd (personlig 

kommunikation, 25 mars 2015). Noterbart är att flera av respondenterna anser att det krävs mer än 

lyhördhet för att upprätthålla god kommunikation. Att vara rak, ärlig, tydlig och visa respekt och 

förståelse för varandra är några av de främsta egenskaperna som respondenterna menar får 

kommunikationen att fungera. Leverantör B2 belyser att om kommunikationen är dålig eller helt 

obefintlig, finns risken att klienten lämnar företaget. Hon redogör också för att det finns klienter 

som inte vill ha en regelbunden kommunikation och att det därför varierar (personlig 

kommunikation, 7 april 2015). Gemensamt för majoriteten av leverantörerna är att de understryker 

att frekvensen av kommunikationen är individuell och bestäms efter klientens önskemål. En mindre 

frekvent kommunikation påverkar med andra ord inte leverantörernas förmåga att utföra sina 

arbetsuppgifter.  

Trots att kommunikationens frekvens inte påverkar arbetet för leverantörerna, menar de att det är 

viktigt att informera om förändringar. Leverantör A1 exemplifierar detta genom att ställa sig frågan; 

“Vilka av mina kunder kan det här träffa?”, vid lagförändringar (personlig kommunikation, 25 mars 

2015). Sådana situationer menar hon lyfter kommunikationens roll och är en del av den serviceplikt 

som bör finnas hos leverantörer i helhet.	  

Leverantör B1 är den enda respondenten som har som rutin att efter varje möte med klienten, skicka 

en sammanfattning via e-post för att säkerställa, informera och bekräfta mötets kontext samt vad de 

kom fram till. Han belyser att han har som mål att vara rak, tydlig och uppriktig i sin 

kommunikation och anser att han tillfredsställer det genom att använda e-post som en motsvarighet 

till ett skriftligt dokument, vilket är en trygghet för både honom och klienten (personlig 

kommunikation, 7 april 2015). 	  

Eftersom kommunikationen anpassas efter klientens önskemål menar respondenterna att det är 

klienten som bestämmer vilken kommunikationskanal och i vilken grad den ska användas för att det 

ska vara bekvämt för klienten. Leverantör D1 menar att han bemöter kommunikationen med samma 

medel som klienten använder (personlig kommunikation, 23 april 2015). Vid en följdfråga om vilka 

kommunikationskanaler som upplevs vara mest frekventa lutar samtliga svar mot medel som e-post, 

telefon och fysiska möten. Fördelen med e-post är att all kommunikation dokumenteras och det är 

därför enkelt att gå tillbaka i tiden för att färska upp minnet. Däremot hanteras tyngre eller mer 

komplicerade besked över telefon eller fysiska möten. Sådana tillfällen menar Leverantör A1 kräver 
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tid och behöver en trygg miljö där interaktionen kan ske i lugn och ro (personlig kommunikation, 

25 mars 2015).	  

Som nämnt ovan belyser respondenterna att deras kommunikationssätt anpassas efter klienternas 

behov och önskemål. Leverantör C1 menar att det är en självklarhet att göra det enkelt och smidigt 

för klienterna, eftersom det inte påverkar leverantörernas förmåga att arbeta. Leverantör B1 belyser 

om att det finns en tendens att klienter känner en obehagskänsla över att exempelvis träffa en 

revisor (personlig kommunikation, 7 april 2015). Det viktigaste är att klienterna känner sig hörda 

och inte upplever att de är tvingade till att gå på möten (Leverantör C1, telefonintervju, 14 april 

2015). 	  

“Vill dem inte träffas så är det inget vi tvingar dem till utan anpassar kommunikationen så den 

passar kundens behov och villkor.“	  

- Leverantör B2.	  

Under sessionen med Leverantör A1 belyste hon om vikten av lättillgänglighet. Hon menar att hon 

anser att det är viktigt att klienten ska kunna nå sina leverantörer under olika tidpunkter.	  

“Kunden får en kundansvarig hos oss och kunden får det telefonnumret och är det då så att man 

har fler, det kan ju vara ett team runt kunden, då har kunden tillgång till alla personerna.”	  

- Leverantör A1.	  

Uppstår det en krissituation ska klienten kunna känna att denne kan kontakta sina kontaktpersoner. 

Detta genom att Leverantör A1 belyser att hon är mån om att lämna ut sitt telefonnummer till sina 

klienter och att hon försöker vara tillgänglig under de perioder hon inte arbetar på kontoret, som till 

exempel sommarhalvåret. Hon poängterar att ambitionen är att kunna erbjuda klienten en känsla av 

lättillgänglighet, vilket hon tror uppskattas och upplevs som en trygghet (personlig kommunikation, 

25 mars 2015).	  

Precis som i de flesta relationer uppstår det problem och meningsskiljaktigheter. Det är oftast inte 

de som är betydande utan det är hur de hanteras och löses som avgör hur stark kommunikationen 

och relationen i sin helhet är. Vid frågan om hur meningsskiljaktigheter hanteras i 

outsourcingrelationer visade det sig finnas en del skillnader i både tillvägagångssättet och 

kommunikationen. Enligt Leverantör A1 krävs det en objektiv part för att lösa oenigheten om den 

inte går att reda ut enskilt mellan de berörda parterna. Då hon arbetar som kontorschef anses hon 

ofta som den formella objektiva parten, dock endast till klienter som inte är hennes egna. Hennes 
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roll som en objektiv part är att förmedla information mellan de berörda parterna och försöka finna 

en gemensam lösning (personlig kommunikation, 25 mars 2015).	  

“Väldigt mycket löser sig genom att man får se mig och prata med mig direkt i det läget.”	  

- Leverantör A1.	  

Vidare belyser hon att processen inkluderar att hon meddelar klienten att hon kommer behöva 

inräkna den berörda medarbetaren, vilket i en majoritet av fallen brukar vara effektivt och lönsamt 

(personlig kommunikation, 25 mars 2015).	  

Leverantör B1 anser att fysiska möten är effektivt i flera sammanhang, men speciellt vid tvister eller 

konflikter. På grund av sin yrkesroll som revisor brukar han få sin vilja igenom och argumenterar 

för det genom att belysa att det är hans yrkestitel som kan “ligga i vågskålen”. Med detta menar han 

att har en rättighet att neka till att skriva under ett dokument han inte bedömer är korrekt 

(Leverantör B1, personlig kommunikation, 7 april 2015). Han anser att han måste våga ta ställning 

och säga ifrån om situationen leder till att det överskrider hans arbetsmoral. För att exemplifiera 

detta i praktiken beskrev han en situation som han erfarit och som gick så långt att hans personliga 

integritet utsattes för fara. Med hjälp av jurister från FAR, som begrundade det som synnerliga skäl, 

kunde han avsäga sig uppdraget. Ett sådant utfall är inte vanligt förekommande och brukar betraktas 

som den sista utvägen, med förutsättning att han som revisor inte längre kan vara oberoende i 

situationen (personlig kommunikation, 7 april 2015).	  

Leverantör C1 belyser att hon anser att en rak kommunikation vid meningsskiljaktigheter är 

effektivt. Hon redogör för att hon i första taget tycker det är viktigt att prata om oenigheten men att 

hon oftare vänder sig till lagen för att styrka sina resonemang. Hon belyser också tiden som en 

viktig aspekt och menar att en meningsskiljaktighet som inte omhändertas direkt oftast resulterar i 

negativ energi som påverkar relationen (telefonintervju, 14 april 2015).	  

4.3.2 Klienternas syn på kommunikation 

I detta avsnitt presenteras klienternas syn på kommunikation i outsourcingrelationer. Med stöd från 

det empiriska materialet har det visat sig att kommunikationen spelar en stor roll för klienterna, men 

med några enstaka undantag.	  

Klient C1 beskriver under intervjun att hon värdesätter kommunikation lika mycket som hon 

värdesätter den i sin egen verksamhet när de kommunicerar med sina kunder. Med hennes egna ord 

karaktäriserar hon kommunikation som att vara lyhörd och arbeta utifrån den information som 

förmedlas och önskas (personlig kommunikation, 17 april 2015). Klient B1 menar att 



 

 37 

kommunikation kännetecknas av tillgänglighet. Beskrivningarna av kommunikation varierar, men 

sammanstrålar i ett resonemang som menar att den största förpliktelsen ligger i att leverantörerna 

bör vara tillgängliga och förse professionell hjälp vid eventuella problem som uppstår.	  

Den empiriska undersökningen utvisar dock att behovet av kommunikation varierar och är väldigt 

individuell beroende på verksamhet och intresse. Klient B1 riktar uppmärksamhet på att hon inte 

innehar intresse för de tjänster som hennes verksamhet outsourcar, vilket också var den primära 

anledningen till att de överhuvudtaget outsourcades. På grund av det spelar kommunikationen inte 

en viktig roll för henne eftersom att hon inte finner det intressant och givande nog, utan förlitar sig 

endast på att leverantören sköter sina uppgifter enligt de avtal och överenskommelser som avtalats 

om (personlig kommunikation, 15 april 2015).  	  

Klient C1 betonar att kommunikationen för småföretagare spelar roll och är värdefull. Hon 

begrundar det på att belysa att småföretagare oftast har mycket att hålla reda på, vilket bidrar till att 

den kommunikation som existerar mellan klient och leverantör blir essentiell för att återkoppla 

sådan information som är relevant för den outsourcade tjänsten. Hon poängterar också att hon vill 

kunna ringa till sin leverantör och få hjälp med frågor som uppkommer på löpande band, vilket hon 

anser är en del av den service som medföljer outsourcing. Hon konkretiserar detta genom att belysa 

att hennes tidigare erfarenheter av att ingå i en outsourcingrelation återspeglade en fabrikskänsla 

och att den kändes stel och begränsad. Detta ledde till att hon avslutade samarbetet och fann en ny 

leverantör som hon hoppas kommer kunna leva upp till hennes behov och förväntningar. I samma 

resonemang lyfter hon slutligen att det leder till att klienter känner sig omhändertagna och upplever 

att leverantören bryr sig och anser att hennes verksamhet är viktig (personlig kommunikation, 17 

april 2015).	  

Däremot menar Klient E1 att kommunikationen kommer och går i vågor. Hon belyser att hon under 

vissa perioder upplevt att kommunikationen har varit bristande från leverantörens sida och vice 

versa. Hon belyser att hon sympatiserar med leverantörer som förmodligen arbetar med flera 

klienter och att det med största sannolikhet är därför som kommunikation är sporadisk och, i vissa 

fall trög. Hon menar dock att behovet av kommunikation kan vara akut och att det borde finnas 

alternativa sätt att få hjälp på (telefonintervju, 28 april 2015).	  

Klient A1 upplever att den befintliga kommunikationen mellan henne och hennes leverantör 

fungerar bra och är tillräcklig för att hon ska känna sig trygg och sedd av denne. Men hon 

poängterar att det inte alltid har varit så. Under vår session med henne fanns det en önskan att få 

dela med sig av en tidigare erfarenhet med en leverantör som hon med sina egna ord, beskriver som 

katastrofal. Hon beskriver den relationen som dysfunktionell och menar att det inte existerade 
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någon form av kommunikation överhuvudtaget. Hon hade tilldelats en kontaktperson som inte var 

kontaktbar, varken via telefon, e-post eller öppen för fysiska möten. Detta bidrog till att hon kände 

att hon förlorat kontrollen helt över den outsourcade verksamhetsdelen och menar att 

konsekvenserna av det kunde ha tvingat hennes verksamhet att behöva ansöka om konkurs 

(personlig kommunikation, 14 april 2015).	  

“Det var en ren katastrof. De fick ingenting att fungera, det började komma in inkassokrav, dem 

betalade inte in det jag hade skickat in.”	  

- Klient A1.	  

Tack vare den empiriska undersökningen kunde vi klarlägga för vilka kommunikationskanaler som 

upplevs vara mest frekventa och önskvärda. De stämde bra överens med de kanaler leverantörerna 

upplyste om och inkluderar telefon, e-post, fysiska möten, sms och egna affärsplattformer som har 

en chattfunktion. Klient D1 belyser att han i sin outsourcingrelation, oavsett vilken del av 

verksamheten den berör, alltid försöker anställa och ingå ett samarbete med ägaren i en ägarledd 

leverantörsverksamhet. Detta på grund av att han anser att ägarna arbetar hårdare, visar större 

engagemang och är mer måna om en personlig kommunikation än en anställd (personlig 

kommunikation, 21 april 2015).	  

Vid frågan om hur meningsskiljaktigheter hanteras och hur kommunikationen har sett ut i sådana 

situationer skiljer det sig lite i svaren hos respondenterna. Detta beror dels på att vissa klienter inte 

har upplevt några och för att de ibland inte ens har hanterats, utan istället bara runnit ut i sanden. 

Dock menar de respondenter som har erfarenheter av det att det antingen har blivit kontaktade 

personligen av leverantören och genom fysiska möten kunnat komma överens och till och med 

kompromissat fram en lösning. Klient A1, som ovan belyste om en outsourcingrelation som var 

dysfunktionell, redogjorde för hur kommunikationen sviktat och blivit allt mer bristande i 

situationer som egentligen hade krävt en starkare kommunikation. Hon menade att 

kommunikationen hade fungerat bra i början på relationen med fysiska möten och e-post där hon 

hade klargjort för de behov hon hade gällande återkoppling, som innebar regelbundna möten varje 

kvartal. Trots denna ömsesidiga förståelse och överenskommelse kände hon att inget av det som 

beslutats om uppfylldes och att de outsourcade tjänsterna dessutom missköttes (personlig 

kommunikation, 14 april 2015).	  

“Jag ringde till chefen för hela leverantörsföretaget till slut och pratade in ett meddelande på 

telefonsvararen och hon ringde inte tillbaka. Så en vecka senare ringde jag igen och då var hon 

upptagen på ett möte så då hade hon inte tid och de skulle koppla mig till någon annan som hade 



 

 39 

med avtal att göra. Då sa jag att då får du gå in och avbryta det mötet för jag tänker inte vänta en 

sekund till.”	  

- Klient A1	  

Detta har resulterat i att Klient A1 numera känner att ett av hennes största krav vid starten av ett 

affärsrelaterat samarbete är regelbunden kontakt och där informationsutbytet inkluderar avstämning 

och återkoppling av samtliga områden (personlig kommunikation, 14 april 2015).	  

Klient E1 belyser att hon erfarit flera meningsskiljaktigheter och att hon alltid dubbelkollar vad 

leverantören säger för att försäkra sig om att hon själv är införstådd med de lagar och 

rekommendationer som finns. Hon menar att kommunikationen inte är ensidig och att hon också tar 

initiativ vid meningsskiljaktigheter genom att själv försöka hitta lösningar. Detta har resulterat i att 

hon, i vissa fall, har hittat andra alternativa lösningar på problem som hon tillsammans med 

leverantören kunnat sätta i kraft (telefonintervju, 28 april 2015).	  

4.3.3 Sammanfattning Kommunikation 

Vi har under studiens gång fått ta del av hur respondenterna ser på vikten av kommunikation i en 

outsourcingrelation och vad den karaktäriseras av. Sammanfattningsvis kan det konstateras att 

samtliga respondenter är eniga om att kommunikationen är viktig för att skapa en gemenskap 

mellan båda parter och för att klienterna inte ska känna att de tappar kontrollen över de outsourcade 

tjänsterna. Trots det är behovet av kommunikationen olika beroende på klientens verksamhet, krav 

och intresse och anpassas efter klientens önskemål. Kommunikationen är en del av den service som 

leverantören erbjuder och som de menar är viktig att ta hänsyn till, men utgör inte en avgörande roll 

för att utföra uppdraget i sig och behöver nödvändigtvis inte vara regelbunden. Dock finns det inte 

några nackdelar med att ha en god och regelbunden kommunikation utan att det istället skapar en 

känsla av gemenskap och samarbete. Detta bidrar till att skapa en bättre relation i sin helhet, men 

även att minimera risken för eventuella missuppfattningar.	  

De mest frekventa kommunikationskanalerna redogörs som telefon, e-post och fysiska möten och 

gäller för båda parter. Dock varierar frekvensen, som beskrivet ovan och situationsanpassas efter 

kundens behov och är väldigt individuell. Vissa klienter vill ha en regelbunden och nära 

kommunikation medan andra nöjer sig med någon gång per år.	  

Meningsskiljaktigheter hanteras olika beroende på situation och ärende. Samtliga respondenter 

värdesätter personlig kommunikation i form av ett möte där de mesta dispyter kan överkommas. 

Vid större och mer komplicerade problem är det ibland mer lämpligt att inkludera en objektiv part 
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för rådgivning och-/eller en kommunikationsförmedlare. Leverantörerna arbetar aktivt med fysiska 

möten för att förhindra att misstro skall uppkomma, vilket de anser varit det bästa sätt att möta 

klienterna.	  

4.4 Tillit 

4.4.1 Leverantörernas syn på tillit 

I detta avsnitt presenteras leverantörernas syn på tillit. Leverantörerna var eniga om att tillit är ett 

grundläggande element för att skapa en god relation och underströk flertalet gånger under 

intervjuerna dess relevans. Vi fann att tillit kan uttryckas på olika sätt och kan därför också bildas 

genom olika situationer. Vid en inledande öppen fråga om vad tillit kännetecknas av fick vi 

varierande svar. Leverantör B1 belyser hur han ser på tillit:	  

“Jag tror att förtroende handlar om att man gör det man ska, att man säger som det är och att man 

gör det man säger.” 

- Leverantör B1. 

Denna definition av tillit kan knytas samman till det resonemang som Leverantör B1 tidigare förde 

om vikten av att vara rak och ärlig. Genom att vara specifik och tala om precis som det är i samtliga 

arbetsrelaterade situationer, bildas det en tillitkänsla och trygghet från klienterna (personlig 

kommunikation, 7 april 2015). Leverantör B2 menar att det är viktigt att kunna lita på varandra som 

individer, samtidigt som klienten räknar med att dem gör ett korrekt arbete (personlig 

kommunikation, 7 april 2015). Leverantör C1 beskriver att tillit för henne är att det existerar ett 

ömsesidigt förtroende mellan parterna, där parterna måste kunna vara säkra på varandras intentioner 

och att de framförallt är goda. Detta kan uppnås genom att parterna är både öppna och ärliga mot 

varandra, även i de situationer där konsekvensen är att en revisionsberättelse inte skrivs under på 

grund av felaktiga grunder (telefonintervju, 14 april 2015).	  

Eftersom vi var medvetna om att frågor rörande tillit kan vara utmanande att studera var det viktigt 

att i den empiriska undersökningen vara flexibla och följa leverantörernas riktning för att förstå 

kontexten som de anser att tillit skapas genom. Vi kunde se att tillit skapas på olika sätt och utifrån 

olika situationer än faktorer som att vara rak, ärlig och lita på varandras intentioner. Leverantör D1 

menar att, i en bransch som den vi studerar, kräver en service som fokuserar på att sätta klienten i 

fokus i alla aspekter. I praktiken menar han att det vara att bjuda in klienten till kontoret för att 

träffas personligen eller att leverantören åker ut till klienten för att se klientens verksamhet och 

förstå affären bakom siffrorna. Han beskriver att det är ett av de större områdena som de värdesätter 



 

 41 

i sitt arbetssätt. Han fortsätter att berätta att de också använder sig av ett telefonsystem som innebär 

att det finns en telefonlinje som är kopplad till samtliga medarbetare för att säkerställa att det alltid 

är någon som svarar (personlig kommunikation, 23 april 2015). På så sätt förmedlar det en känsla 

av lättillgänglighet som han menar är viktig för att klienten ska känna att leverantören finns redo att 

besvara och hjälpa till vid behov. Detta innebär dock inte att vikten av att leverera korrekta 

rapporter inte spelar lika stor roll, men han betonar att de mjuka värdena skapar ett större mervärde 

och en känsla som är mer “hemma”, vilket håller på lång sikt (personlig kommunikation, 23 april 

2015).	  

I den empiriska undersökningen nämns förväntningar i frågor som berör tillit och förtroende. Enligt 

respondenterna kan förväntningarna från klienterna se olika ut och variera mellan ingen förväntan 

alls, till att få rådgivning om, exempelvis, placeringar av kapital och äktenskapsrådgivning. 

Leverantör B1 menar att vissa klienter nöjer sig med att få korrekta rapporter medan andra kan 

förvänta sig att de ska få rådgivning i tjänster som de inte outsourcar (personlig kommunikation, 7 

april 2015). Dessa olika förväntningar menar leverantörerna är viktiga att bemöta, men också farliga 

eftersom det kan leda till att relationen äventyras och förlorar huvudsyftet. Av den anledningen 

menar Leverantör B1 att det gäller att finna en bra balans mellan att möta dessa förväntningar utan 

att överskrida från ramen för uppdraget. Han fortsätter sedan att förtydliga att han upplever att det 

också är en förväntning i sig att som leverantör kunna avstå och vidarebefordra en rådfråga när den 

inte längre befinner sig inom arbets- och/eller kompetensramen. Detta för att inte svara bara “för att 

svara”, utan istället peka på andra lösningar om de inte finns inom deras egen yrkesram (personlig 

kommunikation, 7 april 2015).	  

Noterbart är att Leverantör C1 menar att för att skapa förtroende i en sådan relation där klientens 

förväntningar synliggörs, måste det initialt finnas en rak och tydlig dialog för att relationen ska växa 

och för att samarbetet ska leda mot samma mål (telefonintervju, 14 april 2015). En sådan situation 

anses dock vara optimal och Leverantör A1 belyser att verkligheten inte alltid ser ut så. Hon 

beskriver att de arbetar med att möta klienternas förväntningar på olika nivåer, varav en del av de 

initiala nivåerna begrundar sig i att inte utveckla en konstig kultur. Fortsättningsvis använder de sig 

av anonyma kundenkäter, som hon menar har hjälpt dem att förstå klientens situation och vad de 

vill ha ut av samarbetet. Utifrån svaren från kundenkäterna utformas eventuella åtgärdsplaner vid 

behov. Genom att utveckla åtgärdsplaner för att bemöta och arbeta med de förväntningar som 

klienten upplever inte har uppfyllts, beskriver hon ska kunna visa klienten att det är gjort för just 

den enskilda individen (personlig kommunikation, 25 mars 2015). Ett komplement till det som hon 

nämner är att de har informationskvällar för medarbetarna på företaget i syfte om att effektivisera 

arbetet med klienterna (personlig kommunikation, 25 mars 2015).	  
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En annan faktor som uppmärksammades under den empiriska undersökningen var den personliga 

integriteten, för både leverantörer och klienter. Integriteten benämner majoriteten av respondenterna 

som grundläggande. Detta för att klienten inte ska känna sig utlämnad med information som 

bedöms vara företagshemligheter. Leverantör C1 bedömer att en negligering av den personliga 

integriteten inte bara är ett tjänstefel, utan är så omfattande att det kan skada både leverantörens och 

klientens rykte på ett vis som kan vara svårt att reparera sig ifrån. På liknande sätt menar Leverantör 

A1 att integriteten är av betydelse och viktig att beakta. Hon berättar att tystnadsplikten, som 

skyddar klientens integritet, är grundläggande för att klienten ska kunna anförtro sig och våga gå in 

helhjärtat i en outsourcingrelation.	  

“Vi har starkt ljudisolerade rum och man ska inte kunna se vilka som sitter i rummen. Vi har lite 

estetik på glasen, men tillräckligt nog för att inte se vem som sitter där inne.”	  

- Leverantör A1. 

Genom att ha dessa ljudisolerade rum med minimal insyn anser hon är förtroendeökande eftersom 

det förmedlar att de är måna om att skapa en miljö som är trygg, seriös och säker för klienten.	  

En outsourcingrelation har ambitionen att arbeta på lång sikt och för att bygga tillit på lång sikt 

krävs det intresse och engagemang från samtliga parter i relationen. För att kunna göra det belyser 

respondenterna att de måste bemöta ovannämnda förväntningar med engagemang, oavsett vad det 

gäller. Leverantör B1 menar att han använder sig av en metod som är rak och direkt när det kommer 

till att bemöta och arbeta med förväntningarna och använder sig av direkta frågor, speciellt när det 

kommer till nya klienter. Detta för att skapa en förståelse för hur klientens bakgrund och tidigare 

erfarenheter med liknande leverantörer har varit och hur det kommer sig att de har gått vidare från 

dem. Han tillägger dock att klienternas förväntningar skiner igenom ju längre tid de arbetar 

tillsammans (personlig kommunikation, 7 april 2015).	  

Vid frågor som berör kompetens och den vikt som läggs på att den ska finnas på rätt ställe är en 

viktig aspekt att ta hänsyn till för skapa tillit.  	  

“Det är en förutsättning att vi vet vad vi gör, jag tror också att kunden förväntar sig att vi ska 

kunna vårt jobb. “	  

- Leverantör B2. 

Leverantör B2 fortsätter med att beskriva att även fast inte hon kan svara på en fråga, är det väldigt 

viktigt att kompetensen finns på företaget. Med det menar hon att om hon personligen inte kan 
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besvara en fråga från en klient, hänvisar hon klienten till en annan behörig person inom 

organisationen (personlig kommunikation, 7 april 2015). Leverantör A1 menar även att det kan 

handla om att besitta kunskap i att ge klienten rådgivning när klientens företag växer och behöver 

expandera.	  

“Vi kan ju ge kunden rådgivning om vi ser att dem behöver anlita en revisor om företaget växer och 

frun sköter bokföringen, och då får vi ju på ett fint sätt påpeka det.”	  

- Leverantör A1. 

 

Detta uttalande grundar sig från ett återkommande mönster som Leverantör A1 har många års 

erfarenhet ifrån. Hon berättar att allt eftersom klientens verksamhet växer, kan de som leverantörer 

se att arbetsbelastningen för familjemedlemmarna växer. Med hjälp av relevant kompetens och 

rådgivning kan de då råda ägarna att expandera och anlita ytterligare externa parter så de kan 

fokusera på att fortsätta utveckla verksamheten (personlig kommunikation, 25 mars 2015).	  	  

	  

I kontrast med det ser Leverantör B1 kompetens som en hygienfaktor. Han utvecklar detta genom 

att beskriva att många klienter inte tycker det är viktigt vilket regelverk som följs av leverantören, 

utan att det snarare är en självklarhet. Istället lyfter han att klienten oftast vill ha “ett bollplank”, där 

de kan prata med leverantören om idéer och problem som uppstår, men även att se till nya 

utvecklingsmöjligheter. Noterbart är att han dock påpekar att detta givetvis är individuellt och att 

alla situationer ser olika ut, men menar ändå att han upplever att tilliten byggs mer på 

tillgängligheten för att kunna få snabba svar på frågor (personlig kommunikation, 7 april 2015). 

Leverantör D1 anser tillika att personkemin spelar en stor roll. De mjuka värdena förmedlar en 

känsla av trygghet och skapar ett mer avslappnat förhållningssätt till varandra, vilket underlättar för 

samarbetet (personlig kommunikation, 23 april 2015).	  

4.4.2 Klienternas syn på tillit 

Att utläsa från den empiriska undersökningen går det att se att klienterna som deltagit i studien har 

haft liknande tankar om tillit. Dock framgår det att klienterna redan från avtalsdagen upplevde 

någon form av tillit till leverantören. Klient A1 gav inledningsvis sin syn på vad tillit symboliseras 

av enligt henne:	  

“Att man får hjälp när man har det jobbigt och att de verkligen hjälper en. Det kommer ju sådana 

tidpunkter då man behöver det med det ekonomiska.”	  

- Klient A1. 
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Klient B1 menar att hon litar på att leverantörerna ska säga till i god tid om det denna upptäcker att 

hennes utgifter ökar alldeles för mycket. Detta för att snabbt kunna kontrollera situationen 

(personlig kommunikation, 15 april 2015). Dessa uttalanden tyder på att klienten räknar med att få 

hjälp från leverantören och att de ska arbeta utefter klientens bästa. Under intervjuerna märkte vi att 

ord som ärlighet och raka svar genomsyrade resonemangen från klienterna. Klient C1 utvecklade 

det genom att belysa om att det är viktigt att leverantören inte lindar in och förmildrar någon 

information utan är ärlig, rak och säger precis som det är (personlig kommunikation, 17 april 2015). 

Tilliten skapas även genom att klienterna känner en trygghet att lämna ut ekonomiska uppgifter om 

sitt företag, utan att dessa kommer ut till parter som är obehöriga (Klient E1, telefonintervju 28 april 

2015).	  

En likhet mellan de flesta av klienterna är att de känner en viss typ av tillit i ett väldigt tidigt skede i 

outsourcingrelationen. Samtliga klienter har anlitat sina respektive leverantörer genom 

rekommendationer och efter det rykte det säljande företaget har, vilket de understryker har stor 

betydelse. Ett sådant tillvägagångsätt benämns som kunskapsbaserad tillit, vilket vilar på faktumet 

att det saknas tillräckligt med kunskap om leverantörens bakgrund för att kunna avgöra om det finns 

en trovärdighet eller inte. Tilliten baseras istället på tron om att leverantörens rykte är tillräckligt bra 

och att den rätta kompetensen finns för att känna tillfredsställelse.	  

“För det börjar ju med att en människa har ett rykte. Vissa har ett rykte lågt, andra har medium 

och andra har högt.”	  

- Klient D1. 

Klient D1 upplyste oss om att han har två leverantörer som han outsourcar olika tjänster inom 

ekonomifunktionen till. Anledningen till det är för att han inte vill avsluta samarbetet med sin ena 

leverantör, som hans familj också har haft i sina egna verksamheter. Den andra leverantören 

anlitade han eftersom han upplevde att denne körde fina bilar och verkade framgångsrik, vilket han 

ansåg vara ett tecken på att en person är bra på det den gör. Till sin förvåning upptäckte han att 

relationen med den senare leverantören inte fungerar alls och att han inte är nöjd med den. Han 

beskriver att han upplever att leverantören inte bryr sig om honom och hans verksamhet och har 

gjort sådana fel i arbetet som skulle kunnat kosta honom flera hundratusentals kronor och som 

skulle kunna ha haft förödande konsekvenser för hans verksamhet. Detta har bidragit till att Klient 

D1 inte känner något förtroende för sin leverantör längre och menar att han alltid måste dubbelkolla 

hans beslut för att kunna vara säker på det som sägs. Vid ett försök om att testa om leverantören 

bryr sig om honom och hans verksamhet hade han vid ett tillfälle bjudit över leverantören för att 

medverka i en leverans, i hopp om att det skulle skapa en bättre förståelse för vem Klient D1 är och 
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vad hans verksamhet går ut på. När leverantören nekade till det blev det för påtagligt att samarbetet 

inte fungerar och har resulterat i att Klient D1 tänker avskeda honom och endast behålla sin ena 

leverantör. Han understryker att när tilliten försvinner är det svårt att bygga upp den igen. Han 

menar att relationen är kunskapsbaserad, vilket innebär att relationen fallerar om det brister i 

kunskapen och skapar istället en känsla av misstänksamhet (personlig kommunikation, 21 april 

2015).	  

Till skillnad från den ovannämnda relationen, menar Klient D1, att hans andra leverantör är väldigt 

bra. Han berättar att denne leverantör alltid haft ett högt och gott rykte, samt att denne har lyckats 

hålla en hög prestationsnivå som varit konstant under hela den tiden de samarbetat. Detta har i sin 

tur lett till att Klient D1 litar helhjärtat på sin leverantör och menar att det inte finns någon som 

honom.	  

“Jag är så supernöjd, så den dagen han ligger på ålderdomshemmet och inte orkar mer så får jag 

lägga ner det här. Ungefär så känner jag.”	  

- Klient D1. 

De förväntningar som klienterna har på sina leverantörer har visat sig vara ganska så snarlika. 

Svaren syftade i sin helhet på att leverantörerna ska följa de lagar och regelverk som 

rekommenderas och att de ska arbeta på ett sätt som är mest gynnsamt för klienten. Klient B1 

betonar att det bör finnas en yrkesstolthet som leverantör där de inte är villiga att riskera att begå 

tjänstefel, genom att exempelvis bryta en tystnadsplikt. Trots det, har hon på grund av en avsaknad i 

intresse för ekonomirelaterade frågor, inte undersökt om leverantören faktiskt arbetar på detta sätt 

och sköter sina arbetsuppgifter korrekt (personlig kommunikation, 15 april 2015). Tillika anser 

Klient A1 att det är av vikt att leverantörerna håller vad de lovar och erbjuder klienten en service 

som tar hänsyn till småfrågor som kan dyka upp. Dessa mindre omfattade frågor kan röra sig om 

vem som ska göra vad, om det är klienten som ska skriva ut ett dokument för att skriva på och 

sedan skicka in till leverantören eller om det är leverantören som sköter det och skickar dokumentet 

till klienten för påskrift (personlig kommunikation, 14 april 2015).	  

En förväntning som Klient C1 har är att det är lite av leverantörens uppgift att ta initiativ till att 

boka ett möte när det är dags för avstämning. Klient C1 menar att som egenföretagare är hon väldigt 

upptagen med allt arbete som rör hennes verksamhet och fokuserar på att utveckla 

kärnverksamheten i sitt företag (personlig kommunikation, 17 april 2015). Hon upplevde att sin 

tidigare leverantör inte uppfyllde hennes förväntningar om regelbundna fysiska möten, vilket har 

bidragit till att hon kände att hon inte längre hade någon koll på hur verksamhetens ekonomi 
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utvecklades. Vidare beskrev hon att under de tjugo åren som hon haft samma leverantör, fått byta 

kontaktperson flera gånger vilket resulterade i att fakturor skickades fel och inte var tillräckligt 

specificerade. Detta menar hon resulterade i att hon kände en viss misstänksamhet till resten av 

arbetet, vilket bidrog till ett minskat förtroende. Hon menar dock att det kan bero på att mannen de 

anlitade från början gjorde en karriärsutveckling som resulterade i att hennes verksamhet följde med 

i samma utveckling. Som ett resultat av det skickades hon vidare till nya kontaktpersoner (personlig 

kommunikation, 17 april 2015). Hon meddelade dock under intervjun att hon samma dag skrivit på 

ett nytt avtal med en ny leverantör, som hon vid fyra tillfällen noggrant redogjort för hennes 

förväntningar om regelbundna möten och berättat om sin tidigare erfarenhet.	  

Klient A1 belyser vikten av de mjuka värdena och menar att dessa är jätteviktiga att ta hänsyn till 

och är förtroendegivande för henne.	  

“Det är också viktigt att man träffar personen som man ska erbjuda tjänsten till. Jag tror att man 

måste inse att det är människor man har att göra med även om man är en människa som gillar att 

jobba med siffror.”	  

- Klient A1. 

 

Det råder inga tvivel om att klienterna anser att rätt kompetens hos leverantörerna är grundläggande 

för att det ska kännas tryggt och säkert i processen av att outsourca. Trots det menar Klient A1 att 

det inte får ta bort fokus från att faktiskt se människan, den enskilda individen, bakom alla siffror 

och rapporter. Detta grundar hon på den erfarenhet hon tidigare berättat om när leverantören inte 

alls var kontaktbar och misskötte både relationen och arbetet. Detta bidrog till att hon utvecklade en 

så pass stark misstro att hon på omedelbar verkan avslutade relationen trots en uppsägningstid på tre 

månader (personlig kommunikation, 14 april 2015). På samma sätt menar Klient C1 att det är 

viktigt att känna att leverantören förstår klientens affär bakom siffrorna. Regelbundna möten där 

båda parterna träffas för avstämning och får chansen att kommunicera och skapa en dialog om hur 

samarbetet i outsourcingrelationen står till, bidrar till en ökad känsla av tillit (personlig 

kommunikation, 14 april 2015).	  

4.4.3 Sammanfattning Tillit 

Sammanfattningsvis kan det utläsas att leverantörernas syn på tillit till största del överensstämde 

med varandras resonemang, men skiljer sig åt på sättet de anser att tillit kan skapas. Att vara rak, 

tydlig och uppriktig är tre förutsättningar för att skapa en relation som präglas av tillit men den kan 

växa fram genom olika situationer. Genom att sätta klienten i fokus i form av klientbesök visar det 
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tecken på ett engagemang och intresse av att försöka förstå klientens verksamhet och lära känna 

affären bakom siffrorna, vilket vi har sett också speglar de förväntningar klienterna har på 

leverantörerna. Detta anses vara minst lika viktigt som att presentera korrekta rapporter enligt 

leverantör D1, som menar att de mjuka värdena skapar ett mervärde som är betydande för 

framtiden.	  	  

	  

Att bemöta de förväntningar som uppstår i samband med en outsourcingrelation är inte alltid lätt om 

de inte synliggörs genom en öppen kommunikation. Leverantör A1 menar att de underliggande 

förväntningarna är svårare att upptäcka, men viktiga för att bygga upp tillit och belyser att de 

använder sig av kundenkäter för att förstå vad klienten vill ha ut av relationen. På ett liknande sätt 

spelar integriteten en viktig roll. Trots att tystnadsplikten är en del av leverantörernas arbetsmoral 

poängteras det att den personliga integriteten är viktig att ta hänsyn till för att inte riskera att 

klienten känner sig utlämnad, vilket också är den av den service som leverantörerna menar är 

grundläggande.	  	  

	  

Klienternas resonemang angående tillit speglar i första taget om att känna att leverantören arbetar 

med goda intentioner och hjälper till att utveckla verksamheten. Samtliga respondenter tillhandahöll 

tydligt redogjorda exempel som de erfarit i praktiken för att exemplifiera hur en outsourcingrelation 

utvecklats eller förändrats och vilka faktorer som har legat som grund till ett sådant utfall. 

Gemensamt för samtliga klienter är att det råder en viss grad av tillit redan vid ett tidigt skede i en 

outsourcingrelation. Den förklaras som nödvändig för att överhuvudtaget kunna lita på att det är ett 

bra beslut att ta. Klient D1 menar att han baserade sin tillit utifrån materiella aspekter, vilka bidrog 

till en tillitskänsla till sin leverantör. Dock tenderar tilliten som växer fram i ett tidigt skede också 

förändras väldigt snabbt och övergå till misstänksamhet om arbetet missköts. Ett litet misstag av 

leverantören kan resultera i att relationen förändras och klienterna förlorar tilliten som en gång 

fanns. I och med att klienterna i vår studie har varit små ägarledda företag, kan vi se att ett litet 

misstag kan få stora förödelser som kan resultera i konkurs.	  

4.5 Relation 

4.5.1 Leverantörernas syn på relation 

Vi har kunnat konstatera att en god relation är essentiell för att kunna arbeta med klienterna och för 

att förstå klientens behov. Genom att göra det kan de som leverantörer lättare hjälpa sina klienter att 

uppfylla de önskemål och förväntningar de har på relationen. Nedan presenteras ett citat från 
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Leverantör B2 som på ett enkelt, men tydligt sätt, beskriver relationens relevans i en 

outsourcingrelation. 

	  

“Det är jätteviktigt att ha en bra relation till kunden, annars kan man inte jobba tillsammans.”	  

- Leverantör B2. 

	  

Det är inte så kontroversiellt, men är ett uttalande som genomsyrar respondenternas svar i den 

empiriska undersökningen. Leverantör A1 betonar att ambitionen är att skapa en relation som har 

för avsikt att hålla över en lång tid och att det, precis om vilken annan relation, handlar om att 

investera tid och engagemang (personlig kommunikation, 25 mars 2015).	  	  

	  

Enligt majoriteten av respondenterna uppstår en relation när två parter, formellt eller informellt, 

ingår ett samarbete. Leverantör B1 berättar att han upplever att han får en större ärlighet från 

kunden när relationen är god och menar att det är essentiellt för att han ska kunna lita på den 

informationen eftersom han i slutändan ska skriva under. Leverantör D1 menar att en god relation är 

en kombination av en öppen dialog och att man lär känna varandra. Att relationen uppstår från den 

dagen man skriver på ett avtal är en sak, men den goda relationen som behövs för ett samarbete på 

lång sikt växer fram när man lärt känna varandra och känner en ömsesidig tillit till varandra 

(personlig kommunikation, 23 april 2015). Han fortsätter med att beskriva att han anser att det är 

viktigt att träffa klienten i dennes egen miljö för att förstå klientens verksamhet och ambitioner. 

Genom att besöka klienterna och se deras verksamhet, uttrycker han även att det förenklar det 

arbete han utför på sitt kontor eftersom han kan visualisera vad det för typ av verksamhet som 

outsourcar (personlig kommunikation, 23 april 2015).	  	  

	  

Samtliga leverantörer som har deltagit i studien anser att deras relation med de befintliga klienterna 

är god. Dock belyser några att relationen inte alltid har varit det och kan komma att förändras över 

tiden. För att exemplifiera detta berättar Leverantör B1 att han har erfarenhet av relationer som varit 

bra men som ganska så snabbt förändrades till en situation som gick så pass långt att han, med stöd 

från jurister på FAR, fick lov att avsäga sig uppdraget. Han fortsätter med att informera om att det 

krävs synnerliga skäl för att kunna avsäga sig ett uppdrag och att varje relation därför är unik. Detta 

på grund av att det är människor som dem jobbar med och att varje relation inte ser likadan ut 

(personlig kommunikation, 25 mars 2015). Han fortsätter med att belysa om att i takt med att 

klientens företagssituation förändras, förändras även relationen i den utsträckningen att den blir mer 

rak och ärlig över tiden. Han jämför affärsrelationen ur en intressant synvinkel genom att likna den 

med föräldrarollen och menar att det behövs tydliga riktlinjer. 
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“Jag brukar likna revisorsrollen med föräldrarollen, för där handlar det också mycket om att banna 

när det görs dumheter, stötta och hjälpa för att komma på rätt väg igen.”	  

- Leverantör B1. 

	  

Med detta syftar Leverantör B1 till att det behövs stå på sig i sin yrkesroll eftersom de inte kan ge 

vika i vissa frågor som strider mot deras arbetsmoral och de lagstiftningar som finns, men att de 

ändå fortsätter arbeta och hjälpa sina klienter för att se till att de kommer på rätt väg igen för att 

fortsätta framåt i sin verksamhet.	  	  

	  

Flertalet av de intervjuade är eniga om att det kan vara relativt svårt att förmedla den formella 

yrkesrollen i sina relationer just eftersom den utvecklas och växer genom åren. De underrättar att 

det är en aktuell och relativ stor debatt inom branschen som diskuterar om hur de ska utveckla en 

bra balans mellan god service och professionalism utan att riskera att överskrida deras befogenheter 

och begränsningar. Leverantör A1 menar att klienter som har stannat hos dem under lång tid har en 

tendens att bli familjära, på både gott och ont. Vid sådana situationer är det av vikt att ta ett steg 

tillbaka och titta på relationen i sin helhet, för att inte glömma det ansvar som finns inom ramen för 

yrket och för att behålla en professionell nivå i relationen (personlig kommunikation, 25 mars 

2015). Studien visar dock att ingen av respondenterna från leverantörsföretagen har upplevt att det 

har blivit svårt att utföra sitt arbete på ett professionellt plan trots att de har haft så goda relationer 

till sina klienter.	  	  

	  

En annan aspekt som betonades i den empiriska undersökningen var att klienterna ibland, på grund 

av den goda relationen, kan komma att vilja ha hjälp med problem utanför leverantörernas makt. 

Detta är en viktig del i relationen eftersom leverantören måste kunna säga ifrån till att svara på 

frågor som inte är relevanta för arbetsuppgiften och yrkesramen. För leverantörerna finns det även 

vissa begränsningar angående vilka svar de får ge på frågor som till viss del kan vara relevanta. I de 

allra flesta fallen beskriver Leverantör A1 och B1 att när de inte har kunnat eller får svara på 

klientens fråga, upplyst klienten om vem som är berättigad att hjälpa dem i det specifika ärendet 

(personlig kommunikation, 25 mars 2015; personlig kommunikation, 7 april 2015). Han lyfter dock 

fram att deras telefonkonsultationer alltid är kostnadsfria och att de på så sätt får upp en dialog 

mellan leverantören och klienten, vilket i sin tur utvecklar relationen (personlig kommunikation, 23 

april 2015).	  	  

	  



 

 50 

Vid frågan om vilka faktorer respondenterna anser vara de viktigaste för att upprätthålla en god 

relation är beskrivningarna olika mellan respondenterna men väldigt konkreta. Att vara lojal, ärlig, 

uppriktig, proaktiv, ha en tät kontakt och en rak kommunikation är de frekventa svar som skiner 

igenom. Med lojalitet menar leverantörerna att deras klienter behöver kunna lita på att de gör ett bra 

jobb och att leverantörerna kommer med lösningar på eventuella problem som deras klienter stöter 

på. Trots det kan vi som forskare se att det talas mycket om faktorer som lojalitet, ärlighet och 

uppriktighet från klienternas sida också. Leverantören utgår alltid ifrån att klienten uppger riktiga 

och ärliga uppgifter om företaget och litar på den informationen denne får, eftersom denne i 

slutändan ska skriva en revisionsberättelse som tredje man ska kunna lita på. Även detta är en viktig 

del för att relationen ens ska fungera. Detta med stöd från revisorslagen som tillåter leverantören att 

i god tro lita på kunden och att informationen är riktig, om det inte är uppenbart att det bara är 

snack. Leverantör B1 menade i denna fråga att en rak och tydlig kommunikation från relationens 

start underlättar för de gånger som beskeden är tunga och allvarliga. 

	  

“För det går alltid att backa ifrån det om det visar sig att jag har missuppfattat några 

omständigheter, med rak kommunikation så når man mycket längre.”	  

- Leverantör B1. 

	  

Genom att framträda som ärlig och uppriktig genom en rak kommunikation, kan även relationen 

mellan aktörerna ta ett steg framåt och utvecklas. Detta menar Leverantör B1 visar på att 

leverantören vill klientens bästa och inte drar sig för att komma med besked som inte alltid är 

önskvärt (personlig kommunikation, 7 april 2015).	  	  

	  

Något som vi dock märkte ganska tidigt under vår empiriska undersökning var att relationen kan se 

olika ut beroende på uppdrag och situation. Leverantör A1 menar exempelvis att det finns vissa 

tillfällen då en leverantör och klient inte samarbetar direkt med varandra på grund av att det mesta, 

exempelvis går genom redovisningskonsulten, som har den direkta kontakten med klienten. Denna 

typ av relation är lite begränsad i den utsträckningen genom att nästan all kommunikation och 

kontakt går genom mellanparten, vilket medför att det skapas en väldigt formell relation. Vid 

relationer där samarbetet däremot inte alls fungerar och relationen inte är bra, menar Leverantör A1 

att det är viktigt att försöka lösa de problem som har uppstått för att det inte ska byggas på och sluta 

med att klienten lämnar (personlig kommunikation, 25 mars 2015). Tilläggningsvis berättar 

Leverantör C1 att det väldigt ofta finns ett helt team som jobbar runt en klient och att relationen 

därför inte alltid är mellan två parter, utan flera. På så sätt är det viktigt att alla medarbetare som 
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ingår i teamet pratar ihop sig kring vem som har gjort vilka arbetsuppgifter, så att problem inte 

uppstår (telefonintervju, 14 april 2015).	  	  

	  

Som tidigare nämnt så kan relationen utvecklas och förändras snabbt över en kort respektive lång 

tid. Genom att vara ärlig och uppriktig i sina respektive yrkesroller belyser respondenterna att de 

kan komma med olika sorters besked vid olika tidpunkter utöver de formella träffarna, vilket bidrar 

till att klienterna inser att de sköter sina arbetsuppgifter noggrant men också har en relation som är 

avslappnad.	  	  

	  

Som leverantör anses det vara mycket viktigt att kunna vara en problemlösare i 

outsourcingrelationen, vilket är ett återkommande resonemang som varit tydligt från alla 

leverantörsrespondenter. Att kunna vara kreativ och hitta lösningar på problem som klienten kan 

komma att ställas inför anses som en del av servicen. Leverantörerna vill, med andra ord, visa att de 

finns där för klientens skull och att detta görs på rätt sätt med förutsättning att en god relation finns. 

Leverantör A1 påpekar även att de är lyhörda efter eventuella lagförändringar och analyserar om 

detta kan komma att drabba någon av deras klienter. Respondenten förtydligar detta genom att 

kontakta klienten och berättar om vad som kommer att ändras. Detta ger klienten större möjlighet 

till att ta tag i problemen innan de existerar (personlig kommunikation, 25 mars 2015). Även 

Leverantör B1 anser att det är av stor vikt att vara öppen och ärlig när du inte kan svara på en fråga 

som klienten ställer (personlig kommunikation, 7 april 2015). Detta menar han bidrar till att stärka 

intrycket av att det finns en medvetenhet om vilket kunskapsområde som är relevant för uppdraget 

och vad du kan respektive inte kan svara på. 

4.5.2 Klienterna syn på relation 

Vad gäller klienternas syn på relationen vid outsourcing kan det konstateras att mer än hälften av 

klienterna upplevt att relationen någon gång varit dålig under samarbetet.	  	  

	  

Under vår empiriska insamling blev vi belysta om både bra och mindre bra relationer och hur de 

tillkommit. Klient C1 belyser att den relationen hon hade med sin första kontaktperson på ett 

tidigare leverantörsföretag var väldigt bra eftersom hon kände att det fanns en “ge-och-ta” känsla. 

Hon beskrev att relationen skapades när både hon och leverantören var nya inom sina yrken och att 

de växte och utvecklades tillsammans. Genom åren utvecklades relationen och i takt med att 

leverantören flyttades till en annan arbetsplats följde hennes verksamhet med. Detta ledde till att 

hon tilldelades nya kontaktpersoner som hon inte fick en chans att lära känna eller välja och som 

resulterade i att relationen förändrades till opersonlig och stel (personlig kommunikation, 17 april 
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2015). På samma sätt menar Klient A1 när hon belyser att ett byte av kontaktperson inte alltid 

behöver bli till det bättre. I hennes fall bytte hon leverantör på grund av den långa distansen mellan 

dem, trots att hon var nöjd med relationen. När hon bytte till en lokal leverantör fallerade den 

relationen nästan omedelbart och slutade med att hon återgick till den initiala leverantören, som hon 

nu menar att hon kommer stanna hos så länge hon kan (personlig kommunikation, 14 april 2015). 

Klient E1 beskriver dock att hennes relation med hennes leverantör är god och menar att hon anser 

outsourcingrelationen bör fungera som vilken relation som helst och att det handlar om att finna en 

bra personkemi som är ömsesidig (telefonintervju, 28 april 2015). 

	  

Klient B1 menar att, på grund av hennes bristande intresse i de tjänster hon outsourcar, inte heller 

ser anledningen till att upprätthålla en relation med sin leverantör som inkluderar dialoger och 

fysiska möten, vilket också har visat sig att fungera jättebra. Hon understryker dock att den 

säkerligen skulle kunna utvecklas om det skulle tillkomma en regelbunden dialog, men att det inte 

är någonting hon är intresserad av (personlig kommunikation, 15 april 2015). I detta resonemang 

kunde vi vid vidare utveckling finna att en del av anledningen till att intresset inte fanns där berodde 

på tidsbrist. Många av respondenterna beskrev att de har valt att outsourca tjänster inom 

ekonomifunktionen på grund av tidsbrist och bristande kompetens inom de outsourcade delarna. De 

menar att det var en central anledning till att de överhuvudtaget övervägde outsourcing från första 

början. Detta för att kunna fokusera helhjärtat på att utveckla sin verksamhets kärnkompetens.	  

Påtagliga gånger under vår empiriska insamling har klienterna även påpekat att tillgängligheten är 

extremt viktig i relationen.	  

	  

“Det ska inte bara vara tyst, man vill ju känna att dem bryr sig om en faktiskt på det sättet att dem 

är noggranna och frågar saker och säger till om de tycker att något är på tok.”	  

- Klient A1. 

	  

Detta uttalande från Klient A1 har vi upplevt sammanfattar vad alla klienter anser om sina 

leverantörer. På grund av att leverantörerna har tillgång till ekonomisk information om klienternas 

verksamheter, upplevde dem att det är väldigt viktigt att de kan få tag på sina leverantörer när de 

verkligen behöver dem. Klient C1 uttrycker även att hon önskar ett genuint intresse från 

leverantören. Med hennes dåvarande leverantör önskade hon ett större intresse om branschen och 

klientens företag, för att kunna finnas där på bästa sätt och veta vad som fungerar (personlig 

kommunikation, 17 april 2015).	  
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4.5.3 Sammanfattning Relation 

Vi har under våra intervjuer med både leverantörer och klienter sett att relationen har en tydlig 

betydelse. Leverantörerna beskrev att de försöker ha en rak och ärlig relation i syfte om att kunna 

utveckla den. Klienterna har beskrivit både bra och mindre bra relationer, där de bra relationerna 

har varit öppna, raka och ärliga. Relationen präglas av att klienterna kan få ägna största tiden till sin 

kärnverksamhet, men även möjligheten till att kunna bolla idéer och möjligheten till att utveckla 

sina verksamheter. Detta försöker leverantörerna att göra sitt bästa för att leva upp till. Vi har fått 

höra exempel på hur de arbetar med frekvent kontakt med sina klienter för att finnas där och hjälpa 

dem i alla olika situationer som kan uppstå. Diskussionen om att ha en allt för nära relation med 

sina klienter, anser inte leverantörerna vara något problem. De har inte upplevt några större 

svårigheter med att skilja på en privat relation eller en professionell relation. Klienterna har upplevt 

detta som något positivt, trots att de vill känna att de har en nära relation till sina leverantörer.	  

4.6 Sammanfattning empiriskt material 

För att sammanfatta den empiriska undersökningen kan vi konstatera att kommunikation och tillit 

spelar en viktig roll för att skapa en relation som är hållbar på lång sikt. Både tillit och 

kommunikation är teman som sammanstrålar och är tätt sammankopplade i en välfungerande 

relation och det går väldigt sällan att utesluta en av dem för att skapa ett hållbart samarbete. Trots 

det har vi sett att kommunikationens regelbundenhet är individuell och kan variera beroende på 

klient och verksamhet, eftersom leverantörerna anpassar den efter deras behov och önskemål. De 

anspråk som nämns angående en god kommunikation ur klienternas synvinkel syftar på att den ska 

vara tydlig, återkopplande och regelbunden. Klienterna belyser att en god kommunikation är viktigt 

för dem för att inte förlora kontrollen helt över den outsourcade delen.	  

De kommunikationskanaler som används utgörs till största del av e-post, telefon eller fysiska möten 

och är kanaler som båda parter är eniga om som frekventa. Leverantörerna påpekar att en del av 

deras service handlar om att anpassa kommunikationen efter det kommunikationsmedel som 

klienten föredrar, detta för att underlätta vardagen för klienten som slipper känna stressen av att gå 

på möten hela tiden.	  

Vid meningsskiljaktigheter menar leverantörerna att fysiska möten är det optimala sättet att lösa ett 

problem eller en oenighet på. Det har visat sig att meningsskiljaktigheter är känsliga och kan 

resultera i att klienten tappar tillit till sin leverantör beroende på misstagets storlek och den 

konsekvens som den medför. Om leverantören missköter sitt arbete kan det gå väldigt snabbt från 

tillit till misstro och även tvärtom. Den empiriska undersökningen har visat att när en klient känner 

misstro gentemot sin leverantör, är det svårt att arbeta upp tilliten igen och påverkar relationens 
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dynamik. Detta för att tilliten baseras utifrån leverantörernas expertis och kunskap inom området, 

och finns det bristningar inom det fallerar en del av tilliten också.	  

Tilliten präglas av ord som integritet, service, tystnadsplikt och att stå för vad som utlovas. Detta 

anser både leverantörerna och klienterna är viktigt för att kunna skapa och utveckla tilliten. 

Klienterna menar att, förutom faktorer som beskrivits ovan, också värdesätter ärlighet i den 

bemärkelsen att de vill att leverantörerna inte ska linda in information och förmildra den för att det 

ska låta bra. I samband med detta har det kunnat påvisa att klienterna också uppskattar att bli sedda 

och att leverantörerna visar ett genuint intresse för deras verksamhet.	  

Relationens framgång baseras av en kombination av god kommunikation och tillit. Under den 

empiriska undersökningen har vi tydligt kunnat se återkommande ordval som beskrivits ovan som 

har en grundläggande betydelse för att relationen ska utvecklas och vara hållbar på lång sikt. 
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5. Analys 

I detta kapitel ställs den teoretiska referensramen mot den insamlade empirin. Vi kommer använda 

oss av de grundläggande teman som återfinns i figur 3 (s. 29), där vi lyft fram de delar som vi anser 

är mest intressanta. 	  

5.1 Kommunikation 

Mohr och Nevin (1990) lyfter fram kommunikationsteorin, vilken delas in i fyra delar av Prahinski 

och Benton (2004). Dessa delar är innehåll, frekvens, medium och återkoppling. Vi kan utifrån den 

empiriska undersökningen se att samtliga delar speglar den kommunikation som finns i praktiken. 

Vad gäller frekvensen menar leverantörerna beror på klientens behov och önskemål. Vi har stött på 

både klienter som önskar tät kommunikation samt de som inte är i behov av det. En orsak till att 

detta varierar anser vi kan bero på hur intresset för de företagsekonomiska tjänsterna är. Då våra 

klienter har uttryckt olika stort intresse för ekonomirelaterade frågor, har frekvensen av 

kommunikation också varierat.	  

Vad gäller medium, som syftar till den metod som används för att överföra information mellan 

parterna, har vi sett vara mest frekvent genom telefon, e-post och fysiska möten. Dock kan vi 

konstatera att kommunikationsmedlet varierar beroende på informationens omfattning och 

innebörd. Det innebär att vid större och mer omfattande beslut är fysiska möten att föredra eftersom 

det är viktigt att kommunicera direkt mot klienten, vilket Prahinski och Benton (2004) benämner 

som rik informationsmedel. Trots det menar leverantörerna och klienterna att e-post är en effektiv 

kommunikationskanal för information som inte är akut eller lika omfattande, som författarna 

beskriver som mindre rikt informationsmedel.	  

Återkoppling, som Prahinski och Benton (2004) också kallar för tvåvägskommunikation, har visat 

sig vara en kommunikationsvariant som efterfrågas till största del från klienternas sida. Detta för att 

majoriteten önskar att känna sig delaktiga och informerade om hur det ser ut i de outsourcade 

delarna för att försäkra sig om verksamhetens överlevnad, men också för att få en möjlighet att få 

dela med sig av de förväntningar och önskemål de har på samarbetet. Med det sagt, indikerar vi 

dock inte att leverantörerna inte anser att tvåvägskommunikationen inte är viktig, utan de anser att 

den är grundläggande för att skapa en god relation i sin helhet, men att den inte är avgörande för de 

arbetsuppgifter som finns inom ramen för uppdraget.	  

Vid bildandet av en outsourcingrelation möts oftast två företagskulturer, vilket i vissa fall kan 

innebära en risk för svårigheter som konflikter (Dogerlioglu, 2012). Kommunikationen spelar på så 

sätt en viktig roll för att hindra att eventuella problem och missförstånd uppstår samt för att bidra 
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till en produktiv konfliktlösning (Dogerlioglu, 2012; Leeman & Reynolds, 2012). Under vår 

empiriska insamling har vi kunnat se att kommunikationen spelar en fundamental roll när det 

kommer till att lösa meningsskiljaktigheter, konflikter och andra oenigheter. Leverantör A1 menar 

att en del i kommunikationen är att vara lyhörd mot klienten, vilket kan leda till att finna 

underliggande problemområdena som kan vara svåra att identifiera ibland (personlig 

kommunikation, 25 mars 2015). Med andra ord kan en sådan typ av kommunikation vara mer 

effektiv än någon annan kommunikationskanal.	  

Klienterna menar även att kommunikationen ska vara rak och ärlig så informationen inte blir 

missvisande. För småföretagare, som deltagit i vår studie, är kommunikationen viktig och värdefull 

i en outsourcingrelation för att kunna få den hjälp de behöver för att utveckla sin verksamhet. Ett 

sätt att bemöta en sådan förväntning beskriver Leverantör A1 som vikten av att vara tillgänglig 

(personlig kommunikation, 25 mars 2015). Trots att det är en ambition som samtliga leverantörer 

vill uppnå är det inte svårt att förstå att det inte alltid ser ut så i praktiken. Leverantör D1 fortsätter 

att belysa om ett telefonsystem som innebär att telefonlinjen är kopplad till samtliga medarbetare 

för att öka sannolikheten för att klienten ska bli besvarad, utan att behöva passera en telefonist på 

kundtjänst (personlig kommunikation, 23 april 2015).	  

Thomas et al. (2009) redogör för att kommunikation utgör en central roll för utvecklandet av tillit i 

en relation. Detta resonemang vilar i sin tur på Lindberg-Repo och Grönroos (2004) argumentation 

om att kommunikationen byggs upp i olika faser gällande byggnad, förbättring och upprätthållande 

och att den kan se olika ut eftersom varje relation är unik. I den empiriska undersökningen betonas 

det att kommunikationen utgör en grundsten till att bygga upp tilliten och förbättra relationen och 

kan tydligt utläsas att det finns en efterfrågan efter en mer regelbunden kommunikation från 

klienternas sida. Mohr och Nevin (1990) poängterar dock att det bör finnas en balans i hur mycket 

kontakt som behövs i en outsourcingrelation eftersom en överdriven mängd kommunikation kan 

leda till ineffektivitet och mer nackdelar än fördelar. I den empiriska undersökningen har vi inte 

kunnat se att detta är ett problem utan det tenderar istället att finnas en stor efterfrågan efter mer 

regelbunden och tydlig kommunikation. Detta är något som klienterna påpekar fattas allt för ofta. 

Vi har dock kunnat se att denna efterfrågan är starkast hos de som inte tillhör en relation som 

präglas av tillräckligt mycket förtroende. Leverantörerna försöker att bemöta detta genom att skapa 

denna öppna, raka och ärliga kommunikation från det att samarbetet inleds. Genom att agera med 

öppenhet och ärlighet anser samtliga respondenter att kommunikationen utvecklas och blir hållbar 

under längre tid.	  
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Lindberg-Repo och Grönroos (2004) belyser att kommunikationen behöver anpassas, vilket innebär 

att varje relation mår bra av att hitta ett eget kommunikationssätt som passar båda parter. Tack vare 

den empiriska undersökningen har vi kunnat se att kommunikationen är väldigt individuell och 

situationsanpassad. Leverantörerna menar att varje relation med en klient är unik där 

kommunikationen varierar. Att anpassa kommunikationen efter klientens behov är en service de är 

måna om att erbjuda och försöker leva upp till.	  

5.2 Tillit 

Tidigare forskning påvisar att tillit kan definieras på olika sätt på grund av sin betydelse. 

Definitionen som denna studie bygger på är en kombination av Reads (1962) och Mellingers (1956) 

definition som beskrivs som människors goda förtroende för andra människors intentioner och 

motiv, samt uppriktigheten i en individs valda ord. Denna definition är i linje med Lewicki et al. 

(1998) som menar att tillit också kan redogöras som säkra och positiva förväntningar av en annan 

persons beteende.	  

Den empiriska undersökningen har visat att dessa nyckelord och definitioner mer eller mindre 

återspeglas i den syn som respondenterna har på tillit, men att det går att se en skillnad i hur 

leverantörerna anser att dessa kan uppnås genom. Leverantör B1 menar att uppriktigheten är 

essentiell för att skapa ett utbyte som är trovärdigt och som bygger på ömsesidig förståelse. Hans 

syn skiljer sig från de andra leverantörerna i den utsträckningen att han anser att tillit i en sådan 

affärsrelaterad situation baseras på att leverera korrekta rapporter och prestera utefter det som lovas. 

Att hålla det man lovar och sedan agera utefter det menar han är ett tydligt sätt att bygga upp en 

tillit som är hållbar. Som kontrast med det menade Leverantör D1 att trots att prestationen av 

korrekta rapporter är en viktig aspekt, finns det andra faktorer som är av betydelse och som är minst 

lika viktiga att ta hänsyn till för att bygga upp en relation som präglas av tillit. Han belyser att det är 

viktigt att skapa en arbetsmiljö som är avslappnad och att klienten enkelt ska kunna ta kontakt med 

dem och att ur lättillgängligheten kan det växa fram en tillitskänsla från klientens sida. Dessa två 

kontraster visar på att tilliten kan växa fram genom olika situationer, ett resonemang som Ruppel 

och Harrington (2000) också belyser om. Vi anser att leverantörerna har visat breda men också 

snarlika resonemang angående hur de ser på tillit och genom vilka situationer det kan växa fram. Vi 

har utifrån det empiriska underlaget kunnat konstatera att det är ett tema som är väldigt individuellt 

och som styrs av egna erfarenheter och värderingar.	  

Ruppel och Harrington (2000) menar att tillit kan växa fram på olika sätt beroende på de 

förutsättningarna i den givna situationen och klarlägger att det finns olika typer av tillit. De nämner 

kunskapsbaserad- och identifikationsbaserat tillit som två alternativa typer av tillit som skiljer sig 
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från den vanligaste formen av tillit, som växer fram genom sociala relationer där det finns frekvent 

kontakt i form av kommunikation och umgänge under en längre tid. Samtliga intervjuer som 

gjordes med klienterna har visat att den kunskapsbaserade tilliten spelat en stor roll för valet av 

leverantör. Nästan alla klienter menar att de anlitat sin leverantör genom rekommendationer eller 

hört talas om dem via ryktesvägen och menar att de inte hade någon kunskap eller kännedom om 

leverantörsföretagen innan. Det finns också ett tydligt mönster i hur klienterna resonerar kring valet 

av leverantör genom de förväntningar de har på relationen. Eftersom den kunskapsbaserade tilliten 

bidrar till att tilliten etableras redan i ett tidigt skede är det lätt att förväntningarna också blir 

oproportionerliga och väldigt höga. Det som har varit utmärkande i samband med det är att tre av 

fem klienter har blivit missnöjda och känt att leverantören inte uppfyller de förväntningar som de 

hade, vilket har resulterat i att de bytt leverantör. På grund av detta har vi konstaterat att den 

kunskapsbaserade tilliten inte alltid innebär att outsourcingrelationen kommer fungera bra och att 

tilliten är så pass stark att den håller på lång sikt, utan att den växer fram över tid och först när 

förväntningarna uppfylls. Samtliga klienter upplever att outsourcing av ekonomifunktionen är en så 

pass betydande del för deras verksamhet att den är omöjlig att få att fungera om de inte känner 

någon tillit till leverantörerna.	  

Enligt Cho (2006) betyder en avsaknad av misstro inte nödvändigtvis att det finns en känsla av stark 

tillit. Av den anledningen argumenterar han vidare för att om stark tillit inte automatiskt betyder att 

en klient inte misstror en leverantör, innebär det heller inte att insatser som bygger upp och skapar 

tillit eliminerar risken för misstroende helt. Även Lewicki et al. (1998) menar att graden av tillit är 

en faktor som har en betydande roll för hur effektivt samarbetet i outsourcingrelationen kan vara. Ur 

vår empiri kan det utläsas att nästan alla klienter som har delat med sig av deras erfarenheter av 

relationer som börjat med en stark tillit, men som gått över till en misstro, inte lyckats bygga upp en 

ny form tillit efter det. Klient D1 beskriver att han inte upplevde att leverantören inte brydde sig om 

honom och hans verksamhet och att det begåtts misstag från leverantörens sida som skulle ha 

kunnat kosta honom flera hundratusentals kronor. Denna incident, som inträffade en gång, var 

tillräcklig för att eliminera den tilliten som funnits där från början och bidrog till att Klient D1 inte 

längre litade på att hans leverantör skötte sin del av outsourcingen korrekt. Detta resonemang var 

återkommande hos samtliga av de tre klienter som upplevt stark misstro efter en händelse som gjort 

att de ifrågasatt leverantörens kompetens och professionalitet.	  

Utifrån vår empiriska undersökning kan vi därför se att tilliten existerar från ett tidigt skede i 

outsourcingrelationen från båda parter och är oftast kunskapsbaserad, men att den lika snabbt som 

den utvecklas kan förändras och skapa en känsla av misstro. Misstagets storlek spelar dock också 
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roll och samtliga klienter har sagt att det är förståeligt om det sker småfel någon gång, men att varje 

misstag eller fel är relativ beroende på företagets storlek och den konsekvens som misstaget medför.	  

5.3 Relation 

I den teoretiska referensramen har vi tidigare refererat till Jiang et al. (2007) som beskriver att 

outsourcing oftast bidrar till ett ökat fokus på verksamhetens kärnkompetens, vilket är en 

betydelsefull fördel på grund av att företaget får större möjlighet att utveckla och förbättra sitt egna 

företag. Jiang et al. (2007) nämner även att det är en fördel om relationen mellan parterna är god. 

Utifrån den empiriska undersökningen kan vi klargöra att samtliga respondenter menar att det är en 

fördel och betydelsefullt att relationen är god vid outsourcing, eftersom det i slutändan handlar om 

ett ömsesidigt behov av varandras tjänster. Vi har sett att relationer som hållit i flera år också växt 

och utvecklats genom att värna och ta hand om den, i form av kommunikation, god arbetsprestation 

och respekt. Klient B1 menar att tack vare den goda relationen mellan henne och leverantören, har 

det lett till att hon i större utsträckning har kunnat fokusera på det hon är bra på i sin verksamhet 

och kunnat utveckla den (personlig kommunikation, 15 april 2015). Klient C1 redogjorde för att 

hon kände att den goda relationen öppnade flera möjligheter att kunna prata och bolla idéer med sin 

leverantör angående hennes verksamhet och att kommunikationen blir mer avslappnad och naturlig 

(personlig kommunikation, 15 april 2015).	  

Som Bharadwaj och Saxena (2009) har betonat är en god relation är en vinnande relation. Samtidigt 

menar Harland et al. (2005) att det krävs ett gott samarbete för att skapa en god relation mellan 

parterna. Trots det menar Jain och Natarajan (2011) att relationen kan utvecklas till att bli en 

riskfaktor vid outsourcing om den inte hanteras på rätt sätt. Detta resonemang återfinns i den 

empiriska studien om att leverantörerna är resonerar om att de arbetar för att skapa en relation på 

lång sikt och att det då krävs tålamod, respekt och en ömsesidig förståelse för varandras yrke. Trots 

det har vi märkt att det är lättare sagt än gjort i praktiken. Klient C1 har upplevt att relationen med 

hennes leverantör utvecklades till att vara väldigt god under ett tjugo års långt samarbete, men som 

genom organisationsförändringar hos leverantörerna bidrog till att det blev sämre (personlig 

kommunikation, 15 april 2015). Att relationen inte alltid utvecklar sig till en lång relation med bra 

samarbete har visat sig från Klient A1s erfarenheter. Även fast hon klargjorde sina krav för sin 

leverantör vid början av relationen så blev den inte alls som hon hade tänkt sig.	  

Webb och Laborde (2005) har tidigare belyst att i en outsourcingrelation kan klienterna känna en 

viss förlust av kontroll och ansvar över funktionen som de har lämnat till den externa parten. Vidare 

förklarar de att en bra relation är en grundläggande komponent för att förhållandet ska fungera. 

Genom en god relation kan ett mervärde skapas som en följd av ett bra samarbete och en väl 
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fungerande relation (Gil-Saura et al., 2009). Under vår empiriska del av studien har det endast 

funnits en klient som känt att denne har tappat kontrollen över företaget i och med sitt beslut att 

outsourca en del av sin ekonomifunktion. Genom att ha bristande eller knappt existerande 

kommunikation med sin leverantör kände Klient A1 att hon tappade kontakten med både 

leverantören och kontrollen över sin verksamhet. Klienterna hos företaget som Leverantör D1 

arbetar med ska känna att kompetens är grundläggande, men även att personkemin finns så att ett 

samarbete kan påbörjas och en lång relation kan skapas. Leverantör D1 menar att detta skapar ett 

mervärde för deras kunder och att det är dessa mjuka värden som gör att kunderna tenderar att 

stanna. Även Klient C1 önskar ett mervärde från sin leverantör, i form av ett genuint intresse för 

branschen och hennes egna företags utveckling inom den verksamma branschen. Dessa mjuka 

värden har vi sett varit svåra att uppnå, men respondenterna jobbar hårt för att uppfylla dem.	  

Cannon och Perreault Jr (1999) nämner att en relation kan anta olika arter. Vissa relationer börjar 

genom ett formellt avtal medan andra kan börja genom en öppen kommunikation mellan parterna 

(Cannon & Perreault Jr, 1999). Kopplingen till vår empiri har vi funnit mer till den ena arter mer än 

den andra. Samtliga leverantörer i studien beskriver att majoriteten av deras klienter har sökt 

kontakt med dem via muntliga rekommendationer men som i slutändan uppstår genom formella 

avtal. Detta sätt att skapa en relation har de även beskrivit som det sätt som upplevs bäst. 

Leverantör B2 menar dock att det känns bättre att klienten söker sig till deras företag för att de fått 

en rekommendation (personlig kommunikation, 7 april 2015). Klient D1 är den enda av våra 

respondenter som har uttryckt sig skapa en relation med en leverantör genom ett formellt avtal utan 

rekommendation. Detta syftar till Klient D1s auktoriserade revisor, där relationen har visat sig 

utvecklas negativt.  
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6. Bidrag  
 

I detta kapitel presenteras de bidrag som studien kommit fram till. Bidraget delas in i teoretiskt- 

och praktiskt bidrag och avslutas med förslag till vidare forskning.  
 

6.1 Teoretiskt bidrag 
 
Vi anser att vår studie har lämnat ett teoretiskt bidrag som visar på att det krävs god personkemi 

mellan klienten och leverantören för att skapa en lyckad outsourcingrelation, vilket är en aspekt 

som tidigare forskning inte talar så mycket om. Noterbart är dock att personkemin inte ensamt 

lyckas bära relationen, utan behöver kompletteras med god prestation. Det krävs även tillit och 

engagemang för att påverka beteendet inom relationen (Cannon & Perreault Jr, 1999). Vår studie 

har visat att om personkemin inte stämmer fungerar således inte samarbetet, vilket skapar en 

osäkerhet mellan parterna. Bemöts inte denna osäkerhet skapas det tankar om misstänksamhet och 

skepsis, vilket också styr behovet av kommunikation. Dogerlioglu (2012) samt Leeman och 

Reynolds (2012) belyser att kommunikationen är en fundamental del för att minimera risken för 

missförstånd och för att konflikthanteringar ska vara effektiva, vilket också studien påvisar. Om 

kommunikationen inte är befintlig fungerar inte samarbetet och relationen fallerar med stor 

sannolikhet, vilket Tompkins et al. (2006) menar kan leda till konsekvenser som kan kosta 

företagen dyrt. Studien påvisar detta genom att det kan krävas juridisk hjälp för att avbryta ett 

kontrakt i förtid och påverkar outsourcingrelationens dynamik negativt.   

 

Webb och Laborde (2005) menar att outsourcingrelationer kan ha en ojämn maktfördelning, där 

leverantören innehar störst makt över den outsourcade funktionen. De belyser att relationen måste 

präglas av starka och omfattande band för att skapa trygghet mellan parterna. Vår studie har 

indikerat att dessa band skapas genom god kommunikation och återkoppling. Vid bristande 

kommunikation påverkas outsourcingrelationen på ett sätt där klienterna upplever att de förlorar 

kontrollen över området, vilket resulterar i en oroskänsla. Om detta inte bemöts av leverantörerna 

riskerar det att övergå till misstänksamhet och skepsis.  

 

Kommunikationens roll har visat sig vara mer prioriterad från klienternas perspektiv och baseras på 

graden av tillit till leverantören. Präglas relationen av misstro finns det ett större behov av frekvent 

kommunikation för att kontrollera vad som sker, än om det finns tillit. Leverantörernas perspektiv 

visar på att kommunikationen är viktig, men anser inte att kommunikationens frekvens är avgörande 

för upprätthållandet av en relation.  
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Cho (2006) beskriver i sin studie att en stark tillitskänsla inte nödvändigtvis eliminerar risken för 

misstro och att en relation som präglas av misstro inte alltid främjas genom att endast minska 

graden av den, utan bör situationsanpassa åtgärder efter den istället. Vår studie visar att relationen 

antingen präglas av tillit eller misstro och visar inga tendenser på ett mellanläge. Tilliten är därför 

fundamental och avgörande för att relationen ska hålla. Den växer fram redan från ett tidigt skede 

och är kunskapsbaserad. Tilliten förändras när förväntningar och prestationer inte överensstämmer 

med varandra och övergår till misstänksamhet, skepsis och ett behov av övervakning, vilket 

överensstämmer med de faktorer som Lewicki et al. (1998) karaktäriserar som hög misstro. Studien 

visar att en relation som övergår till att präglas av misstro inte heller lyckas bygga upp en ny tillit 

och blir därför inte långvarig. Ett argument som vi anser kan ligga till grund för det är att studiens 

klientrespondenter är SME-företag, vilka inte är lika motståndskraftiga och toleranta för misstag 

som större företag. Detta för att konsekvenserna kan bli så pass förödande och kostsamma att de 

tvingas gå i konkurs. 
 

Sammanfattningsvis anser vi att vår förståelse för hur relationen fungerar vid outsourcing av 

ekonomifunktionen ökat tack vare de dubbla perspektiven som studien har belyst. Vi anser att den 

har ökat i den bemärkelsen av att vi har kunnat se att relationen bör präglas av god personkemi. 

Relationen kännetecknas av en kunskapsbaserad tillit och regelbunden kommunikation och 

påverkar dynamiken i relationen. En avsaknad av en av dessa påverkar således 

outsourcingrelationens samspel och livslängd. Relationen uppvisar en låg tolerans för misstag och 

hänger starkt ihop med den grad av tillit eller misstro som präglar relationen. 	  
 

6.2 Praktiskt bidrag 
 

Utöver det teoretiska bidraget, anser vi att studien också lämnar ett praktiskt bidrag som vi tror kan 

vara värdefullt för leverantörerna i en outsourcingrelation. Studien visar att majoriteten av 

klienterna upplever, eller har upplevt, att de inte känner sig tillräckligt sedda av leverantörerna och 

att det bidrar till att relationen känns för formell och påverkar interaktionen mellan parterna. Detta 

tror vi kan bero på att aktörernas personkemi inte stämmer överens. För att förbättra detta 

rekommenderar vi att den första konsultationen, som de flesta säljande företag erbjuder, ska 

fokusera till största del på att lära känna varandra och tala öppet om de förväntningar och mål som 

önskas uppnås. Det är ingen hemlighet att första mötet i en relation spelar stor roll och med stöd 

från vår studie, anser vi att det kan vara en betydande investering i att fler säljande företag erbjuder 

klienten en kostnadsfri första konsultation. Detta kan marknadsföras genom exempelvis företagens 

hemsidor, affischering, reklamkampanjer och diverse event. Vi anser att det är en givande strategi 

som skulle ge ett mervärde vid bildandet av en outsourcingrelation, som bör kompletteras med 
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regelbunden återkoppling och uppföljning. Genom uppföljning tror vi säljande företag kan utvinna 

värdefull information som kan utveckla samarbetet med klienterna ytterligare, men också utveckla 

deras organisation på servicemarknaden. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 
 

De förslag vi lämnar till vidare forskning grundar sig ur aspekter som uppstått under studiens gång 

och som till viss del baserats på material från den empiriska delen av studien och utifrån de bidrag 

som presenterats ovan. Nedan presenteras de förslag vi rekommenderar till vidare forskning. 	  

Ø Ytterligare kvalitativa studier om outsourcingrelationer men med fokus på ett specifikt 

säljande företag och deras egna klienter. Förslagsvis genom att utföra studien åt ett specifikt 

säljande företag.  

 

Ø En kvalitativ studie som ämnar studera hur större företag hanterar eventuella 

relationsproblem som kan uppkomma vid outsourcing. Detta eftersom vår studie har avgränsat 

sig till SME-företag, som lägger större vikt vid att skapa förtroende än större företag.  
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Bilaga 1 - Försättsbrev 
 

Inledning 
 

Vi är två studenter som läser tredje året på Ekonomprogrammet med inriktning redovisning på 
Högskolan i Gävle. Vi skriver vår kandidatuppsats i företagsekonomi där syftet är att få en ökad 
förståelse för hur relationen mellan leverantör och klient fungerar vid outsourcing av 
ekonomifunktionen, med avseende på hur kommunikation och tillit påverkar relationen. 
 
Nedan har vi bifogat de frågor som vi önskar få besvarade. Frågorna är uppdelade i tre kategorier; 
relation, kommunikation och tillit. Samtliga respondenter kommer vara anonyma, Ert namn och 
företagsnamnet kommer endast ses av oss. Slutligen vill vi tacka Dig för att du finner tid till att 
hjälpa oss förverkliga vår studie och önskar er en god fortsättning! 
 
Innan vi påbörjar intervjun vill vi kort informera om de möjligheter och val Ni har som respondent. 
 

Ø Intervjun är frivillig och Du som respondent kommer vara anonym under studien. 
Ø Du har möjlighet att avbryta intervjun när som helst, alternativt avstå från att besvara frågor 

som Du uppfattar som obekväma.  
Ø Vi ser gärna att intervjun spelas in, för att skapa en rättvis bild av intervjutillfället och 

informationen. Inspelningen kommer endast användas av oss. 
Ø Om det skulle dyka upp frågor vid ett senare tillfälle ser vi gärna en möjlighet till att 

återkomma via e-post, telefon eller ytterligare en intervju.  
Ø Vi erbjuder Dig som respondent att läsa igenom det transkriberade materialet för att undvika 

missuppfattningar och feltolkningar. 
Ø Vi erbjuder alla som deltar i vår studie en kopia av den slutliga uppsatsen när den är 

färdigställd.  
 

Med vänlig hälsning, 
 
 

Narine Arevian   Kim Nylund 
Narine_a@hotmail.com   Kimnylund_7@hotmail.com 
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Bilaga 2 – Intervjuguide Leverantör 
 

Respondentens namn: 
Företagets namn: 
Befattning: 
Antal år i företaget: 

 
Intervjufrågor: 

-‐ Berätta om Din roll på företaget? 
§ Vilka typer av uppdrag har Du? 

 
-‐ Vilken är din uppfattning till att företag väljer att outsourca sin ekonomifunktion? 

§ Finns det delar som är lättare/svårare att outsourca? 
 

Relation: 

 
-‐ Är det viktigt att ha en god relation till kunden? 

§ Hur kommer det sig? 
 

-‐ Hur upplever du att relationen mellan Dig och kunden är? 
 

-‐ Vad anser Ni är viktiga faktorer att ta hänsyn till för att upprätthålla en god relation till 
kunden?  

 
-‐ Hur/på vilket sätt arbetar Ni med dessa faktorer i praktiken för att upprätthålla en god 

relation till kunden? 
 

-‐ Hur upplever ni att relationen mellan er och kunden utvecklas genom åren? 
 

Kommunikation: 

-‐ Vad innebär god kommunikation för Dig? 
 

-‐ Vilken roll har kommunikationen i en outsourcingrelation enligt Er?  
 

-‐ Hur upplever Ni att kommunikationen är mellan Er och kunden idag? 
 

-‐ Vilka är Era befintliga kommunikationskanaler mellan Er och kunden? 
 

-‐ Vilken/Vilka kanaler upplever Ni som mest frekventa? 
-‐ Är god kommunikation med Era kunder viktig? I så fall, varför? 

  
-‐ Anpassar Ni kommunikationen efter kundens behov? 

§ Om ja – på vilket sätt? 
§ Om nej – hur kommer det sig? 

 
-‐ Hur hanterar Ni meningsskiljaktigheter? 
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Förtroende: 

-‐ Vad är tillit (förtroende) för Dig?  
 

-‐ Varför tror Ni att företag väljer att anlita er? 
 

-‐ Vilka förväntningar tror Ni att kunden har på Er? 
 

-‐ Vilka förväntningar tror Ni kunden har på relationen?  
 

-‐ På vilket/vilka sätt arbetar ni för att bemöta dessa förväntningar? 
 

-‐ Hur viktigt anser Ni att det är att Ni som företag besitter rätt kompetens för att utföra de 
tjänster Ni erbjuder kunden?  
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Bilaga 3 – Intervjuguide Klient 
 

Respondentens namn: 
Företagets namn: 
Befattning: 
Antal år i företaget: 

 
Intervjufrågor: 

-‐ Berätta om Din roll på företaget? 
§ Vad har du för bakgrund inom företaget? 

 
-‐ Vilka tjänster inom ekonomifunktionen outsourcar Ni? 

 
-‐ Hur kommer det sig att ni outsourcar ekonomifunktionen?  

 
Relation: 

-‐ Varför är det viktigt att ha en god relation till leverantören? 
 

-‐ Hur upplever du att relationen mellan Dig och leverantören är? 
 

-‐ Vad anser Ni är viktiga faktorer att ta hänsyn till för att upprätthålla en god relation till 
leverantören?  

 
-‐ Hur upplever ni att relationen mellan er och leverantören utvecklas genom åren? 

 
Kommunikation: 

-‐ Vad innebär god kommunikation för Dig? 
 

-‐ Vilken roll har kommunikationen i en outsourcingrelation enligt Er?  
 

-‐ Hur upplever Ni att kommunikationen är mellan Er och leverantören idag? 
 

-‐ Vilka är Era befintliga kommunikationskanaler mellan Er och leverantören? 
 

-‐ Vilken/Vilka kanaler upplever Ni som mest frekventa? 
 

-‐ Är god kommunikation med leverantören viktig? I så fall, varför? 
 
 

-‐ Anpassas kommunikationen efter ert behov? 
§ Om ja – på vilket sätt? 
§ Om nej – hur kommer det sig? 

 
-‐ Hur hanterar Ni meningsskiljaktigheter? 
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Förtroende: 

-‐ Vad är tillit (förtroende) för Dig?  
 

-‐ Hur kommer det sig till att ni anlitat just det företaget ni har idag? 
 

-‐ Vilka förväntningar har ni på leverantören? 
 

-‐ Vilka förväntningar har ni på relationen?  
 

-‐ På vilket/vilka känner ni att leverantören arbetar för att möta dessa förväntningar? 
 

-‐ Hur viktigt anser Ni att det är att leverantören besitter rätt kompetens för att utföra de 
tjänster som de erbjuder? 

 


