
0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Varför väljer SMF-företag att outsourca ekonomifunktionen? 
 
 

 
 

Lovisa Niss 
Sandra Renström 

 
 2015 
 

 
Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 

Företagsekonomi 
Examensarbete i företagsekonomi 

Ekonomprogrammet 
 

Handledare: Tomas Källquist och Stig Sörling 
Examinator: Lars-Johan Åge 

 

Outsourcing  
 



 

SAMMANFATTNING 
 
Titel: Outsourcing – varför väljer SMF-företag att outsourca ekonomifunktionen? 
 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 
 
Författare: Lovisa Niss och Sandra Renström 
 
Handledare: Tomas Källquist och Stig Sörling 
 
Datum: 2015 – juni 
 
Bakgrund och Syfte: Tidigare forskning visar att kostnadsreducering och behov av extern 
kompetens varit framträdande motiv till varför företag outsourcar ekonomifunktionen. 
Däremot efterlyses mer forskning som fokuserar på SMF-företag och vad det är som 
motiverar dem att välja outsourcing. Syftet med denna studie är därmed att öka förståelsen 
för SMF-företagens motiv att outsourca ekonomifunktionen med avseende främst på 
kostnader och kompetens. 
 
Metod: Studien antar ett hermeneutiskt och socialkonstruktivistiskt perspektiv. 
Forskningsansatsen är abduktiv och i studien tillämpas en kvalitativ undersökningsmetod då 
den empiriska datainsamlingen sker med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Den 
teoretiska referensramen bygger på tidigare forskning och den empiriska sammanställningen 
bygger på kategorier som framkommit under intervjuerna. Studien inspireras av grundad 
teori eftersom en ny empirisk synvinkel presenteras och analyseras tillsammans med övrig 
teori och empiri. 
 
Slutsats: Studien tyder på att SMF-företag inte reflekterar över kostnadsreducering som ett 
motiv till att outsourca ekonomifunktionen. För SMF-företag finns behov av extern 
kompetens och expertiskunskaper, vilket motiverar dem att välja outsourcing. Studien 
uppmärksammar också ett nytt främsta motiv till outsourcing av ekonomifunktionen; 
trygghet. 
 
Förslag till fortsatt forskning: Till vidare forskning finns ett behov av att undersöka mer 
grundligt trygghet som ett främsta motiv till outsourcing av ekonomifunktionen. Eftersom 
studien utgår från SMF-företag som anlitar en outsourcingpartner, föreslår vi till vidare 
forskning att undersöka outsourcing av ekonomifunktionen utifrån både företag som anlitar 
och som anlitas för att vidga synen på fenomenet. 
 
Studiens bidrag: Ur ett teoretiskt perspektiv bidrar denna studie med att belysa trygghet 
som ett främsta motiv till varför SMF-företag outsourcar ekonomifunktionen. Ur ett 
praktiskt perspektiv ges rådet till redovisningsbyråer att med fördel fokusera sin 
marknadsföring kring trygghet när de riktar sig till SMF-företag, främst små företag. 
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Title: Outsourcing – Why do SMEs choose to outsource the accounting function? 
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Aim: Prior research argues that cost reduction and the need for external expertise have been 
prominent motives why companies outsource the accounting function. Nevertheless more 
research focusing on SME’s and the underlying incentives that encourages them to choose 
outsourcing is called for. Thus, the aim for this study is to provide an enhanced understanding 
of the motivations that contribute SME’s to outsource accounting functions, with respect mainly 
to costs and competence. 

 
Method: This study adopts a comprehensive method that is influenced by a hermeneutic and 
social constructionist perspective. The research approach is abductive. A qualitative research 
design is applied whereas the empirical data collection is based on semi-structured interviews. 
The theoretical framework is based on previous research and the empirical compilation is 
constructed by categories that emerged during the interviews and the following decoding work. 
The study is inspired by grounded theory as a new empirical point of view is presented and 
analyzed along with other collected theoretical and empirical data. 
 
Conclusions: The study suggests that SME’s do not consider cost-reduction as an incentive to 
outsource the accounting function. SME’s need external expertise and knowledge, which 
motivates them to choose outsourcing. The study highlights a new main motive for outsourcing 
the accounting function; the feeling of security. 
 
Suggestions for future research: For further research, there is a need to examine more 
thorough the feeling of security as a prime motive for outsourcing the accounting function. 
Since this study is solely based on SME’s that hire an outsourcing partner, we suggest that 
further research investigates outsourcing of the accounting function on the basis of companies 
that hire and companies that are hired to broaden the perception of the phenomenon.  
 
Contribution of the thesis: From a theoretical point of view, this study contribute to highlight 
the feeling of security as a primary motive for why SME’s outsource the accounting function. 
From a practical point of view, we advise accounting firms to focus their marketing on the 
feeling of security when they address SMEs, particularly small firms. 
 
Key words: Outsourcing, accounting function, SME, costs, competence, feeling of security 
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1 INLEDNING 

 
1.1 Bakgrund 

Outsourcing är ingen ny företeelse. Outsourcing som styrverktyg har troligen existerat i över 

200 år menar McCarthy och Anagnostou (2004), men det är först på senare tid som det 

utvecklats till en populär strategi för en ledning att applicera. Enligt Andone och Păvăloaia 

(2010) har begreppet outsourcing vuxit fram sedan 1960-talet och med tiden blivit ett 

etablerat begrepp. Globaliseringen har lett till att konkurrensen i omvärlden har ökat vilket i 

sin tur har lett till att ökad specialisering och ökad flexibilitet krävs för att företag ska förbli 

konkurrenskraftiga (Deavers, 1997). Zhu, Hsu och Lillie (2001) påstår att outsourcing är en 

naturlig följd av globaliseringen och en snabbföränderlig teknologi. De företag som förutser 

dessa förändringar och hanterar dem strategiskt kan uppnå fördelar. Genom outsourcing 

skapas en chans för företag att kontinuerligt anpassa sig efter utvecklingen i samhället (Zhu 

et al., 2001). Outsourcing kan således vara ett sätt att hantera omvärldsförändringar.  

 

Gilley och Rasheed (2000) uppmärksammar att det finns en förvirring i litteraturen kring 

vad som menas med outsourcing. Vi väljer emellertid att använda en definition som vi anser 

är enkel att överföra från teori till praktik. Definitionen har resonerats fram av Zhu et al. 

(2001, s.374) som menar att begreppet outsourcing ”syftar till att definiera processen där 

ansvaret för en speciell affärsfunktion överförs från en grupp anställda i ett företag till en 

extern part” [egen översättning].  

 
1.2 Problematisering 

Majoriteten av tidigare forskning gällande outsourcing har fokuserat på IT eller HR och 

endast en bråkdel har fokuserat på outsourcing av ekonomifunktionen som i detta 

sammanhang innefattar ekonomiarbetet i ett företag (Everaert, Sarens & Rommel, 2007). 

Andone och Păvăloaia (2010) har uppmärksammat en studie från 2009 som förutspådde ett 

växande intresse för outsourcing av ekonomifunktionen. Likt Andone och Păvăloaia (2010) 

har Jayabalan, Raman, Dorasamy och Ching (2009) observerat att outsourcing av 

ekonomifunktionen förväntas expandera. Med avseende på detta är outsourcing av denna 

funktion ett aktuellt område att titta närmare på.  

 

Forskning antyder att outsourcing av ekonomifunktionen är vanligt inom mikroföretag samt 

små och medelstora företag, förkortat som SMF-företag (Jayabalan et al., 2009). 
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Resursbegränsning är för dessa företag ofta mer påtaglig än för större företag som vanligen 

har en hel avdelning för varje funktion inom företaget. Av den anledningen hävdar Jayabalan 

et al. (2009) att outsourcing är ett bra hjälpmedel för SMF-företag för att de inte ska bli 

lidande av stordriftsfördelarna de saknar, utan arbetet kan genomföras kostnadseffektivt trots 

det, genom outsourcing. Hätönen och Eriksson (2009) har också identifierat att SMF-företag 

i motsats till större företag möter andra typer av utmaningar gällande outsourcing. Genom 

att studera outsourcing i SMF-företag menar författarna att ett etablerat koncept sätts in i en 

ny kontext. Författarna eftersöker mer forskning som belyser de möjligheter och utmaningar 

som SMF-företag ställs inför vid tillämpning av outsourcing. Jayabalan et al. (2009)  är inne 

på samma spår, om än lite mer specificerat. De eftersöker mer djupgående forskning kring 

outsourcing av ekonomifunktionen hos SMF-företag för att ta reda på vad som initierar dem 

att outsourca sin ekonomifunktion. Detta tycker vi indikerar på att outsourcing av 

ekonomifunktionen är relevant att undersöka i SMF-företag.  

 

Innan outsourcing blir aktuellt och tillämpligt belyser Corbett (2004) att det är väsentligt för 

företag att skapa en förståelse för sina konkurrensfördelar. Med kunskap om dessa blir det 

tydligare vad det är i ett företag som borde rationaliseras för att organisationen ska prestera 

bättre. Denna rationalisering kan ske genom outsourcing. Outsourcing har i flera fall 

resulterat i misslyckanden som lett till katastrofala konsekvenser (Barthélemy, 2003) vilket 

avspeglar att det är problematiskt att fatta beslut kring outsourcing. De fördelar som finns 

bör sålunda vägas mot nackdelarna.  

 

En studie genomförd på SMF-företag av Everaert et al. (2007) visar att två centrala motiv 

till att tillämpa outsourcing av ekonomifunktionen är kostnader och kompetens. Kostnader 

är en betydande aspekt och att reducera kostnader kan anses vara det mest betydande motivet 

(Everaert et al., 2007). Genom outsourcing skapas en möjlighet att arbetet kan genomföras 

mer kostnadseffektivt med bättre resurser. Trots att outsourcing vanligtvis förknippas med 

kostnadsreducering kan resultatet bli det motsatta, att kostnaderna ökar (McCarthy & 

Anagnostou, 2004; Gilley & Rasheed, 2000). Förutom kostnader spelar även kompetens en 

betydande roll vilket under de senaste åren utvecklats till ett framträdande motiv till 

outsourcing (Hätönen & Eriksson, 2009). Kompetens innefattar i samband med outsourcing 

främst möjlighet till ett ökat fokus på kärnverksamheten och möjlighet till extern expertis. 

Att outsourca för att skapa ett större fokus på kärnverksamheten är idag ett centralt motiv till 

att tillämpa outsourcing (Prahalad & Hamel, 1990; Gilley & Rasheed, 2000). Att outsourca 
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för att få tillgång till extern expertis är ett annat centralt motiv vilket kan vara en lösning när 

den egna kompetensen inte är tillräcklig (Chou & Chou, 2011). Samtidigt som outsourcing 

kan vara en lösning på bristfällig kompetens menar Prahalad och Hamel (1990) att 

outsourcing kan förvärra en situation ytterligare genom att den interna kompetensen och 

expertisen som trots det finns går förlorad. Detta visar på att kostnader och kompetens är två 

aktuella motiv till att outsourca ekonomifunktionen inom SMF-företag. 

 
1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för SMF-företagens motiv att outsourca 

ekonomifunktionen med avseende främst på kostnader och kompetens. 

 

1.4 Avgränsning 

Beroende på ett företags storlek har outsourcing visat sig innebära olika utmaningar enligt 

Hätönen och Eriksson (2009). I denna studie har vi valt att avgränsa oss till kategorin 

mikroföretag samt små och medelstora företag som förkortas SMF-företag och av den 

anledningen ser vi det som väsentligt att ta upp vilka kriterier som gäller för att ett företag 

ska ingå i den kategorin. För att kategoriseras som ett SMF-företag måste ett företag enligt 

Europeiska Kommissionen (2006) uppfylla vissa kriterier. Antalet anställda måste 

understiga 250 medarbetare, årsomsättningen får vara högst 50 miljoner euro och/eller 

balansomslutningen högst 43 miljoner euro.  
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2 METOD 
 

2.1 Vetenskapsteoretisk referensram 

Syftet med detta avsnitt är att presentera och beskriva den grundläggande 

vetenskapsteoretiska referensramen som genomsyrar studien.  

 
 Verklighetssyn  

Vår vetenskapsteoretiska referensram vilar på en grundsyn som är förknippad med 

socialkonstruktivismen, vilken är en ontologisk ståndpunkt som behandlar en uppfattning 

om den verklighet som blir föremål för studier. Enligt Allwood och Eriksson (2010) utgör 

grundtanken för socialkonstruktivismen att människans förståelse för ett fenomen i själva 

verket är skapad i den sociala interaktion som sker mellan människor. Allwood och Eriksson 

(2010) menar således att ett fenomen som går att betrakta eller uppleva i verkligheten är en 

produkt av kommunikationsprocesser i det samhälle människan lever i.   

 

Johansson Lindfors (1993) hävdar att forskare som tar sig an organisationsteoretiska 

frågeställningar bör uppfatta världen som en social konstruktion, där fokus ligger på kontext. 

Kvalitativa undersökningar tar i synnerhet hänsyn till den kontext som utgör ramen för 

studien av ett fenomen (Justesen & Mik-Meyer, 2011). I vår studie ämnade vi att undersöka 

och förstå hur SMF-företag resonerar kring motiven bakom outsourcing av 

ekonomifunktionen. Vi tänkte oss att resonemangen kunde variera mellan SMF-företagen; 

den omvärld SMF-företagen samverkar i kan te sig olika då vi inte ville rikta in oss på en 

specifik bransch. Vi var dessutom medvetna om att storleken på företag inom kategorin 

SMF-företag kunde variera, vilket också kan påverka verklighetsuppfattningen. När det 

kommer till att förstå människor och deras handlande, att förstå respondenternas resonemang 

i denna studie, konstaterar Thurén (2007) att det krävs tolkning, vilket vi ska behandla i 

kommande avsnitt. 

 
 Kunskapssyn 

Hermeneutiken är ett forskningsideal som arbetar med förståelse och kunskapssökande i 

termer av att hitta betydelse och mening genom tolkning (Andersson, 2014). Enligt det 

hermeneutiska idealet krävs det mer än bara människans fem sinnen och det logiska förnuftet 

för att förstå och finna kunskap om en mänsklig företeelse. Igenkännande eller empati är en 

förmåga som enligt hermeneutikerna kan leda fram till ny kunskap. (Thurén, 2007) Enligt 



 

5 
 

Hartman (2004) handlar det om en tolkningsprocess som går ut på att som forskare ”leva sig 

in” i människors uppfattningar om hur de ser på världen, och detta kan möjliggöras genom 

ett verbalt utbyte.  

 

Inom hermeneutiken betonas vikten av att se och tolka delar och helhet, samt relationen 

däremellan för att skapa förståelse (Olsson & Sörensen, 2011). I vår studie hade vi för avsikt 

att genomföra intervjuer, där respondenternas resonemang kom att utgöra den empiriska 

förankringen. Tonvikt i studien låg därmed på att tolka och sätta respondenternas svar i ett 

sammanhang. Olsson och Sörensen (2011) menar att den hermeneutiska 

forskningstraditionen betraktar delar och helhet som en spiral. Författarna hävdar att det är 

vanligt att vid analys av kvalitativa intervjuer först gå igenom hela intervjun för att skapa ett 

helhetsomdöme. Sedan bryter forskare ner intervjumaterialet i specifika teman eller 

kategorier som tenderar att återkomma för att försöka utveckla vad de betyder. Därefter 

försöker forskare inom denna tradition att relatera dessa teman eller kategorier (delar) till 

helheten för att se hur de passar in. Denna metod går ut på att skapa en djupare förståelse för 

ett fenomen och enligt Olsson och Sörensen (2011) fördjupas förståelsen i en spiralrörelse 

då tolkning sker växelvis av delar och helhet. 

 

Med ett hermeneutiskt synsätt skapas således förutsättningar för en ökad förståelse för ett 

fenomen. I detta fall rör det sig om bakomliggande motiv till outsourcing av 

ekonomifunktionen (i SMF-företag). Vi ville närma oss fenomenet genom att tolka material 

i en kontext (SMF-företag). Enligt Thurén (2007) påverkas tolkningsprocessen av tolkarens 

värderingar och förförståelse, men också av kontext. Under punkt 2.2.7 och punkt 2.2.8 

framgår hur vi gått tillväga när vi samlade in data, det vill säga hur vi bearbetade data, samt 

vilken metod vi använt när vi avsåg att analysera data. Under den sistnämnda punkten 

återkommer vi till vad en tolkningsprocess har för roll i vår studie. 

 
 Förförståelse 

Enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) lever människor med olika förutsättningar och 

preferenser som påverkar hur individer tar sig an världen och dess beståndsdelar. Detta 

påstående påverkar även forskare och oss författare av denna studie (Johansson Lindfors, 

1993). Andersson (2014) konstaterar att människor överlag alltid möter världen med en så 

kallad förförståelse. Inom det hermeneutiska forskningsidealet utgör förförståelsen ett 

centralt begrepp (Thurén, 2007). Människan besitter alltid en kunskap, en förutfattad mening 
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om saker och ting som präglar människans sätt att tolka andra företeelser (Hartman, 2004; 

Thurén, 2007; Andersson, 2014). I detta sammanhang påverkar förförståelsen beslutet av 

forskningsstrategi (Johansson Lindfors, 1993), vilket innebär att vår förförståelse påverkar 

studiens tillvägagångssätt och dess bidrag. Förförståelsen är således viktig att belysa. 

 

Hartman (2004) belyser att förförståelsen bland annat inrymmer personliga erfarenheter. 

Johansson Lindfors (1993) tillägger att förförståelsen också är sammankopplad med 

erfarenheter hämtade från exempelvis läroböcker och föreläsningar. Vår förförståelse som 

sträcker sig inom ramen för det företagsekonomiska ämnet vi har valt har vi främst fått 

genom läroböcker och via vår ekonomutbildning. Outsourcing som begrepp har vi inte i 

någon vidare bemärkelse stött på i praktiska sammanhang. Däremot har vi bekantat oss med 

fenomenet som sådant genom vår arbetslivserfarenhet. För att nämna ett exempel har en av 

oss fått en inblick i att sköta ett annat företags löpande bokföring, vilket ur en synvinkel har 

att göra med outsourcing av en del av ekonomifunktionen. 

 
 Forskningsansats 

Vi har tidigare redogjort för att denna studie baseras på en hermeneutisk kunskapssyn. Två 

centrala tankegångar inom denna kunskapssyn hänför sig till förståelse och tolkning. Enligt 

Johansson Lindfors (1993) spelar tolkningen en viktig roll i det sätt som en forskare närmar 

sig den empiriska verkligheten. Detta var av intresse för oss som hade målsättningen att tolka 

och förstå empiriskt material. Generellt talas det om två angreppssätt: induktivt respektive 

deduktivt (Alvehus, 2013). I grova drag går den deduktiva ansatsen ut på att forskare går 

från teori till empiri i syfte att åstadkomma avbildning, medan den induktiva ansatsen går 

från empiri till teori i syfte att utveckla teorier.  

 

En induktiv forskningsansats tar också fasta på att det uppstår svårigheter att planera en 

forskningsprocess om syftet är att utveckla en teori (Johansson Lindfors, 1993). Johansson 

Lindfors (1993) menar att tanken med datainsamling är att leda forskningsprocessen framåt 

varmed ny kunskap och förståelse allteftersom utvecklas. Det är sedan upp till forskaren att 

besluta när det empiriska materialet inte längre kan tillföra mer relevant information än det 

som redan är insamlat (Bryman, 2011; Johansson Lindfors, 1993).  I vår studie avsåg vi att 

bygga upp kunskap kring outsourcing av ekonomifunktionen och motiv bakom den 

företeelsen. Däremot ansåg vi att det skulle bli svårt att tolka empiriskt material helt utan 
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teoretisk kunskap. I denna studie valde vi därför att praktisera det som Alvehus (2013) 

återger som abduktiv forskningsansats. En abduktiv ansats går ut på:  

 

”en växling mellan empirisk och teoretisk reflektion, där man arbetar med teorin, 

återvänder till empirin och funderar på vad den kan betyda i ljuset av teorin; kanske 

upptäcks nya aspekter av det som studeras som föranleder att teorin modifieras och 

utvecklas; och sedan möter en förnyad teoretisk insikt återigen det empiriska 

materialet” (Alvehus, 2013, s.109). 

 
 Perspektiv 

Outsourcing som begrepp är mångtydigt och begreppet får därav ett flertal 

tillämpningsområden; begreppet kan sättas in i olika kontexter. Då vi utgick ifrån ett 

socialkonstruktivistiskt förhållningssätt till verkligheten var det av betydelse att utröna vilket 

perspektiv vi avsåg att fokusera på (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Enligt Justesen och Mik-

Meyer (2011) är kunskap kontextbunden. Kunskapen konstrueras också kontinuerligt i den 

sociala miljön som råder. Det tillämpningsområde vi utgick ifrån var outsourcing av 

ekonomifunktion sett ur ett kundperspektiv. Med kundperspektiv syftar vi på de företag som 

köper in tjänsten från ett outsourcingföretag. I denna studie köper företag in tjänsten 

ekonomifunktion. Då det inte fanns utrymme tidsmässigt för dubbla perspektiv har vi 

utelämnat det säljande företagets (outsourcingpartnerns) perspektiv.  
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2.2 Tillvägagångssätt 

 
Figur 1. Forskningsmodell. Egen konstruktion.  

Vår forskningsmodell illustrerar hur vi gått tillväga efter att vi klargjort vårt syfte med 

studien, samt tydliggjort vår vetenskapsteoretiska referensram. Modellen bryter ner studien 

i olika delar som vi redogör för mer i detalj i det avsnitt som framgår i de olika delarna. 

Forskningsmodellen riktar därmed fokus på hur våra kapitel och avsnitt hänger ihop.   

 
 Litteratursökning och litteraturinsamling 

För att kunna genomföra studien var vi i behov av tidigare forskning kring outsourcing och 

forskning som behandlar bakomliggande motiv till outsourcing. Tidigare insamlad och 

sammanställd information från andra forskare benämns enligt Larsen (2009) som 

sekundärdata. Sett till vår forskningsmodell figurerade den teoretiska referensramen som en 

viktig funktion eftersom den utgör grunden för vår empiriska undersökning. Vi genomsökte 

litteratur för att erhålla både grundläggande och djupare förståelse för det ämnesområde vi 

var intresserade av. Vår primära källa av litteratur var vetenskapliga artiklar som främst 

behandlade fenomenet outsourcing och vi använde oss huvudsakligen av 

samsökningstjänster såsom Discovery och Google Scholar när vi sökte upp artiklar. Vi sökte 

även i databaserna Scopus, och Academic Search Elite för att hitta specifika 

ekonomirelaterade artiklar. Dessa databaser hänvisade ofta till artikeldatabaserna JStor, 
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Emerald och ScienceDirect där vi kunde hitta ett stort urval av våra artiklar då dessa 

databaser samlar och kategoriserar artiklar på ett överskådligt sätt. Retriever var också en 

databas som vi tillämpade i studien, men främst i syfte att erhålla företagsinformation till vår 

empiriinsamling. 

 

Generellt i vår litteratursökning valde vi i så stor utsträckning som möjligt ut artiklar som är 

”peer reviewed” vilket innebär att artiklarna är granskade av sakkunniga inom det 

forskningsfält artiklarna förhåller sig inom (Vetenskapsrådet, 2011). Detta för att öka 

tillförlitligheten (Ejvegård, 2009). För att minska sökträffarna och komma närmare det vi 

varit ute efter kombinerade vi begreppet outsourcing med andra begrepp, exempelvis: 

”accounting”, ”SME”, ”theory”, ”benefits”, ”risks”, ”costs”.  

 

Vid artikelsökningen genererade sökresultaten ofta artiklar som behandlade offshoring. 

Enligt Boes och Schwemmle (2005) uppfattas offshoring i många fall som en form av 

outsourcing och begreppen blandas lätt ihop. Offshoring refererar enligt författarna till 

företag som köper in tjänster från företag beläget i ett annat land. För oss innebar detta att 

många av sökresultaten direkt sorterades bort eftersom outsourcing av ekonomifunktionen 

för SMF-företag i normalfallet sker inom landet och därmed riktar in sig på ett behov där 

offshoring blir ofruktbart att tillämpa. 

 

Litteraturförteckningar var till stor hjälp för oss när vi sökte och samlade in artiklar. Genom 

att granska litteraturförteckningar kunde vi välja ut och bekräfta källor. På detta sätt lyckades 

vi bygga upp en bred artikelarsenal som legat till grund för vår teoretiska referensram.  

  

Vi använde oss av böcker när vi sökte efter grundläggande information, såsom definitioner 

eller beskrivningar. Vid sökningen efter definitioner siktade vi på allmängiltiga definitioner 

som underlättar för läsaren att skapa förståelse för det ämnesområde som behandlas i studien. 

Metodkapitlet i vår studie grundas främst på böcker vi hade tillgång till via Högskolan i 

Gävles bibliotek. Vi rannsakade flertalet litteraturförteckningar för att få tips på relevant 

litteratur.  

 
 Källkritik 

Det är viktigt att förhålla sig kritisk till de informationskällor som används i en studie för att 

i någon mån kunna säkerställa att källorna är sakliga och tillförlitliga (Backman, Gardelli, 
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Gardelli & Persson, 2012; Ejvegård, 2009). Enligt Backman et al. (2012) och Thurén (2007) 

finns en rad bedömningspunkter att ta ställning till vid källkritik, däribland direkthet, tid, 

äkthet och relevans. Fortsättningsvis diskuterar vi dessa punkter i relation till vår studie för 

att visa på vårt materials saklighet och tillförlitlighet.  

  

Direkthet 

I detta sammanhang handlar direkthet om i vilken mån en källa är påverkad av en annan 

källa. Det handlar om vilken slags källa som är inhämtad och hur pass påverkad den är av 

miljö eller av andra människor, det vill säga om det är en primär- eller sekundärkälla. 

(Backman et al. 2012) Enligt Backman et al. (2012) föredras primärkällor framför 

sekundärkällor eftersom källor som återges i flera led har en tendens att förvanskas på vägen. 

När vi tog oss an litteratur sökte vi i största möjliga mån upp originalkällan för att säkerställa 

att informationen var återgiven på ett korrekt sätt. Enligt Ejvegård (2009) finns en risk för 

att sekundärkällor feltolkar information vilket leder till att källan blir mindre trovärdig. För 

att råda bot på detta rekommenderar Backman et al. (2012) att flera av varandra oberoende 

källor används. Genomgående i vårt metodkapitel och i den teoretiska referensramen 

använde vi oss av flertalet källor som argumenterar med varandra för att skapa ett 

resonemang. Detta för att öka trovärdigheten ur ett helhetsperspektiv.  

 

Tid 

Enligt Backman et al (2012) är det viktigt att ta hänsyn till när i tiden en källa är framtagen. 

Dels handlar det om aktualitet; en modernare källa är bättre än en äldre. Dels handlar det om 

samtidighet; en källa bör skrivas så nära den händelse den beaktar som möjligt för att 

undvika risken att något väsentligt glöms bort. Vi använde oss av artiklar med ett tidsspann 

som sträcker sig mellan 1937 och 2013. Vi behövde äldre artiklar i kombination med nutida 

för att tydliggöra hur forskningen inom outsourcing av ekonomifunktionen utvecklat sig. För 

oss var det viktigt att ha tidigare forskning i åtanke för att säkerställa att vårt bidrag är i led 

med tidigare forskning på området. 

 

Äkthet 

Innebörden av äkthet i detta sammanhang är att kontrollera huruvida insamlat material inte 

har förfalskats (Backman et al, 2012; Thurén, 2007). Backman et al. (2012) förtydligar att 

äkthet också kan handla om överdrifter. I vår teoretiska referensram använde vi oss i största 

möjliga mån av vetenskapliga artiklar som är ”peer reviewed”. Artiklarna är publicerade i 
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journaler såsom Small Business Economics, Journal of Management, Journal of 

International Management med flera. Dessa journaler ställer krav på att artiklarna granskas 

av sakkunniga innan de publiceras, vilket säkerställer den vetenskapliga kvaliteten och 

äktheten (Högskolan i Jönköping, 2014).  

 

Relevans 

Vid en källkritisk bedömning är det enligt Backman et al (2012) av vikt att säkerställa att de 

källor som brukas i en studie är relevanta för det syfte de är tänkta att användas för. När vi 

valde ut källor tog vi hänsyn till det faktum att de skulle ha en anknytning till vårt syfte med 

studien. Som vår forskningsmodell visar har det skett en växelverkan mellan empiri och 

teori. Detta tillvägagångssätt grundas på att vi eftersträvat att finna relevant teori sett till 

studiens syfte och empiri vi samlat in. Begreppet ”outsourcing” i artikelrubriken genererade 

cirka 62 700 resultat via sökmotorn Google Scholar när vi gjorde en första sökning. Alla 

artiklar vi granskade var inte relevanta eftersom de inte hade en relation till vårt syfte med 

studien. Därför gjorde vi ett urval på över 40 artiklar för att behålla relevansen. 

 
 Datainsamlingsteknik 

I vår studie genomfördes den empiriska undersökningen med hjälp av kvalitativa intervjuer. 

Valet vi gjorde växte å ena sidan fram utifrån den verklighetssyn, kunskapssyn och 

forskningsansats vi valt och resonerat kring. Å andra sidan baserades vårt val av 

datainsamlingsteknik på en studie som Jiang och Qureshi (2006) presenterat, där intervjuer 

visat sig vara en vanlig och behjälplig metod att tillämpa vid forskning kring outsourcing. 

Eftersom kvalitativ forskning tenderar att vara en tolkande forskningsmetod, lämpar sig 

kvalitativa intervjuer väl i sammanhanget. Kvalitativa intervjuer ger nämligen utrymme för 

att tolka insamlat material med hopp om att bidra till förståelse av ett fenomen. (Alvehus, 

2013; Justesen & Mik-Meyer, 2011) 

 

Vi står för uppfattningen att den väsentliga informationen sett till studiens syfte kunde 

samlas in genom intervjuer. Genom en kvalitativ intervju genereras kunskap genom 

samspelet som uppstår mellan intervjuare och respondent (Kvale & Brinkmann, 2014).  För 

att intervjun ska generera så mycket kunskap som möjligt, menar Kvale och Brinkmann 

(2014) att det är nödvändigt att intervjuaren har en tillräcklig kunskapsbas inom det 

ämnesområde som är föremål för studien för att kunna ställa följdfrågor och hålla intervjun 

levande. Innan vi genomförde intervjuerna rannsakade vi relevant litteratur som behandlade 
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outsourcing av ekonomifunktionen och vad som skrivits angående bakomliggande motiv till 

det. Genom litteratursökningen tog vi inte enbart fram en teoretisk referensram, vi blev även 

mer bekväma med tanken att bemöta ämnesområdet empiriskt.  

 

Intervjuformen som vi tillämpade i studien var av semistrukturerad karaktär. Vi var 

intresserade av att hitta en intervjuteknik som var tämligen flexibel. Vi ville inte lägga stor 

vikt vid att utforma färdiga frågor, för att därefter förvänta oss standardiserade svar. Bryman 

(2011) framhäver att den semistrukturerade intervjun möjliggör att respondenter har stor 

frihet att utforma svar på sina egna sätt. För oss var det viktigt att uppmuntra respondenterna 

till att tala fritt. Enligt Alvehus (2013) handlar frågandet i semistrukturerade intervjuer om 

att uppmuntra respondenter till att utveckla sina svar, vilket vi lade tonvikt vid. Det var 

väsentligt för oss att låta respondenterna resonera fritt och med egna ord beskriva sitt 

förhållningssätt till outsourcing av ekonomifunktionen och motiv bakom varför de 

praktiserar outsourcing. Genom detta förfarande ämnade vi att diskutera deras resonemang 

i relation till den teoretiska referensramen i vår analys.  

 

För- och nackdelar med den kvalitativa intervjun kan diskuteras. När en undersökning går 

ut på att skapa en djupare inblick i hur undersökningssubjekt resonerar kring känslor och 

motiv, menar Alvehus (2013) att den kvalitativa intervjun utgör ett effektivt redskap. I vår 

studie genomfördes intervjuer för att komma åt hur SMF-företag resonerar kring motiven 

bakom outsourcing. Kvale och Brinkmann (2014) talar emellertid om en generell invändning 

mot intervjuforskning i termer av att det i normalfallet intervjuas för få respondenter i en och 

samma undersökning för att kunna generalisera resultatet. Syftet med denna studie var dock 

inte att generalisera resultatet. Larsen (2009) betonar också att respondenter i kvalitativa 

intervjuer kan tendera att vara mindre sanningsenliga när en intervjuare är närvarande än när 

en respondent kryssar i ett formulär helt anonymt. Genom att belysa dessa invändningar ökar 

vi medvetenheten för de brister vi bland annat måste hantera under urvalsprocessen och 

datainsamlingen, vilka vi redogör för närmare i kommande avsnitt.  

 
 Urval 

Trost (1997) belyser att urvalet vid kvalitativa intervjuer bör vara heterogent, det är viktigt 

att sträva efter en viss grad av variation inom den population som väljs ut. Alvehus (2013) 

konstaterar att heterogena urval bidrar till ökad nyansrikedom av det fenomen som 

undersöks. Däremot talar Alvehus (2013) också om homogena urval, som karakteriseras av 
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samma typer av respondenter, och att de lämpar sig väl vid jämförelser. Vi hade för avsikt 

att ställa empiriska resonemang kring motiv bakom outsourcing av ekonomifunktionen mot 

teorier som diskuterar olika motivfaktorer. För oss handlade det följaktligen om en 

jämförelse, men vi strävade också efter att inhämta ett nyanserat empirisk material. Vi kan 

mot bakgrund av detta inte beskriva vårt urval som antingen heterogent eller homogent, vi 

hamnade i mitten av detta spektrum. 

 

När vi valde ut respondenter utgick vi främst från respondenter som fanns tillgängliga, vi 

gjorde ett bekvämlighetsurval (Alvehus, 2013). Därtill gjorde vi också ett strategiskt urval; 

vi ville hitta respondenter som hade någon form av erfarenhet av outsourcing av 

ekonomifunktionen, medveten eller omedveten, för att säkerställa att vi höll oss inom ramen 

av vårt syfte i studien (Trost, 1997; Alvehus, 2013). Vår urvalsteknik var i synnerhet 

subjektiv i den bemärkelse att vi använt vår egen förförståelse när respondenterna valdes ut 

(Johansson Lindfors, 1993). Johansson Lindfors (1993) hävdar att till följd av denna 

urvalteknik inskränks eller uteblir studiens generaliserbarhet. För vår studie ledde inte detta 

till något problem eftersom vår avsikt var att förstå ett fenomen på ett djupare plan. Vårt 

syfte krävde alltså inte att urvalet var statistiskt korrekt, något en subjektiv urvalsteknik 

aldrig kan leda till (Holme & Solvang, 1997).    

 

I vår studie valdes tio respondenter ut, vilka vi intervjuade. Dessa respondenter hade 

erfarenhet av outsourcing då de företag de arbetar för tillämpar outsourcing. I vårt syfte och 

i studiens avgränsningar belyser vi att företagen som blir föremål för studien ska vara SMF-

företag. Detta kriterium styrde vårt urval ytterligare. När det kommer till antalet intervjuer 

bestämdes det dels av ett standardkrav från Högskolan i Gävle och Avdelningen för 

Utbildning och Ekonomi, men framför allt av det material som delgavs av respondenterna. 

Oavsett kravet från Högskolan i Gävle avsåg vi att fortsätta samla in data till dess vi bedömde 

att vi inte kunde samla in mer relevant empiriskt material. Enligt Olsson och Sörensen (2011) 

talas det i kvalitativ forskning om att uppnå mättnad i samband med datainsamling. 

Författarna skriver att mättnad uppnås när datainsamlingen inte tillför några nya teman eller 

kategorier. Efter tio intervjuer gjorde vi bedömningen att det empiriska materialet innehöll 

den substans vi sökte efter. Samtidigt bedömde vi att den mängd material vi samlat in var 

hanterbar sett till tiden vi hade att bearbeta det. Givetvis hade fler intervjuer kunnat bidra till 

mer djupgående förståelse, det är vi medvetna om. Dessvärre tror vi att vi i sådana fall inte 

haft möjlighet att bearbeta vår insamlade data på ett grundligt sätt, vilket vi tror hade lett till 
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sämre kvalitet på studien i sin helhet. Hur de faktiska intervjuerna gick till beskriver vi i ett 

avsnitt längre fram. 

 

Mättnad är också ett begrepp som är vanligt förekommande när kartläggningsmetoden 

grundad teori praktiseras (Olsson & Sörensen, 2011). Under vår studies gång visade det sig 

att vi blev influerade av grundad teori tack vare det empiriska materialet. Av den anledningen 

vill vi redan nu belysa att mättnad blivit ett centralt begrepp för oss att förhålla oss till.  

 

 Etiska överväganden 

Kvale och Brinkmann (2014) hävdar att det uppstår etiska problem i samband med 

intervjuforskning som är viktiga att beakta och ta itu med redan innan en 

intervjuundersökning påbörjas. Dessa problem kan enligt Kvale och Brinkmann (2014) 

hanteras genom att beakta så kallade etiska riktlinjer som behandlar samtycke och 

konfidentialitet.  

 

Gällande samtycke är det viktigt att se till att respondenterna i undersökningen delges 

information främst avseende det allmänna syftet med studien och vilka som kommer att få 

tillgång till intervjumaterialet (Kvale & Brinkmann, 2014). Innan intervjuundersökningen 

börjar är det dessutom viktigt för forskare att klargöra för respondenter ifall intervjuerna ska 

spelas in eller inte (Yin, 2013) När vi kom i kontakt med företag som utgjorde potentiella 

respondenter valde vi att kortfattat beskriva studiens syfte. Till de företag som valde att ställa 

upp på en intervju skickade vi ut ett brev där vi förklarade studiens syfte mer grundligt, samt 

belyste vår önskan att spela in intervjun och hur vi skulle hantera det inspelade materialet.  

 

Konfidentialitet handlar i detta sammanhang om hur hanteringen av privat data som 

identifierar respondenter i en undersökning bör gå till (Kvale & Brinkmann, 2014). Om 

respondenternas identitet kan urskiljas i studien måste dessa godkänna att den informationen 

ska framgå i studien. I vår studie kommer vi se till att respondenternas identitet hålls 

konfidentiell, eftersom vi anser att den inte tillför studien något sett till syftet. För att leva 

upp till kravet på konfidentialitet ska uppgifter om ålder, bostadsort och 

organisationstillhörighet utelämnas (Ejvegård, 2009), vilket vi underrättade respondenterna 

om. Genomgående i vår studie upprätthålls anonymitet.  
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 Utformning av intervjuguide 

Som vi framhävt tidigare genomförde vi semistrukturerade intervjuer. Dalen (2008) betonar 

att vid semistrukturerade intervjuer är det nödvändigt att utforma en intervjuguide som 

innehåller centrala teman och frågor som tillsammans ska täcka de viktigaste områdena för 

en studie. Kvale och Brinkmann (2014) belyser därtill att en välstrukturerad intervjuguide 

underlättar analys av empiri. Således är frågorna i vår intervjuguide formulerade med 

utgångspunkt i de teorier vi behandlat i vår teoretiska referensram. Detta tillvägagångssätt 

framgår i vår forskningsmodell.  

 

I huvudsak fokuserade frågorna i denna studie vid outsourcing och bakomliggande motiv till 

varför det praktiseras. Vi formulerade även frågor som berörde för- och nackdelar med 

outsourcing, detta då vi föreställde oss att respondenterna kunde motivera outsourcing 

genom att väga fördelar mot nackdelar. Intervjuguiden som helhet har vi bilagt studien (se 

appendix 2), vilket sker i enlighet med kvalitativ forskningsmetodik (Trost, 2010).  

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) finns det en generell attityd till intervjufrågor att dessa 

bör vara begripliga. I detta fall bör därför facktermer uteslutas i största möjliga mån. Vid 

utformandet av vår intervjuguide strävade vi efter att använda vardagliga uttryck för att 

beskriva komplicerade ord eller formuleringar som vi behandlat i vårt teorikapitel. När vi 

tog kontakt med respondenter som accepterat att delta i studien skickade vi ut ett brev där vi 

i korta drag redogjorde för vad intervjun skulle handla om (se appendix 1). I anknytning till 

brevet bifogades även övergripande intervjufrågor för respondenterna att ta del av (se 

appendix 3). Vi valde att formulera de övergripande frågorna på ett lättbegripligt sätt i syfte 

att illustrera vad intervjun så småningom skulle handla om.  

 

Under en pågående intervju uppmärksammar Trost (2010) vikten av att ställa en fråga i taget, 

frågorna ska vara direkta och rak på sak. På så sätt blir det enklare för respondenter att ge 

tydligare svar. Vår intervjuguide (se appendix 2) figurerar kring ett antal huvudområden och 

vi har ställt upp frågor som hör till respektive område. Vi strävade efter att ställa upp frågorna 

med en någorlunda logisk ordning som lämpade sig för vår studie. På så sätt ökade 

sannolikheten för respondenterna att fokusera på en sak i taget.  

 

När det kommer till följdfrågor används dessa för att skapa ett vidare innehåll i 

respondenternas svar (Kvale & Brinkmann, 2014; Justesen & Mik-Meyer, 2011). När vi 
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konstruerade frågorna var vi uppmärksamma på vilka följdfrågor som lämpade sig till varje 

fråga om det skulle visa sig att respondenterna gav otillräckliga svar. Vilka följdfrågor som 

användes anpassades utifrån respondenternas svar. Vi använde även följdfrågor för att berika 

intervjun och för att minska risken för att något lämnades obesvarat. 

 
 Empirisk datainsamling  

All empirisk datainsamling genomfördes genom personliga möten. Den information som 

forskaren själv samlar in benämns som primärdata enligt Larsen (2009). Detta medför att 

denna studies primärdata representeras av våra kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. 

Enligt Olsson och Sörensen (2011) bör kvalitativa intervjuer ske på en plats med så få 

störningsmoment som möjligt och där intervjupersonen känner sig trygg. Vi valde att 

genomföra våra intervjuer endera i respondenternas hemmamiljö eller på deras arbetsplatser 

för att skapa en enkelhet för dem och för att få dem att känna sig bekväma. Alla intervjuer 

kunde genomföras i sin helhet och intervjuerna varade i snitt omkring 30 minuter. Vi 

upplevde dock att en intervju kantades av ett par störningsmoment i form av andra 

medarbetare och telefonsignaler då platsen för intervjun var på respondentens arbetsplats, 

närmare bestämt i ett fikarum. Vi kunde ändock ställa alla frågor vi avsåg att ställa och vi 

anser därför att datamaterialet blev användbart för studien.  

 

Vid genomförandet av intervjuerna lät vi en av oss två vara ansvarig för intervjun, medan 

den andra tog en observerande roll genom att föra anteckningar under tiden som intervjun 

pågick. Samtidigt lät vi den som antecknade även flika in med följdfrågor för att berika 

intervjun och för att inte missa något av betydelse för studien. Under intervjuerna valde vi 

att inte använda begreppet outsourcing. Istället använde vi oss av termer som vi upplevde att 

respondenterna var bekanta med. Från vår sida användes termerna ”att köpa in” och ”leja ut” 

mest frekvent. Valet att inte använda begreppet outsourcing grundades på att vi avsåg att 

ställa en avslutande fråga till varje respondent som hade att göra med om de sedan tidigare 

kände till begreppet outsourcing och vad begreppet innebar för dem.  

 

Efter samråd med de respondenter som deltagit i denna studie spelade vi in varje intervju 

som stöd till vårt minne (Timmermans & Tavory, 2012). Dalen (2008) belyser att inspelat 

material följt av transkribering underlättar det efterföljande analysarbetet. Vi använde oss av 

en diktafon när vi spelade in de genomförda intervjuerna. Vi lät sedan genomföra 

transkribering på egen hand. Dalen (2008) menar att det är fördelaktigt att göra 
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transkriberingen själv, eftersom det medför en chans att lära känna sitt empiriska material 

innan det blir dags för analysarbetet. Alla transkriptioner eller utskrifter som det också kallas 

gjordes även i direkt anslutning till varje intervju, vilket Dalen (2008) menar är en fördel vid 

intervjustudier eftersom det möjliggör den bästa möjliga återgivning av respondenternas 

utsagor.  

 

Kvale och Brinkmann (2014) hävdar att det är av vikt att det sker en växelverkan mellan 

inspelning och utskrift för att inte gå miste om något. Vi hade möjlighet att samla alla 

intervjuer i en och samma diktafon. Detta gjorde det möjligt att med lätthet komma åt 

inspelningarna med syfte att kontrollera att respondenternas uttalanden var återgivna på ett 

korrekt sätt i utskrifterna. Dalen (2008) påpekar att det går att samla på sig olika typer av 

data vid intervjustudier. För vår del utgjorde respondenternas verbala utsagor huvudparten 

av det insamlade empiriska materialet. Även minnesanteckningar användes och figurerade 

som komplement till varje inspelning och transkription.  

 

 Bearbetning av insamlad data 

Studiens struktur 

Inför denna studie gjorde vi valet att kartlägga motiv kring outsourcing, vi valde de två 

motiven som fått störst fokus i teorin kring outsourcing; kostnader och kompetens. Dessa 

motiv är i fokus i den teoretiska referensramen vilket illustreras i en modell i kapitlets 

sammanfattning. Tanken var att den modellen skulle figurera genomgående i studien men 

det övergripande upplägget påverkades av att vi under empiriinsamlingen fann ett motiv som 

inte var med i vår teoretiska referensram, trygghet. Detta motiv bestämde vi oss att 

vidmakthålla vilket innebar att vi i studien vidgade syftet och lyfte in trygghet som en tredje 

aspekt. Vi blev inspirerade av grundad teori då vi upptäckte att kartbilden från teorin inte 

innefattade allt som empirin antydde; det data vi samlade in var rik på ny information i 

förhållande till tidigare teori på området (Hartman, 2001). Till följd av detta introduceras 

motivet trygghet i empirikapitlet och av den anledningen figurerar en ny modell i 

empirikapitlet. Modellen från den teoretiska referensramen skulle endast fånga upp delar av 

det vi hittade i empirin och skulle därmed missa en aspekt. Denna struktur, med olika 

modeller i teori och empirikapitlet, var inte given från början utan växte fram under arbetes 

gång.  
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Analysen sammanfattas sedan i en ny modell som sammanlänkar modellen från den 

teoretiska referensramen med modellen från empirin. Då den teoretiska referensramen och 

empirin illustreras i olika modeller ansåg vi oss behöva en gemensam modell för att innefatta 

alla aspekter i analysen. I analysen valde vi att använda rubrikerna från den teoretiska 

referensramen samt addera trygghet för att innefatta alla aspekter. Genomgående i analysen 

indikerar figur med enbart färgad ram att delen kommer från den teoretiska referensramen 

och figur med bakgrundsfärg att delen kommer från empirin. Modellen som sammanfattar 

analysen belyser att det saknas teoretisk referensram gällande trygghet. I analysen kring 

trygghet har vi dock försökt tillföra en teoretisk synvinkel för att försöka förankra även detta 

motiv till tidigare forskning.  

   
   Modell över teori       Modell över empiri 
 

 

 
Modell över analys 

Figur 2. Överblick över de olika kapitlens modeller. Egen konstruktion. 
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Tolkning av empiri 

Inför vårt analysarbete var det viktigt för oss att klargöra hur vi skulle gå tillväga vid tolkning 

av det insamlade material, eftersom det ligger i linje med vår kunskapssyn (se punkt 2.1.2). 

Vår tolkningsmetod cirkulerade främst kring två begrepp som tenderar att förekomma inom 

kvalitativ forskning: experience near och experience distant (Dalen, 2008). Experience near 

betecknar enligt Dalen (2008) uttalanden som respondenter använder när de konkret 

beskriver deras förhållningsätt till det som frågas efter i en intervju. Dessa uttalanden utgörs 

således av hur respondenterna beskriver konkreta förhållanden med deras egna ord och 

återges i studien som citat. Experience distant är uttalanden där respondenter fått utrymme 

att tolka och reflektera över det ämnesområde som intervjun relaterar till. Till dessa 

uttalanden inkluderas också författarens egna tolkningar (Froggett & Briggs, 2012). Under 

tiden som vi arbetade med insamlat material var vi uppmärksamma på hur respondenterna 

resonerade och vilka ordval de använde. När vi under intervjuerna upplevde att 

respondenterna hade svårt att sätt ord på deras uppfattningar, tolkade vi det som sades och 

ställde följdfrågor som underlättade för respondenterna att uttrycka sig. I vår empiri används 

citat när dessa beskriver respondenternas resonemang på ett tydligt sätt. Att vi redan under 

intervjuerna tolkat respondenternas resonemang underlättade det efterföljande 

kodningsarbetet då det hjälpte oss att urskilja de kategorier som ligger till grund för vår 

empiri.  

 

Kodning av empiri 

Dalen (2008) belyser att ett viktigt led i analysarbetet är att koda det insamlade materialet. 

Enligt författaren handlar det om att leta efter kategorier som sammanför och kategoriserar 

materialet. Gillham (2008, s.175) samtycker med Dalen (2008) och betonar att det är fullt 

möjligt att en intervjutranskription kan kortas ner ”genom att man identifierar substantiella 

delar och tar bort ”utfyllnad” och upprepningar”. I inledningsfasen av vårt kodningsarbete 

framställde vi ett färgkodningssystem. Varje transkription representerades av en egen färg 

med syftet att kunna urskilja vem som sade vad. När vi transkriberat allt material kunde vi 

utläsa kategorier som det empiriska materialet cirkulerade kring, vi tillämpade det Bryman 

och Bell (2005) benämner som öppen kodning. De färgkodade utskrifterna placerades in 

under dessa kategorier vilket ordnade upp materialet på ett strukturerat sätt. Kategorierna 

var ursprungligen ord som respondenterna använde när de beskrev deras förhållningssätt till 
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outsourcing och motiv bakom outsourcing. Dessa kategorier valde vi sedan att bygga upp 

vårt empirikapitel efter och de utgörs av: 

 

• Trygghet och kontroll 

• Tidsbrist, effektivitet och fokus på verksamheten 

• Kunskapsaspekt 

• Kostnadsaspekt 

 

Metod för analys 

Till följd av vår struktur i studien behövde vi en analysmodell som baserades på vår 

teoretiska referensram och på vår delvis avvikande empiri. Detta resulterade i att analysen 

konstruerades på så sätt att vi ställde teori mot empiri, det vill säga sekundärdata mot 

primärdata, och tittade på skillnader och likheter när det fanns material att utgå ifrån. Efter 

att vi under en lång period arbetat med materialet, både det teoretiska och empiriska 

materialet, hade vi god kännedom om det när det var dags för analys. Detta underlättade för 

oss i arbetet med att identifiera likheter och skillnader. Kontinuerligt under arbetets gång 

hade vi omedvetet reflekterat kring materialet. Under analysprocessen läste vi också teori 

och empiri parallellt för att säkerställa att vi fått med alla aspekter vi ansåg var 

intresseväckande att analysera kring. Likheterna och skillnaderna vi fann diskuterade vi 

gemensamt fram under analysprocessen för att sedan skriva ner dem under lämplig rubrik. 

När det däremot saknades teoretisk grund som det gjorde vid kategorin trygghet beslutade 

vi oss för att knyta ihop trygghet med den övriga analysen. Detta gjorde vi för att belysa på 

vilket sätt det avviker från och kan sammankopplas till övriga kategorier och begrepp. 

Utöver detta försökte vi även förankra trygghet med tidigare forskning. Avslutningsvis 

mynnade analysen ut i vårt bidrag där vi konkretiserar vad vi kommit fram till i studien. I 

bidraget fokuserade vi på att belysa trygghet.  

 

  Kvalitetskriterier 

För att kunna bedöma om ett vetenskapligt arbete är bra eller mindre bra finns det en rad 

erkända kvalitetskriterier som kan ligga till grund för en sådan bedömning (Starrin & 

Svensson, 1994; Justesen & Mik-Meyer, 2011). Vi valde att utgå ifrån en kvalitativ ansats i 

denna studie baserat på vår vetenskapsteoretiska referensram. Valet att använda en kvalitativ 

ansats påverkar i viss grad vilka kvalitetskriterier studien i allmänhet ska förhålla sig till 

(Starrin & Svensson, 1994). Justesen och Mik-Meyer (2011) skriver att det finns tre kriterier 
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som har en allmän giltighet vid kvalitetsbedömning och som vi redogör för närmare nedan: 

koherens, konsistens och genomskinlighet.  

 

Koherenskriteriet tar fasta på att det ska finnas ett tydligt samband mellan 

problemformulering, teoretisk referensram och övergripande metodval (Justesen & Mik-

Meyer, 2011). Vi tog fram och presenterade en forskningsmodell som vi arbetade med 

genomgående under studiens process. Forskningsmodellen bottnar i vår problematisering 

och våra vetenskapliga utgångspunkter. Forskningsmodellen tydliggör hur vårt 

tillvägagångssätt i vår studie hänger samman, vilket enligt vår mening skapar goda 

förutsättningar för en koherent studie. Konsistenskriteriet ställer krav på att begrepp och 

teorier i en studie ska användas på ett likartat sätt genom hela studien. Detta förutsätter att 

begreppen är definierade på ett tydligt sätt. Vi valde att definiera de viktigaste begreppen 

som studien figurerar kring i vår teoretiska referensram, däribland definitionen av 

outsourcing. Outsourcing är ett begrepp som vi ständigt knyter an till i studien. Vi tycker att 

det är väsentligt att tydliggöra vilken definition av outsourcing som vi utgår ifrån eftersom 

begreppet är mångfacetterat vilket vi belyst i inledningskapitlet och belyser ytterligare i den 

teoretiska referensramen. Genomskinlighetskriteriet vilar på grundtanken att vara explicit 

gällande vilka metodologiska och teoretiska val som gjorts. Våra datainsamlingsmetoder, 

både de teoretiskt och empiriskt förankrade, anser vi synliggörs och motiveras under 

metodkapitlet. Vi har exempelvis bilagt den intervjuguide som vi använt vid 

intervjutillfällena med syftet att öka det empiriska materialets transparens. 

 
Justesen och Mik-Meyer (2011) betonar att utöver dessa allmängiltiga kvalitetskriterier finns 

det även sådana som är lämpliga att ta hänsyn till om studien utgår från en 

socialkonstruktivistisk grundsyn, vilket denna studie gör. Enligt Justesen och Mik-Meyer 

(2011) handlar det om kontextberoende och subjektiva bedömningspunkter; en studies 

kvalitet går i detta sammanhang att bedöma efter hur relevant och intressant samt 

övertygande den framstår att vara. 

 

Om en studie bidrar med relevant och intressant kunskap riktad mot en specifik målgrupp, 

menar Justesen och Mik-Meyer (2011) att studien håller hög kvalitet. Vi anser att vi hittat 

en intressant infallsvinkel på motiv till varför SMF-företag outsourcar ekonomifunktionen. 

Vi gjorde en empirisk iakttagelse att trygghet visade sig utgöra ett främsta motiv till 

outsourcing, något vi inte stött på under litteraturinsamlingen. Vi är medvetna om att 
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företagen som representeras i studien är små i storlek sett till antalet anställda, vilket vi 

upplever kan vara en viktig aspekt sett till vårt bidrags relevans. Vi tror att trygghet som 

främsta motiv avspeglas i större utsträckning i små företag än i större företag. Vi anser mer 

specifikt att trygghet handlar om att förvalta och uppnå en känsla av att något blir korrekt 

gjort, en känsla som kan vara svår att uppnå inom små företag om det saknas resurser och 

kunskaper internt men som kan uppnås genom outsourcing. Vi står för uppfattningen att 

denna svårighet är lättare att bemästra i större företag som förfogar över mer resurser. Till 

följd av mer resurser skapas tryggheten internt genom egen personal, vilket gör att trygghet 

som främsta motiv till outsourcing blir mindre relevant att knyta till större företag. 

 

Justesen och Mik-Meyer (2011) framhäver att en studie kan anses hålla hög kvalitet om 

analysen framstår som övertygande och därmed trovärdig. I vår analys fokuserade vi på att 

hitta likheter och skillnader mellan teori och empiri. Vi hade ambitionen att strukturera 

analysen på ett överskådligt sätt som gjorde det enkelt för läsaren att följa med i 

diskussionen. Modeller utgjorde ett viktigt redskap för oss när vi ville tydliggöra våra 

resonemang. Vi tror att trovärdigheten ökar om det finns en röd tråd genom studien, där 

analysen fyller en viktig funktion som sammankopplar alla delar. Allt ska hänga ihop, och i 

analysen ska det klargöras för läsaren, vilket vi tycker att denna studie lyckas med då vi 

presenterar en modell där teori och empiri kopplas samman. Trots detta anser vi att det i 

slutändan handlar om hur övertygad en läsare blir efter att ha läst studien vilket vi som 

författare har svårt att uttala oss om.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

 
3.1 Outsourcing av ekonomifunktionen 

Nedan redogör vi för begreppsdefinitioner som är av väsentlig betydelse genomgående i 

studien samt för olika outsourcingstrategier.   

 
 Outsourcing 

Antalet definitioner av outsourcing är många och det är svårt att slå fast en allmängiltig 

definition då det har visat sig att det är syftet med konceptet som definierar det. Outsourcing 

är enligt Ekholm (2006, s.14) i första hand en företagsekonomisk term och handlar kortfattat 

om ”situationer då någon aktivitet som tidigare utfördes inom företaget istället utförs av ett 

annat företag”  

 
Gilley och Rasheed (2000) uppmärksammar att det finns en förvirring i litteraturen kring 

vad som menas med outsourcing. Denna problematik vill vi lyfta fram genom att belysa olika 

åsikter och samtidigt visa på att definitionerna av begreppet outsourcing varierar. Enligt 

Gilley och Rasheed (2000) är definitionen av outsourcing som ofta används i studier så pass 

bred att den inkluderar praktiskt taget alla varor eller tjänster som ett företag anskaffar från 

externa parter. De ifrågasätter dock detta och menar att outsourcing inte är ett enkelt 

köpbeslut eftersom principiellt sett alla företag köper delar av sin verksamhet. Jämfört mot 

dessa definitioner väljer de därför att använda sig av en definition som kan framstå som en 

av det ovanligare slaget. De menar att outsourcing representerar det fundamentala beslutet 

att avvisa internaliseringen av en aktivitet. När Gilley och Rasheed (2000) sedan i sin studie 

undersöker outsourcing ställer de upp två kriterier för att det ska anses som outsourcing. 

Minst 25 procent av en aktivitets värde ska skapas av en utomstående part och för att knyta 

an till definitionen de valt måste aktiviteten vara möjlig att utföra inom ett företag. Aspekten 

att det ska vara möjligt att göra inom ett företag för att det ska ses som outsourcing tar vi 

med oss, och att hantera en ekonomifunktion tror vi i många fall är möjligt inom ett företag. 

 
Att definitionerna av outsourcing är många kan belysas med exempel. Arnold (2000) hävdar 

att outsourcing är en förkortning för ”outside resource using” och dessa tre ord har alla en 

innebörd. Med “outside” menas att värdet skapas utanför ett företag, “resource” fokuserar 

på externa resurser och med “using” menas att de externa resurserna måste användas. 

Outsourcing kan också definieras som handlingen att utkontraktera alla delar av en funktion 
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inom ett företag till en extern part (Everaert, Sarens & Rommel, 2008). Belcourt (2006) 

definierar outsourcing liknande och poängterar att det är arbete som traditionellt genomförts 

inom en organisation som flyttas till utanför organisationen och tillägger att de anställda 

inom den ursprungliga organisationen vanligen förflyttas till tjänsteleverantören. Yao, 

Maelah, Aman, Mirruddin, Auzair och Hamzah (2012) väljer en specifik definition för 

outsourcing av redovisning som innefattar att det är en del av redovisningen som läggs över 

på en tredje part. Detta indikerar sålunda att det är outsourcing även om bara en del av ett 

företags redovisning outsourcas. 

 
Utkontraktering och outsourcing uppfattas ideligen som synonyma begrepp (Hätönen & 

Eriksson, 2009), något som även avspeglas i definitionerna ovan. Detta är dock inte en 

uppfattning som alla delar eftersom andra tydliggör att utkontraktering inte kan användas 

som en synonym för outsourcing (Embleton & Wright, 1998; Loh & Venkatraman, 1992). 

De menar att outsourcing medför långsiktiga relationer med delad risk mellan parter och 

utkontraktering refererar mer till de arbete som genomförs av en utomstående leverantör, 

jobb för jobb, där kostnaden är det enda kriteriet som används för beslutsfattande.  

 
Ovan belyses problematiken med att definiera outsourcing, och vi avslutar denna del med 

att sammanfatta outsourcing med den definition vi valt i denna studie. Begreppet outsourcing 

”syftar till att definiera processen där ansvaret för en speciell affärsfunktion överförs från 

en grupp anställda i ett företag till en extern part” (Zhu et al., 2001, s.374) [egen 

översättning]. 

 
 Business Process Outsourcing (BPO) 

Ett område inom outsourcing som utkristalliserat sig på senare tid är outsourcing av hela 

affärsprocesser och funktioner av ett företags organisation. Vanligen outsourcas en 

komponent inklusive teknologi och service. När en hel process outsourcas, exempelvis en 

hel ekonomifunktion, blir begreppet Business Process Outsourcing (BPO) tillämpligt 

(Andone & Păvăloaia, 2010). Gewald och Dibbern (2009) förklarar det på ett liknande sätt. 

Business Process Outsourcing involverar enligt dem ett överlåtande av en hel affärsprocess 

inklusive dess serviceaktiviteter till en tredje part. Eftersom Business Process Outsourcing 

är ett aktuellt företagsekonomiskt begrepp kommer vi i vår studie att relatera till detta 

begrepp när ett företag valt att outsourca hela ekonomiprocessen för att vara i linje med den 

aktuella forskningen.  
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 Outsourcingsstrategier 

Det finns flera olika sätt att särskilja varianter av outsourcing och flertalet forskare har valt 

att kategorisera dem olika. Hiemstra och van Tilburg (1991) skiljer på kapacitets-

outsourcing och icke-kapacitetsoutsourcing. Kapacitets-outsourcing uppstår då företag 

outsourcar aktiviteter som också utförs inom företaget vilket kan ske under exempelvis 

högsäsong när den egna kapaciteten inte är tillräcklig. Icke-kapacitetsoutsourcing uppstår 

när företag outsourcar aktiviteter som inte längre bedrivs inom företaget (Fill & Visser, 

2000).  

 
Gilley och Rasheed (2000) har även de valt att särskilja på två olika typer av outsourcing. 

De föreslår två generella typer, ”peripheral outsourcing” och ”core outsourcing”. Den 

förstnämnda typen uppkommer när företaget väljer att lägga ut mindre viktiga aktiviteter, 

vanligen benämnda som periferiaktiviteter. När företag däremot väljer att lägga ut aktiviteter 

som anses viktiga för långsiktig framgång är det ”core outsourcing”.  

 
Lacity och Willcocks (1998) har tagit fram en annan uppdelning som grundar sig i hur stor 

del som outsourcas. Om mindre än 20 procent outsourcas ses det som totalt insourcing, om 

mellan 20 och 80 procent outsourcas ses det som selektiv outsourcing och om mer än 80 

procent outsourcas ses det som total outsourcing. Denna gränsdragning lämpar sig också när 

det handlar om ekonomi och har tillämpats vid undersökning av SMF-företag (Everaert et 

al., 2007). De ovannämnda olika alternativen indikerar på att det inte finns något givet svar 

på hur outsourcing bör kategoriseras.  

 
 Ekonomifunktion 

Ekonomifunktionen är ett centralt begrepp i vår studie och av den anledningen vill vi 

tydliggöra vad vi i denna studie anser att en ekonomifunktion innefattar. Med begreppet 

ekonomi menas att ”hushålla med knappa resurser” (Holmström & Lindholm, 2011, s.15). 

Genom lagar och regler ställs många krav på dagens företag och på deras redovisning 

(Holmström & Lindholm, 2011). En funktion som arbetar med detta och tillhörande 

uppgifter benämner vi i denna studie som en ekonomifunktion. Modellen nedan visar 

överskådligt vad som ingår i en ekonomifunktion. 

 



 

26 
 

 
Figur 3. Modell över ekonomifunktionen. Egen modifikation. Källa: UNIT4 Agresso (2011) 

 
Yao et al. (2012) tar upp aktiviteter som frekvent outsourcas inom en ekonomifunktion. De 

nämner: bokföring och redovisning, bokslut, leverantörsreskontra, anläggningsredovisning, 

lagerhantering, regelbundna avstämningar, lönehantering, skattehantering, kundreskontra, 

ekonomistyrning, framtagande av finansiella rapporter samt ekonomisystem. Detta pekar på 

att aktiviteterna i modellen ovan är vanliga att outsourca i samband med outsourcing av 

ekonomifunktionen och vi anser att modellen således blir användbar i vår studie.  

 
3.2 Kostnader 

I vår studie riktar vi fokus på kostnader som ett motiv till outsourcing vilket medför att en 

närmare presentation av kostnader behövs. Ett vanligt motiv till att företag väljer att 

outsourca är för att reducera sin kostnader (Roodhooft & Warlop, 1999; McCarthy & 

Anagnostou 2004). Belcourt (2006) hävdar att spara pengar är det främsta motivet till 

• Arbeta med styrningsfrågor och framtagande 
av styrningsmaterial samt leda och utveckla 
ekonomifunktionen. 

Leda, styra och utveckla

• Arbeta med att hantera och rapportera budget 
och prognos.Budget och prognos

• Bokslutsarbete, årsredovisning, rapportering 
samt arbete med deklarationer.Bokslut och rapportering

• Order till betald faktura. Hantering av 
kundfakturor. Kundreskontra

• Inköp till betald leverantörsfaktura. Tar emot 
och hanterar leverantörsfakturor. Leverantörsreskontra

• Arbete med att ex. registera, avskriva och 
inventera anläggningar.Anläggningsredovisning

• Diverse administrativt stöd, lön, inköp och IT.Övrigt
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outsourcing då företag ofta tror att de kan reducera sina kostnader genom outsourcing. Detta 

faktum visade sig även i en studie genomförd av Zhu et al., (2001) där den främsta 

anledningen till varför företag valde att outsourca visade sig vara kostnadsbesparing. 

Samtidigt som syftet med outsourcing kan vara att reducera kostnader kan det genom 

outsourcing uppstå så kallade dolda kostnader vilka Barthélemy (2001) har identifierat. 

Dessa så kallade dolda kostnader kan identifieras som transaktionskostnader (Barthélemy, 

2001) och kan vara avgörande huruvida outsourcing kan ses som lyckad eller inte.  

 
 Transaktionskostnader 

När ett beslut ska fattas ur kostnadssynpunkt huruvida outsourcing bör tillämpas eller inte 

har vanligtvis transaktionskostnader en avgörande betydelse. Detta medför att 

transaktionskostnader blir viktigt även i vår studie. Av den anledningen väljer vi att 

tydliggöra innebörden av transaktionskostnader och tar därigenom upp fenomenet ur olika 

synvinklar.  

 
McCarthy och Anagnostou (2004) poängterar att det finns flera anledningar att outsourca 

men att den underliggande faktorn utgörs av transaktionskostnader, vilken inkluderar att 

outsourca en funktion till en speciell leverantör i ett försök att reducera kostnader och uppnå 

konkurrensfördelar. Transaktionskostnadsargumentet har vuxit fram ur 

transaktionskostnadsteorin. Transaktionskostnadsteorin söker förståelse för outsourcing och 

varför det praktiseras (McIvor, 2009). Som Everaert et al. (2008) skriver har 

transaktionskostnadsteorin blivit ett vanligt ramverk att använda som stöd för att förklara 

varför vissa företag väljer att organisera en given funktion internt medan andra företag 

beslutat att outsourca samma funktion till en extern part. Genom att ställa den relativa 

kostnaden att använda egna anställda mot kostnaden att lägga ut arbetet på externa parter 

försöker transaktionskostnadsteorin förklara hur företag är organiserade (Everaert et al., 

2008).  

 
Transaktionskostnadsargumentet innebär att organisationer försöker att reducera kostnader, 

både direkta och supportkostnader, genom att skapa metoder som leder till 

effektivitetsförbättringar (McCarthy och Anagnostou, 2004). Genom teorin om 

transaktionskostnader framträder en metod som Cheon, Grover och Teng (1995) anser 

fungerar utmärkt för att analysera alternativet outsourcing. De finner att den är användbar 
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både för att undersöka alternativet outsourcing och för att forma en aktionsplan som minskar 

transaktionskostnader och därmed belyser de fördelar som kan uppnås genom outsourcing.  

 
Coase (1937) var den första att diskutera transaktionskostnader och introducerade 

följaktligen även transaktionskostnadsteorin. Williamson (1979, 1981) har sedan i vidare 

bemärkelse utvecklat teorin (Arnold, 2000; Cheon et al., 1995; Beaumont & Sohal, 2004).  

 
Ulrich och Barney (1984) definierar transaktioner som utbyte av varor eller tjänster mellan 

ekonomiska aktörer och dessa transaktioner kan uppstå både inom en organisation och 

mellan en organisation och en extern part. Williamson (1981) är inne på samma spår och 

enligt honom uppstår en transaktion när en vara eller tjänst överförs mellan två parter. Med 

en väl fungerande förbindelse sker dessa transaktioner vanligen smidigt. En 

transaktionskostnad uppstår när dessa transaktioner inte genomförs smidigt utan det uppstår 

friktion längs vägen som leder till en kostnad. Anledningar till dessa kostnader kan vara 

missförstånd eller konflikter som orsakar förseningar (Williamson, 1981). Enligt Ulrich och 

Barney (1984) uppstår transaktionskostnader när det är svårt för parter att i ett utbyte 

bestämma värdet eller andra egenskaper av en vara eller tjänst som utbyts. Vissa 

transaktioner sker medgörligt och är enkla att hantera medan andra är mer komplexa och 

kräver mer uppmärksamhet (Williamson, 1981). Transaktionskostnad kan definieras som 

”kostnaderna för att göra varje kontrakt” vilket kan vara att utvärdera potentiella 

leverantörer, förhandlingar och kontrollfunktioner (Arnold, 2000, s.25).  

 
Coase (1937) poängterar att ett företag vill fortsätta att expandera och producera internt tills 

kostnaderna för att organisera en extra transaktion inom ett företag är lika med, eller högre 

än kostnaderna för att genomföra samma transaktion genom outsourcing. Williamson (1979) 

understryker att det är viktigt att hushålla med ett företags resurser och av den anledningen 

är det viktigt att överväga om det ska produceras internt alternativt outsourcas. Om 

transaktionskostnaderna är lägre vid köp på den fria marknaden jämfört mot att producera 

internt hävdar Williamson (1979) att det bör inhandlas på marknaden, det vill säga 

outsourcas. Detta har varit en framträdande anledning till outsourcing och kan vara svaret 

på frågan huruvida outsourcing ska tillämpas eller inte enligt Hätönen och Eriksson (2009). 

Williamson (1985) konstaterar att outsourcing är mest gynnsamt där marknaderna är 

konkurrensutsatta.   
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Enligt Cheon et al., (1995) fokuserar analysen av transaktioner på att uppnå effektivitet i 

administrationen. Sett ur effektivitetsperspektivet är huvudkriteriet för en organisations 

framgång att uppnå effektivitet. Detta innebär att framgångsrika organisationer är de som 

kan hantera sina transaktioner effektivt (Ulrich & Barney, 1984). Transaktioner är det som 

granskas och att transaktionskostnader ska minimeras är ett grundläggande antagande i detta 

synsätt (Ulrich & Barney, 1984). 

 
Transaktionskostnader innefattar enligt Williamson (1985) tre faktorer som är av betydelse. 

Den första faktorn är en tillgångs specificitet. Den andra representerar graden av osäkerhet i 

omgivningen som påverkar kontraktet och dess fullföljande. Tredje och sista faktorn är 

frekvens, det vill säga med vilken regelbundenhet en viss transaktion uppstår. Klein (2008) 

tar upp samma faktorer men delar upp graden av osäkerhet gällande framtiden och 

osäkerheten kring andra parters agerande i omgivningsosäkerhet och beteendeosäkerhet. 

Dessa faktorer som påverkar transaktionskostnaderna utkristalliserar sig på olika sätt 

beroende på sammanhanget de placeras i.  

 
Specificitet är det viktigaste aspekten av en transaktion enligt Williamson (1989) som också 

beskriver aspekten. Vid hög specificitet uppstår en risk att det tillkommer höga 

transaktionskostnader då mycket information kontinuerligt måste utbytas med en partner. En 

leverantör kan i dessa fall inte uppnå några storskalighetsfördelar då det i normalfallet, när 

specificiteten är hög, bara finns en eller några få potentiella kunder. Hög specificitet har 

vanligtvis ett samband med ett företags kärnkompetenser. Motsatsen är låg specificitet vilket 

innebär att lite information behöver utbytas med en partner. I dessa fall är outsourcing 

troligen tillämpligt då transaktionskostnaderna är låga och leverantören kan uppnå 

storskalighetsfördelar.  

 
Osäkerhet i omgivningen knutet till kontexten i vår studie relaterar till osäkerhet som finns 

kring arbetsbelastning. Detta innefattar stabilitet och hur arbetsbelastning gällande 

ekonomiarbete kan förutses och då som en konsekvens av volatiliteten i ett företags 

affärsverksamhet (Everaert et al., 2008). Om det går att förutse ett företags arbetsbörda bör 

transaktionskostnaderna vara låga och outsourcing kan vara ett bra alternativ. Om det 

däremot är svårt att förutse kan kontrakt behöva revideras vilket leder till högre 

transaktionskostnader (Williamson, 1991). Beteendeosäkerhet reflekterar svårigheter i att 

övervaka prestanda och kontrollera det mänskliga beteendet som kan vara oärligt 
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(Williamson, 1985). I en studie avseende outsourcing av en ekonomifunktion kan 

beteendeosäkerhet tolkas som svårigheten att utvärdera huruvida en outsourcingpartner 

sköter arbetet korrekt (Everaert et al., 2008). Vid stor beteendeosäkerhet blir även 

transaktionskostnader höga eftersom företaget måste lägga ner resurser på att bland annat 

övervaka att arbetet blir riktigt gjort (Everaert et al., 2008).  

 
En transaktions frekvens karakteriseras av hur kontinuerligt en transaktion återkommer 

(Murray, 2001). Frekventa och återkommande aktiviteter är mer troliga att produceras internt 

(Williamson, 1985). Detta väljer vi att koppla till ekonomifunktionen mer specifikt för att 

det ska vara av relevans för vår studie. Enligt Everaert et al. (2008) kan frekvensen gällande 

ekonomi- och redovisningsuppgifter förstås på två sätt. Det kan antingen ses som en 

aktivitets periodicitet eller som storleken på aktiviteten. Periodicitet innebär med vilken 

frekvens uppgiften ska genomföras: varje dag, varje vecka, varje månad eller möjligtvis en 

gång per år. Storleken har att göra med antalet resurser som krävs för att utföra uppgiften. 

Ett specifikt företag har möjligen 10 fakturor att hantera varje vecka medan ett annat har 

1000 fakturor varje vecka.  

 
Outsourcing medför inte alltid en kostnadsminskning även om det är syftet enligt 

transaktionskostnadsteorin. Lönekostnader minskar ofta men transaktionskostnader som 

uppstår genom att ingå ett kontrakt, övervaka en prestation och förmedla dokument till 

tjänsteleverantören kan öka (Everaert et al., 2007; Barthelémy, 2003). McCarthy och 

Anagnostou (2004)  tar upp samma sak och hävdar att det finns bevis för att outsourcing inte 

reducerar kostnader såsom förväntat. Ökningen av transaktionskostnader kan vara större än 

minskningen av lönekostnaderna vilket kan medföra att outsourcing blivit ett dyrare 

alternativ. Outsourcing kan trots ökade transaktionskostnader bli ett billigare alternativ 

jämfört mot att utföra arbetet internt, men som Gilley och Rasheed (2000) skriver behöver 

inte kostnadsbesparingen bli lika stor som kalkylerat. Transaktionskostnader kan vara svåra 

att specificera och uppskatta och av den anledningen varnar flera för att outsourca för mycket 

då ett vanligt problem är att kostnadsbesparingarna överskattas och transaktionskostnaderna 

underskattas (Roodhooft & Warlop, 1999). Detta indikerar på att transaktionskostnader är 

av betydelse. 

 
På senare tid har det kommit kritik mot transaktionskostnadsteorin som förklaring till 

outsourcing och vissa hävdar att teorin inte kan användas för att förklara de nuvarande 
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trenderna inom outsourcing enligt Hätönen och Eriksson (2009). Detta då outsourcing idag 

inte enbart tillämpas för att minska kostnaderna utan även kompetens är betydelsefullt.  

 

3.3 Kompetens 

Kompetens är det andra motivet till att tillämpa outsourcing som vi fokuserar på i denna 

studie och av den anledningen lämnas nedan en redogörelse för kompetensbegreppet och 

dess innebörd. Kompetens kan ha många betydelser (Hansson, 1997). Illeris (2013) 

poängterar att det inte finns något kompetensbegrepp som är det ”riktiga” och Wolvén 

(2000) hävdar att kompetens saknar en entydig innebörd. Hansson (1997, s.69) skriver att 

ordet kompetens används i allmänhet ”för att beskriva att en person eller ett företag har en 

viss skicklighet i eller förmåga att utföra vissa aktiviteter eller att bedriva viss verksamhet”. 

 
Kompetens kan diskuteras på alla nivåer och i alla kontexter och sammanhang enligt Illeris 

(2013). Ett företags kompetens består av medarbetarnas sammanlagda kompetens och 

vanligtvis ett mervärde (Hansson, 1997; Wolvén, 2000). Kärnkompetens är ett vanligt 

begrepp för att beskriva ett företags kompetens och med kärnkompetensen avses de 

beståndsdelar som ger ett företag dess särprägel (Hansson, 1997). I en studie genomförd av 

Zhu et al. (2001) visade sig möjlighet att fokusera på kärnverksamhet vara ett viktigt motiv 

till att tillämpa outsourcing. 

 
 Kärnkompetens 

Ett sätt att förstå outsourcing är genom kärnkompetensargumentet som har sitt ursprung i 

resursbaserad teori (McIvor, 2009). Då kärnkompetensargumentet kan öka förståelsen kring 

outsourcing och dessutom utgör en del av argumentet kompetens som vi valt att (tillsammans 

med kostnader) fokusera på anser vi att kärnkompetens är av relevans i vår studie.  

 
Resursbaserad teori, som kärnkompetensargumentet har sitt ursprung i, tar enligt McIvor 

(2009) fasta på att företag består av tillgångar och genom att förvalta dessa med rätt metoder 

kan företag skaffa sig konkurrensfördelar som driver det framåt. Konceptet kärnverksamhet 

som vuxit fram ur resursbaserad teori har influerat företag att skapa en förståelse för vad det 

innebär i praktiken. Corbett (2004) belyser därtill att innan outsourcing blir aktuellt och 

tillämpligt är det väsentligt för företag att skapa en förståelse för ett företags kärnverksamhet.  
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Grunden för ett företags kärnverksamhet är kärnkompetens. Författare beskriver 

kärnkompetens olika vilket belyses nedan. Prahalad och Hamel (1990) menar att 

kärnkompetens är kommunikation, engagemang och ett åtagande att arbeta över 

organisationens gränser. Long och Vickers-Koch (1992) har tagit fram en definition av 

kärnkompetens som Axelsson (1998, s.194) modifierat och översatt till svenska:  

 
”Kärnkompetens (core capabilities) är de mest kritiska och mest utslagsgivande 

(distinctive) resurser ett företag förfogar över, och som är svårast för andra att 

kopiera när den i ett antal processer kopplas ihop med de relevanta strategiska mål 

som företaget strävar mot”.  

 
Kärnkompetens involverar flera nivåer av anställda och alla funktioner inom ett företag. Den 

försvagas inte av användning utan förbättras när den tillämpas och delas, men trots detta 

måste kärnkompetens vårdas och skyddas då kunskap bleknar om den inte används (Prahalad 

& Hamel, 1990). Kompetens har många funktioner. Prahalad och Hamel (1990) menar att 

existerande verksamheter binds samman genom kompetenser samtidigt som de är ett 

instrument för affärsutveckling.  

 
Enligt Arnold (2000) innefattar ett företags kärnkompetens tre element. Det är 

kärnkompetensen som särskiljer ett företag från dess konkurrenter och av den anledningen 

måste ett företags kännetecken ses som relevanta av sina kunder vilket är det första 

elementet. Det andra elementet innefattar att konkurrensfördelarna måste vara hållbara vilket 

innebär att ett företags resurser och kunnande för att skapa produkter måste vara unikt över 

tid. Detta innebär också att det över tid måste vara möjligt att skydda sig mot konkurrenter 

som imiterar ett företags produkter. Sista elementet är att dessa resurser ska vara användbara 

för flera ändamål för att räknas som kärnkompetens. Om så är fallet och för att koppla detta 

till outsourcing ska dessa aktiviteter stanna inom ett företag och inte outsourcas. Murray och 

Kotabe (1999) beskriver kärnkompetensen som de nödvändiga aktiviteterna för 

verksamheten, de som ger kunderna vad de efterfrågar. Prahalad och Hamel (1990) hävdar 

att många företag haft potential att skapa kärnkompetenser men misslyckats då dess 

företagsledning inte lyckats samordna sitt företag, utan istället agerat som en samling 

åtskilda verksamheter.  
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Det finns inte någon entydig definition av begreppet ”core” (översatt till svenska: kärna).  

Alexander och Young (1996) har gjort upptäckten att begreppet ”core” används på olika sätt 

vilket kan leda till en svårighet att komma överens. De tar upp fyra olika betydelser av 

kärnaktivitet, som alla används. Vissa hävdar att kärnaktiviteter är aktiviteter som 

traditionellt genomförts internt. Andra menar att det är aktiviteter som är kritiska för ett 

företags prestation. En annan innebörd tillskriver kärnaktiviteter som de aktiviteter som 

skapar nuvarande konkurrensfördelar eller potentiella sådana. Kärnaktiviteter kan också vara 

de som i framtiden kommer att driva tillväxt, föryngring eller innovationer inom ett företag. 

Vilken definition ett företag väljer att ta stöd mot är avgörande för vad som räknas som 

kärnverksamhet. 

 
Kakabadse och Kakabadse (2000) hävdar att alla företag har begränsade resurser vilket i sin 

tur leder till en utmaning gällande hur de ska optimeras. Genom outsourcing blir det möjligt 

att rikta dessa resurser mot de viktigaste aktiviteterna som genererar bästa belöningen (Quinn 

& Hillmer, 1995). Ett ökat fokus på ett företags kärnverksamhet är en fördel som associeras 

med outsourcing (Gilley & Rasheed, 2000).  

 
McIvor (2009) har kartlagt att det är vanligt att företag identifierar aktiviteter som är mindre 

betydelsefulla för sin kärnverksamhet för att sedan outsourca dem. Gilley och Rasheed 

(2000) delar in ett företags aktiviteter i kärnaktiviteter och periferiaktiviteter. Genom att 

outsourca mindre viktiga aktiviteter, så kallade periferiaktiviteter, kan ett företag fokusera 

sina resurser på de uppgifter de gör bäst (McIvor, 2009). Periferiaktiviteterna kan vara 

tillgängliga för att höja kunders upplevelse eller kvalitet på produkter. De kan också vara en 

nödvändighet för ett företag som helhet (Murray & Kotabe, 1999). Vad som ses som ett 

företags kärnkompetens och kärnaktiviteter har vi sett ovan att beror på vilken definition 

som tillämpas av begreppet ”core”. För att relatera detta till vår studie ses redovisning och 

arbetet som ett företags ekonomifunktion utför som en servicefunktion, och därmed en 

periferiaktivitet enligt Everaert et al. (2008). McCarthy och Anagnostou (2004) är dock av 

en annan uppfattning och ser en ekonomifunktion och redovisning som en nyckelfunktion 

inom ett företag. Vad som hör till vilken kategori anser Gilley och Rasheed (2000) är en 

bedömning som varje företag måste göra utifrån vad de anser är sina kärnkompetenser. Detta 

indikerar på att en ekonomifunktion både kan ses som en kärnaktivitet och en 

periferiaktivitet. 
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Genom att fokusera på kärnverksamheten och outsourca periferiaktiviteterna kan ett företag 

inom de områdena få tillgång till teknologiska resurser som de själva inte har tillgång till 

(Belcourt, 2006). Som Belcourt (2006) skriver kan outsourcing vara en lösning för att snabbt 

få tillgång till avancerad och ny teknologi. Detta resulterar i att företag kan undvika stora 

investeringar i exempelvis utrustning och programvara. Dessa resurser kan då istället 

fokuseras på ett företags kärnverksamhet (Raluca, 2013). 

 
Det finns också andra kategoriseringar än kärnaktiviteter och periferiaktiviteter. Arnold 

(2000) väljer att dela in ett företags aktiviteter i fyra olika kategorier; 1) ”the company core” 

som anses vara de som är nödvändiga för ett företags existens, 2) ”close-core” är de som är 

direkt kopplade till kärnaktiviteterna, 3) de stödjande aktiviteterna benämns som ”core-

distinct” och 4) aktiviteter som benämns som ”disposable” är aktiviteter med allmän 

tillgänglighet. Detta belyser att det finns olika synsätt och inget är det korrekta. 

 
Barthélemy (2003) tar i sin artikel om outsourcingens sju dödliga synder upp att outsourca 

fel aktivitet som en av synderna, något som många gånger lett till misslyckade 

outsourcingförsök. Barthélemy (2003) hävdar att kärnaktiviteterna inte ska outsourcas. 

Främsta anledningen till det är enligt honom att ett företag riskerar att förlora 

konkurrensfördelar.  

 
Arnold (2000) väljer att lyfta fram en sammanlänkning av transaktionskostnader och 

kärnkompetensen som leder fram till tre frågor som bör besvaras alternativt reflekteras över 

innan outsourcing blir tillämpligt. Första frågan handlar om en aktivitets specificitet och om 

den är hög blir troligen transaktionskostnaderna för höga för att det ska vara lönsamt med 

outsourcing. Nästa fråga är huruvida en aktivitet är strategiskt viktig. Svaret på denna blir 

att om aktiviteten har låg specificitet kanske det inte underlättar att outsourca eftersom de 

ofta är nödvändiga för ett företags överlevnad. Sista frågan tydliggör detta och skapar en 

undran om aktiviteten är en kärnkompetens och en betydelsefull del av en konkurrensfördel. 

Om en aktivitet inte är viktig för en konkurrensfördel är det en kandidat för outsourcing.  

 
Ett företags kompetens och kärnkompetens är inte alltid tillräcklig och för små företag kan 

det då vara viktigt att få tillgång till ytterligare kompetens, vanligen benämnd som extern 

expertis (Viljamaa, 2011).  

 



 

35 
 

 Extern expertis 

Extern expertis definieras enligt Viljamaa (2011) som kunskap eller kompetens som är 

relativt ovanlig. I det avseendet uppstår det en skillnad jämfört mot kompetens. Enligt Illeris 

(2013) kan alla inneha kompetens medan expertis är något som bara få människor kan 

inneha. Extern expertis innefattar råd och professionella företagstjänster, möjlighet att få 

tillgång till detta är viktigt för små företag och dess utveckling (Viljamaa, 2011). Då tillgång 

till expertis är centralt inom kompetens och ses som viktigt för små företag vilka ingår i 

denna studie blir även extern expertis relevant.  

 
Belcourt (2006, s.273) tar upp mottot: ”Outsourca när någon annan kan göra det bättre än 

du” [egen översättning]. Om lagar och regler inom ett område är komplexa att det krävs 

speciell expertis kan outsourcing vara ett alternativ. Att få tillgång till denna expertis kan 

således vara ett motiv till att outsourca. Användandet av extern expertis reducerar också 

företags risker och förpliktelser då specialister har bra kännedom om lagstiftningen och kan 

försäkra ett företag att arbetet utförs i enlighet med lagen (Belcourt, 2006). Ett företag som 

väljer att outsourca kan välja bästa leverantören med högst utbildad och kunnig personal. 

Som köpare skapas också en möjlighet att ställa krav på att personal som utför ens arbete 

kontinuerligt ska få vidareutbildning inom området (Belcourt, 2006). Genom att inte längre 

behöva utbilda egen personal kan både tid och pengar sparas och stora investeringar i 

personal undvikas (Raluca, 2013). 

 

Chou och Chou (2011) nämner tio vanliga anledningar till att företag väljer att tillämpa 

outsourcing och en av dessa är att få tillgång till extern expertis, eller mer exakt; kapacitet i 

världsklass. Även Abraham och Taylor (1993) tar upp tillgång till specialistkunskaper som 

ett motiv till att tillämpa outsourcing. Abraham och Taylor (1993) menar att det möjligtvis 

är bättre för ett företag att förlita sig på externa resurser och erfarenheter när det handlar om 

komplext arbete. Genom att outsourca för att få bättre expertis medföljer ofta bra service, 

vilket i sig kan vara en anledning till att tillämpa outsourcing (Belcourt 2006; Zhu et al., 

2001). Trots detta visade det sig i en studie genomförd av Everaert et al. (2007) att en 

anledning till att många företag valde att inte outsourca var risken att förlora information då 

viss information kanske inte finns omedelbart tillgänglig för ett företag vid outsourcing. 

Barthélemy (2003) tar även han upp risken att förlora kontroll som en nackdel och poängterar 

att det är viktigt att behålla kontrollen över leverantören.  
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Alla är inte överens om att det endast är positivt för ett företag att förlita sig på extern 

expertis. Samtidigt som ett företag får tillgång till extern expertis genom outsourcing uppstår 

risken att förlora intern kompetens och expertis. Genom att outsourca aktiviteter som 

traditionellt genomförts internt förlorar ett företag kunskaper och kompetenser vilket drabbar 

dem som både producent och kund (Prahalad & Hamel, 1990). 

 
Ytterligare något som kan ses som en nackdel är att det när ett företag väljer att outsourca 

funktioner uppstår ett beroendeförhållande. Det uppstår en risk att bli för beroende av en 

specifik tjänsteleverantör som innehar kunskaper som är nödvändiga för ett företags 

verksamhet (Everaert et al., 2007). Nackdelen med detta är att det finns en risk att 

leverantören oväntat höjer priserna kraftigt eller försämrar kvaliteten. Om den situationen 

uppstår kan det vara svårt att återgå till att utföra arbetet internt eller övergå till en annan 

leverantör eftersom specifik expertis krävs (Everaert et al., 2007). Trots att outsourca med 

motivet att få tillgång till extern expertis förespråkas av många finns det således även 

potentiella nackdelar och risker med outsourcing att ta i beaktning. 

 

3.4 Sammanfattning av teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen framgår det att definitionerna av begreppet outsourcing 

varierar och det finns en förvirring i litteraturen vad som menas med outsourcing (Gilley & 

Rasheed, 2000). ”Outsourcing syftar till att definiera processen där ansvaret för en speciell 

affärsfunktion överförs från en grupp anställda i ett företag till en extern part” (Zhu et al., 

2001, s.374) är definitionen av outsourcing vi som författare valt att förhålla oss till 

genomgående i denna studie. Ekonomifunktionen är ett annat centralt begrepp genomgående 

i studien som i detta sammanhang innefattar allt förekommande ekonomiarbete i ett företag. 

Om en hel ekonomifunktion outsourcas blir begreppet Business Process outsourcing (BPO) 

tillämpligt (Andone & Păvăloaia, 2010).  

 

Vi har i studien undersökt motiven till outsourcing för att ta reda på om dessa motiv kan 

sammankopplas med kostnader och kompetens. Dessa två begrepp har vi av den anledningen 

fokuserat teoridelen kring. Kostnader framstår enligt teorin som ett vanligt motiv till att 

företag väljer att outsourca (McCarthy & Anagnostou, 2004; Belcourt, 2006). Som 

förklaring till varför företag ur kostnadssynpunkt väljer att outsourca eller inte kan 

transaktionskostnadsteorin användas (Everaert et al. 2008). Enligt 

transaktionskostnadsteorin är kostnader avgörande för om outsourcing ska tillämpas eller 
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om arbetet ska utföras internt (Williamson, 1979). I detta avgörande har också 

transaktionskostnader betydelse som enligt Arnold (2000, s.25) ”är kostnaderna för att göra 

varje kontrakt.” Idag tillämpas inte outsourcing enbart för att minska kostnaderna utan även 

andra faktorer har betydelse (Hätönen & Eriksson, 2009).  

 
Kompetens är en annan faktor av betydelse som vi i denna studie valt att dela in i 

kärnkompetens och extern expertis. Kärnkompetens är grunden för ett företags 

kärnverksamhet (Prahalad & Hamel, 1990). Genom att förvalta ett företags kärnkompetenser 

med rätt metoder kan konkurrensfördelar skapas enligt McIvor (2009). Då alla företag enligt 

Kakabadse och Kakabadse (2000) lider av resursbegränsningar kan framgång uppnås genom 

att fokusera resurserna mot de viktigaste aktiviteterna. Genom detta uppkommer ett fokus 

på kärnverksamheten som ses som en fördel med outsourcing (Gilley & Rasheed, 2000). När 

ett företags kompetens inte är tillräcklig kan denna behöva kompletteras med extern expertis. 

Att få tillgång till extern expertis kan även det vara ett motiv till outsourcing. Om 

kunskaperna som krävs för att utföra ett arbete korrekt inte finns inom företaget kan 

outsourcing lösa detta problem och därmed är extern expertis ytterligare en fördel som 

förknippas med outsourcing (Belcourt, 2006).  

 
Genomgående i teoridelen har det avspeglats att det inte finns några givna svar, att det inte 

finns något rätt och fel och synen på fenomenet outsourcing varierar, detta är en aspekt vi 

tar med oss till empiridelen. Modellen på nästa sida sammanfattar vår teoretiska referensram 

som vi också ser som vår förförståelse. Då vi har intervjufrågor av öppen karaktär är vi 

medvetna om att andra motiv kan visa sig men vår utgångspunkt är kostnader och 

kompetens. 
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Figur 4. Sammanfattning av den teoretiska referensramen. Egen konstruktion. 

 
Modellen visar de tre huvuddelarna i teorin: outsourcing av ekonomifunktionen, kostnader 

och kompetens samt deras underrubriker. I modellen tydliggörs också att kostnader och 

kompetents i denna studie figurerar som motiv till outsourcing. Siffrorna är vägledning till 

respektive avsnitt. 
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4 EMPIRI 

I detta kapitel sammanfattas våra företagsrepresentanters åsikter. Modellen nedan ger en 

översikt över hur strukturen i empirikapitlet är uppbyggd och tydliggör att kapitlet innefattar 

fyra kategorier som motiv till outsourcing.  

 

 
Figur 5. Modell över empiri. Egen konstruktion. 
 

4.1 Företagsbeskrivning 

Eftersom vi i vår studie valt att låta företagsrepresentanterna vara anonyma kommer här en 

beskrivning av dem och dess företag som inte är av känslig art men som ändock är relevant 

för studien. Det rör sig om variation i branschtillhörighet, antal anställda, omsättning, samt 

roll i företag. 

 
Företagsrepresentanterna som vi intervjuade är verksamma inom olika branscher vilket 

tydliggörs i tabellen nedan. Antalet anställda varierar mellan 0-12 anställda. Gällande 

omsättning varierar den mellan 515 och 11 561 tkr. De företagsrepresentanter som deltagit i 

studien sitter i eller har ett direkt inflytande över ledningen i respektive företag de jobbar 

inom. När vi återger en persons åsikt benämner vi dem med roll och företagsnummer enligt 
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tabellen nedan. När vi däremot redogör för flera använder vi benämningen 

företagsrepresentanter då inte alla innehar samma roll i företagen.   

 
Roll Företag Bransch Datum för intervju 

Styrelsemedlem 1 Restaurangverksamhet 
Personlig kommunikation, 

8 april 2015 

Ägare 2 Fastighetsverksamhet 
Personlig kommunikation, 

14 april 2015 

Ägare 3 Fastighetsverksamhet 
Personlig kommunikation, 

14 april 2015 

Ägare 4 Detaljhandel 
Personlig kommunikation, 

14 april 2015 

Ägare 5 Postorder- och internet-handel 
Personlig kommunikation, 

14 april 2015 

Ägare 6 
Blommor & växter, 

begravningsverksamhet 

Personlig kommunikation, 

16 april 2015 

Ägare 7 Prospektering 
Personlig kommunikation, 

16 april 2015 

Ägare 8 Postorder- och internet-handel 
Personlig kommunikation, 

16 april 2015 

Ägare 9 Skönhetsvård 
Personlig kommunikation, 

16 april 2015 

Ägare 10 Jordbruk 
Personlig kommunikation, 

18 april 2015 

Tabell 1. Sammanställning av företagsrepresentanterna 

 
 Företagsrepresentanternas kunskaper 

Med syfte att under studiens gång kunna få en tydligare bild över företagsrepresentanternas 

syn på bakomliggande motiv till outsourcing ställde vi inledande frågor som rörde deras 

kunskap i ekonomi. Det visade sig att det varierar i vilken omfattning deras ekonomiska 

kunskaper sträcker sig. Ett fåtal har en bakgrund av ekonomiska studier och dessa är överens 

om att det är fördelaktigt att ha ekonomisk bakgrund när det kommer till att driva ett företag. 

En del företagsrepresentanter hade intresse för att på egen hand skaffa sig ekonomirelaterad 

kunskap i samband med uppstart av verksamhet. De ansåg också att det var relevant att 
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succesivt tillgodose sig ekonomiska kunskaper då det enligt deras mening underlättar driften 

av ett företag.  

 
4.2 Ekonomifunktionen  

Under våra genomförda intervjuer visade det sig att arbetet med ekonomifunktionen bedrivs 

olika inom de olika företagen. Likaså varierar det hur omfattande arbetet är som innefattas i 

ekonomifunktionen. De olika företagen som våra företagsrepresentanter svarar för har också 

valt att outsourca olika mycket.  

 

Företag 1 har skött allt ekonomiarbete själv från företagsstarten men senare övergått till att 

outsourca ”allt” som dess styrelsemedlem uttryckte det, frånsett att banka och att fakturera. 

Då bokföringen mestadels innefattar återkommande kontogrupper fungerar det enligt 

styrelsemedlemmen bra att redovisningsbyrån sköter denna. Med redovisningsbyrån 

alternativt outsourcingpartnern menas de företag som företagen i studien valt att outsourca 

till. Lönehanteringen har företag 1 nyligen valt att outsourca. Att de valt att sköta 

faktureringen inom företaget beror enligt styrelsemedlemmen på att de vill bibehålla kontroll 

och att faktureringen med fördel görs i sambands med dagskassan. Detta medför att det blir 

fakturering i stort sett dagligen. Fakturorna de utställt samlas i detta fall ihop för att 

överlämnas till redovisningsbyrån månadsvis. Att behålla faktureringen internt visade sig 

vara återkommande i intervjuerna. Samtliga frånsett två av de företag 

företagsrepresentanterna representerat i studien har valt att behålla faktureringen internt. 

Anledningar som framkommer till detta är att det ofta kan ses som enklare att göra det själv 

jämfört mot att lämna vidare de nödvändiga specifikationer och uppgifter som krävs till en 

redovisningsbyrå, genom att själv sköta fakturering undviks dubbelarbete. Som ägaren till 

företag 7 uttryckte det vid förklaring till varför faktureringen bibehållits internt: ”eftersom 

det är jag som vet vad som är gjort”. Flertalet av företagen som beskrivits i studien använder 

sig av både fysiska och elektroniska fakturor vid faktureringen. De företag som valt att 

outsourca även faktureringen har gjort det tillsammans med övrigt ekonomiarbete.  

 
Förutom faktureringen visade det sig vid intervjuerna att hälften av företagen vars 

representanter deltagit i studien sköter all bokföring internt. Ägaren till företag 2 som 

representerar ett av de mindre företagen sett till arbetsbelastning som bidragit till studien 

uttryckte: ”Jag sitter inte och bokför varje månad utan bränner av 3 månader på en gång”. 
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Ägaren till företag 6 som sköter all bokföring internt berättade under intervjun att en anställd 

har en dag i veckan avsatt till administrativa sysslor och sköter då företagets bokföring.  

 
Företag 5 har tidigare haft en anställd som skött det löpande ekonomiarbetet samt 

faktureringen men detta alternativ valde de bort i samband med en omorganisering. Den 

löpande bokföringen och utställandet av fakturor behåller de fortfarande internt men 

leverantörsfakturorna skickas numera till en redovisningsbyrå som scannar in samt betalar 

dem. Det är en stor mängd fakturor som kräver hantering och denna hantering kan skötas 

effektivare av redovisningsbyrån enligt företagets ägare. Denna mängd av fakturor kräver 

också utrymme att förvaras och arkiveras. Det här företagets sätt att lösa denna problematik 

är att låta redovisningsbyrån ta hand om leverantörsreskontran medan de själva ansvarar för 

kundreskontran.  

 
Ytterligare ett företag (3) har tidigare haft anställd personal som skött det löpande 

ekonomiarbetet. Även detta företag valde bort det vid en omorganisering och i samband med 

att företaget blev mindre berättade dess ägare under intervjun.   

 
Ägaren till företag 9 har haft överväganden kring att outsourca eller inte. Dess ägare valde 

vid företagsstarten att outsourca hela ekonomifunktionen vilket också gjordes under några 

år. Därefter togs ekonomifunktionen tillbaka och allt arbete frånsett bokslut utfördes internt 

under cirka sex år. Vid intervjutillfället berättade ägaren att det nyligen beslutats att 

outsourca hela ekonomifunktionen igen inklusive den löpande bokföringen.  

 
Från företagsrepresentanterna framkom det att flertalet av företagen endast hanterar 

betalningar via faktura och har således ingen kort- eller kontanthantering. Detta är dock inte 

gemensamt för alla då några av företagen tar emot betalningar via både faktura, kort och 

kontant. Det är endast företag 9 som inte tillämpar betalning via faktura.  

 
Gemensamt för samtliga är att redovisningsbyrån sköter deklarationer och bokslut. Ägaren 

till företag 5 uttryckte att ”jag gör det mesta själv, men slutliga klämmen på bokslutet gör 

redovisningsbyrån”. Idag outsourcar företaget bokslutet men gör mer och mer av det internt, 

ägaren poängterar att det är en kostnadsfråga då kunskapen finns inom företaget. Det 

framkom under intervjuerna att flertalet av företagen har valt att ha kvar sin revisionsbyrå 

som de hade innan avskaffandet av revisionsplikt för små företag kom. Dessa företag har 
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frivilligt valt att ha kvar sin revisionsbyrå och trots att lagen inte kräver det längre har de 

valt att lämna över visst arbete till dem. 

 
Vi frågade företagsrepresentanterna kring begreppet outsourcing. En klar majoritet 

förklarade att de känner till begreppet, men de var inte övertygade att deras anställda har 

kännedom om begreppet. Många av dem förklarade att de såg på begreppet outsourcing som 

att ”leja ut” (ägaren till företag 5).  

 

 Synen på ekonomifunktionen 

Hur företagsrepresentanterna ser på sin ekonomifunktion varierar. En majoritet av dem 

betraktar det som en viktig del av företaget och verksamheten och därmed som ”mer än en 

bisyssla” som styrelsemedlemmen i företag 1 uttryckte det under intervjun. Andra 

företagsrepresentanter i studien tog upp att det ses som en kärna vilket faller sig naturligt då 

det är en del av företaget. Det finns dock skilda meningar i detta avseende. Ägaren till företag 

8 uttryckte under intervjun sin syn på bokföring och liknande sysslor ”som ett nödvändigt 

ont och det är på grund av att jag inte klarar av det”. Ägaren till företag 7 uttryckte under 

intervjun gällande bokföring att ”jag är inte intresserad av det punkt slut” men klargjorde 

trots det att själva ekonomin och resultatet är av betydelse men att bokföringen är mindre 

viktig:   

 
”Jag behöver inte bry mig om det själv och jag är inte intresserad av det. Jag är 

intresserad av kärnan i det men inte något skal runtikring, att göra det är fullständigt 

ointressant men jag vill ha en koll på det så jag vet ungefär hur läget är” (ägaren till 

företag 7) 

 
Detta anser vi indikerar på att synen på ekonomifunktionen varierar inom de olika företagen 

och att alla företagsrepresentanter inte ser ekonomifunktionen som är kärna även om de är 

överens att den är viktig.  

 
 
4.3 Trygghet och kontroll 

Trygghet och kontroll är två begrepp som varit återkommande under intervjuerna. Samtalen 

kring dessa två faktorer gick in i varandra och vi väljer därför att redovisa dem tillsammans 

som en gemensam kategori. 
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När vi under intervjun frågade företagsrepresentanterna om deras främsta motiv till att 

tillämpa outsourcing fick vi olika svar. Styrelsemedlemmen, vars företag (1) valt att 

outsourca ekonomifunktionen frånsett fakturering, svarade ”trygghet”. Styrelsemedlemmen 

motiverade detta med att när revisionsplikten för småföretag avskaffades valde de trots det 

att behålla revisor, och dessutom anlita i större utsträckning. Främsta anledningen till detta 

framhävdes vara för att ha kontroll på papperen. I branschen företaget är verksam i ställer 

myndigheterna höga krav och styrelsemedlemmen menar att ett misstag i redovisningen kan 

få förödande konsekvenser för verksamheten, vilket kan reducera lönsamheten. Då företaget, 

enligt styrelsemedlemmen, är ett familjeföretag kan hela familjen drabbas. Tryggheten som 

outsourcingen medför anser styrelsemedlemmen överväger kostnaden för tjänsten och att 

det därmed blir värt pengarna. Detta uttrycktes: ”Vi har det som en trygghet, vi tycker att det 

är värt att betala de där extra pengarna att ha en revisionsfirma som står bakom vår 

bokföring” och kompletterade med ”för oss är det en säkerhet och en försäkran över att 

verksamheten ska finnas kvar” (styrelsemedlemmen i företag 1). Flera andra tog också upp 

att outsourcingen medför en trygghet då dessa ägare ser det som en trygghet och förutsätter 

att redovisningsbyråerna är uppdaterade gällande de senaste reglerna. Ägaren till företag 10 

som ser trygghet som viktigt uttryckte att ”det är skönt att få överlåta det sista till en 

revisor” vilket medför att det blir en trygghet då de vet att revisorn kan sitt jobb.   

 
Samtliga vi intervjuat i denna studie har resonerat kring kontroll och har olika syn på 

kontroll. Ägaren till företag 10 poängterade också att trygghet kan uppnås genom kontroll. 

Utifrån intervjuerna har vi fått vetskapen om att kontroll är viktigt. Ägaren till företag 2 

resonerade kring det och framhävde att: 

 
”Jag vet ganska väl hur ställningen i bolaget ser ut, sen hur slutklämmen blir är en 

skattemässig planering och man kan göra avsättningar och så. Då vill vi att det ska 

vara på rätt sätt, jag tycker att det är för krångliga regler för att göra det själv” 

(ägaren till företag 2).  

 
Flera företagsrepresentanter förklarade att de har kontroll över företagets ekonomi och 

anledningen till detta tror de beror på att de sköter majoriteten av ekonomifunktionen internt. 

Styrelsemedlemmen representerande företag 1 som valt att outsourca majoriteten av 

ekonomifunktionen hävdade däremot under intervjun att deras kontroll har förbättrats genom 

att outsourca arbetet. Nu får de via sin redovisningsbyrå uppföljningar varje månad på 
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resultat samt rapporter jämförda mot tidigare år. Genom detta anser styrelsemedlemmen att 

deras kontroll förbättrats då de tidigare inte hade tid att följa upp arbetet lika grundligt när 

det utfördes internt. Nu är detta en service som de får på köpet genom sitt avtal och dessutom 

får de information som de inte eftersökt – och som de kanske inte ens visste att de hade 

behov av. Även ägaren till företag 7, som outsourcat allt frånsett faktureringen, anser att 

kontrollen över ekonomin bibehålls genom månatliga uppföljningar från 

outsourcingpartnern. Ägaren till företag 9 som outsourcade ekonomifunktionen i början för 

att sedan övergå till att utföra ekonomiarbetet internt och sedan fatta beslutet att outsourca 

igen resonerade under intervjun kring kontroll. Ägaren ansåg att kontrollen är bra trots 

outsourcing men att kontrollen var bättre när arbetet utfördes internt. Ägaren uttryckte under 

intervjun: 

 
”Jag tycker inte om att låta det gå för länge, jag vill som direkt månaden är slut, jag 

ska helst sitta den 30:e och göra den där bokföringen och kanske därför jag tycker 

att det blivit jobbigt. En nackdel med att leja bort är ju att man får släppa på lite 

kontrollbehov. För det blir ju ändå gjort och jag vet ju att det blir gjort och att det 

blir rätt gjort” (ägaren till företag 9).  

Synen på hur kontroll uppnås, som bidrar till trygghet, har visat sig variera mellan de olika 

företagsrepresentanterna.  

 
Ägaren till företag 5 som gjort valet att outsourca sin leverantörsreskontra svarade på frågan 

kring hur kontrollen förändrats och om den gått förlorad:  

 
”Nej, inte det, eftersom jag får återredovisade betalningsangivelser så jag ser ju hur 

likviditeten påverkas och hur jag kan planera den. Får reskontra löpande så den 

återkopplingen har jag ju” (ägaren till företag 5).  

 
Ägaren representerande företag 8 som valt att outsourca allt inklusive faktureringen anser 

inte att kontrollen gått förlorad i samband med outsourcing utan ser outsourcingen relaterat 

till kontroll endast som en fördel och ägaren ser en risk om arbetet skulle utföras internt, som 

ägaren (8) uttryckte det: ”Om jag skulle göra det själv skulle det vara större risk att det blir 

fel”.  

 



 

46 
 

4.4 Tidsbrist, effektivitet och fokus på verksamheten 

Vid genomförandet av intervjuerna har tidsbrist, effektivitet och viljan att fokusera på 

företagets operativa verksamhet visat sig vara centrala motiv bakom att tillämpa outsourcing. 

Dessa begrepp sammankopplas ofta och av den anledningen redovisar vi dem nedan under 

samma kategori.  

 

Främsta motivet till att tillämpa outsourcing är enligt ägaren till företag 5 ”tid”. Detta 

motiverades med att den tiden det tar att göra arbetet som outsourcas inte finns. Ägaren till 

företag 9 som testat att både outsourca och utföra arbetet internt angav ”tid” tillsammans 

med ”ork” som främsta motiven till att ha återgått till outsourcing. Ägaren till företag 2 som 

outsourcar bokslutet – och dessutom saknar kunskaper för att göra det internt – sa att det 

kanske skulle vara kul att lära sig att göra det, men såsom arbetssituationen ser ut nu räcker 

inte tiden till. Ägaren till företag 8 som också saknar kunskaper påbörjade ett försök att lära 

sig men insåg att det tog alldeles för lång tid och konstaterade att ”det är bättre att lägga 

ner tiden på jobbet”. Ägaren till företag 9 har övervägt att studera ekonomi för att förbättra 

sina kunskaper men konstaterade att tiden inte fanns. 

 

Denna tidsbrist är återkommande i majoriteten av intervjuerna. Styrelsemedlemmen i företag 

1 som outsourcar största delen av ekonomifunktionen angav tid och effektivitet som motiv 

till att outsourca. Så länge det finns kapital i företaget till att göra det anser 

styrelsemedlemmen att det blir värt pengarna. Ur tidssynpunkt kombinerat med 

kostnadssynpunkt hävdade styrelsemedlemmen att det kanske inte är värt det sett till tiden 

som sparas vid det dagliga arbetet, men vid en eventuell granskning är det fördelaktigt att 

kunna lämna ifrån sig. Sammantaget konstaterades att fördelarna överväger nackdelarna. 

 
Ägaren till företag 5 pratade kring tidsbrist och effektivitet och ansåg att det är en prioritering 

som görs. Deras prioritering resulterade i att de valde att minska antalet anställda på den 

administrativa delen och istället outsourca hanteringen av leverantörsfakturor till en 

redovisningsbyrå som enligt ägaren kan genomföra arbetet effektivare. Huvudsakliga 

motivet till att outsourca i deras fall är ”att pressa kostnader och få effektivare rutiner kring 

hanteringen av fakturor, leverantörsfakturor”. Anledningen till att de fortsätter med 

outsourcing är enligt ägaren för att kunna bibehålla effektiviteten.  
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Ägaren till företag 6, som gör majoriteten av arbetet själv men ändå väljer att outsourca till 

viss del, hävdade under intervjun att det skulle bli dyrare genom att utföra det internt då det 

skulle ta längre tid jämfört mot nu när ”experter” gör det, som besitter rätt kunskaper. Genom 

att outsourca sparas både tid och kostnader in. En återkommande fördel som belyses under 

intervjuerna är att arbetsbelastningen reduceras.  

 

Under intervjuerna framkom fler aspekter kring effektivitet. Att effektivitet även avspeglas 

vid valet av outsourcingpartner är tydligt. Samtliga företagsrepresentanter har valt 

outsourcingpartner utifrån kontakter eller personliga erfarenheter och svaren genomsyras av 

att det har varit enkelt. Flera av dem är av uppfattningen att det är ”onödigt att krångla” 

(ägaren till företag 5).  

 

Flera företagsrepresentanter framhävde under intervjun att det är en fördel att få syssla med 

det de kan och tycker är roligt. Detta kompletterade de med att de genom outsourcing kan 

lägga ner sin tid på annat. Ägaren till företag 6 tog upp att det säkert skulle bli billigare om 

de gjorde allt själv men att tid också är pengar och deras tid investeras bättre i annat arbete 

i företaget. Att ägaren till företag 6, som tidigare nämnts, anser att verksamheten tar för 

mycket tid för att läsa in sig på gällande regler indikerar också på att de gjort valet att rikta 

fokus mot företaget och dess ”faktiska” verksamhet.  

 

Ägaren till företag 7 som outsourcat hela ekonomihanteringen frånsett faktureringen 

framhöll att: 

 

”När verksamheten är som mest intensiv måste jag ha fokus på annat, jag klarar 

inte av att fokusera på det här så pass att jag skulle göra det på ett bra sätt då” 

(ägaren till företag 7).  

 
Ägaren till företag 9 framhävde under intervjun att denne hellre spenderar två-tre timmar 

extra på jobbet och drar in pengarna som outsourcingen kostar, eftersom denne person anser 

att det är roligare att fokusera på verksamheten. Genom att jobba mer i verksamheten och 

outsourca ekonomin upplever ägaren att både tid och pengar sparas.  
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4.5 Kunskapsaspekt 

Kunskap i olika former avspeglades i intervjuerna. Hur mycket ekonomisk kunskap som 

finns inom företagen varierar.  

 

Ägaren till företag 8 tog upp brist på kunskap som främsta motivet till att outsourca. 

Kunskaperna som krävs saknas inom företaget – men dessa kunskaper kan fås av 

outsourcingpartnern vilket av ägaren ses som en bra lösning för att undkomma problemet. 

Flertalet av företagsrepresentanterna var av samma åsikt, kunskaperna som krävs saknas 

inom företaget och måste därför köpas in av en extern part. Ägaren till företag 8 framhöll att 

de genom outsourcing ”får rätt kunskaper då rätt personer håller på med rätt saker” och 

tillade att om arbetet skulle göras internt ”skulle det vara större risk att det blir fel”. 

 

Flera av företagsrepresentanterna däremot upplever att kunskapen finns inom företaget men 

att tiden inte räcker till. Ägaren till företag 4 som har kunskapen som krävs väljer trots att 

kunskapen finns att outsourca då korrekthet eftersträvas och det är främsta motivet enligt 

dem till att outsourca. Ägaren (4) poängterade under intervjun att ”det måste bli rätt” och 

förtydligade att det både måste se rätt ut och bli rätt skattemässigt gentemot myndigheten 

och tredje man. Även i detta avsnitt avspeglas tryggheten som medföljer när arbetet sköts av 

kunniga personer. Flera företagsrepresentanter poängterade att arbetet sköts av personer som 

är uppdaterade inom området. Som ägaren till företag 6 uttryckte det under intervjun: ”De 

är mer uppdaterade i de här nya, vi har inte den tiden att sitta och läsa in vad som har hänt”. 

Ägaren ansåg att de har för mycket att göra i verksamheten för att hinna med att läsa in sig 

på det senaste reglerna och lagarna inom området. Om det uppstår några problem eller fel, 

vilket har hänt, ser ägaren till företag 3 det som en fördel att ha en redovisningsbyrå då de 

kan kontakta dem som åtgärdar problemet.  

 

De som representerar företag där kunskapen finns inom företaget men som trots det väljer 

att outsourca upplever att det är fördel att trots det besitta kunskaperna. Genom att ha 

kunskaper menar ägaren till företag 4 att ”man vet vad som ska göras” vilket ses som 

positivt. Det framkom också att det genom kunskaper blir enklare att utvärdera exempelvis 

ett bokslut och redovisningsbyråns arbete. En annan ägare, vars företag (8) inte besitter 

kunskaperna som krävs ansåg att det hade varit en fördel att ”ha bakgrundskunskaperna och 

förstå hela kedjan”. Ägaren till företag 9 som både outsourcat och utfört arbetet internt men 

återgått till att outsourca upplever att kunskaperna inom företaget förbättrades genom att 
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sköta arbetet internt vilket lett till att förståelsen har ökat för de rapporter som lämnas av 

deras outsourcingpartner. På så vis ser ägaren det som lärorikt och nyttigt att arbetet utförts 

inom företaget en period även om beslutet nu fattats att återgå till att outsourca även den 

löpande bokföringen.  

 

Under intervjuerna framkom det också att flera av företagsrepresentanterna har 

förväntningar på sin redovisningsbyrå. Utifrån dem vi intervjuat avspeglas dessa 

förväntningar som krav på kunskap. Styrelsemedlemmen i företag 1, som själv besitter goda 

ekonomikunskaper, har trots det stora förväntningar på redovisningsbyrån och dess 

rådgivning. Styrelsemedlemmen ser vikten av att kunna få hjälp och råd med problematiska 

beslut som måste fattas i företaget, exempelvis om det är förmånligast att leasa en firmabil, 

hyra en för tillfället eller köpa. Flera av företagsrepresentanterna anser att det är viktigt att 

få skattemässiga råd vilket ställer krav på outsourcingbyråns medarbetare och dess kunskap. 

Ägaren till företag 3 tycker också att det är av stor vikt att kunna få vägledning och råd kring 

större investeringar som ska göras och bör planeras med avsättningar i förväg. Ägaren till 

företag 2 berättade att denne brukar säga till sin kontaktperson på redovisningsbyrån att ”du 

ska ju säga vad som är bäst för vår del för det är ju ni som har kunskapen och ska komma 

med råd”. Detta anser vi sammanfattar hur företagsrepresentanterna ser på kunskap och 

utomstående hjälp.  

 
4.6 Kostnadsaspekt 

Under alla intervjuer har företagsrepresentanterna tagit upp och diskuterat kring kostnader 

vilket vi anser indikerar på att kostnader är en betydande aspekt. 

 

Samtliga har tagit upp kostnaden som en nackdel med outsourcingen och de är överens om 

att det är dyrt. Trots detta anser samtliga företagsrepresentanter att det trots kostnaden är värt 

pengarna. Ägaren till företag 4 konstaterade att det trots att det är dyrt troligen skulle bli 

dubbelt så dyrt om arbetet skulle utföras internt. Genom outsourcing anser ägaren att de spar 

både kostnader och tid. Flera företagsrepresentanter är inne på samma spår och tror att det 

skulle bli dyrare om anställd personal skulle utföra arbetet internt. Styrelsemedlemmen i 

företag 1 ser bara positiva erfarenheter med outsourcingen – förutom när räkningen ska 

betalas.  Samtliga är dock överens om att nyttan överväger kostnaden.  
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Ägaren till företag 2 tycker att det är dyrt, och tog upp att det samtidigt kan vara en slöhet 

att inte ha tittat sig om efter andra aktörer och jämfört priser. Ägaren till företag 5 är lite inne 

på samma spår och hävdar att det troligen inte är svårt att byta leverantör när avtalet gått ut 

men att det trots det skulle blir en överlappningstid som skulle kosta både tid och pengar. 

Ägaren (5) framhävde att de ”har skrivit avtal men sitter ändå som ganska fast”. Genom 

detta beroendeförhållande som skapas menar ägaren att redovisningsbyrån kan öka priset 

vilket medför att tjänsten blir dyrare. Även vid valet att byta leverantör i ett sådant läge blir 

det dyrare än tidigare då överlappningstiden kostar. Samma ägare nämnde också ”att man 

är beroende av att det fungerar”. Om redovisningsbyrån får problem innebär det enligt 

ägaren att även det egna företaget får problem och att ta tillbaka funktionen internt tror 

företagets ägare att skulle leda till kaos.  
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5 ANALYS 

 
5.1 Outsourcing av ekonomifunktionen 

 
Figur 6. Sammanlänkning av outsourcing av ekonomifunktionen och ekonomifunktionen. Egen konstruktion. 

 
 Outsourcing 

Som framgår i den teoretiska referensramen finns det en förvirring i litteraturen kring 

begreppet outsourcing (Gilley & Rasheed, 2000). Någon förvirring hos 

företagsrepresentanterna kring begreppets betydelse kunde vi inte urskilja när de under 

intervjuerna berättade hur de såg på begreppet. Denna förvirring kan vi därmed endast 

urskilja i litteraturen. Att vi inte upplevde någon förvirring hos dem kring begreppet tror vi 

bottnar i att de inte funderat kring begreppets innebörd och analyserat det i samma 

omfattning som författarna som belyser förvirringen (Gilley & Rasheed, 2000). 

 
 Business Process Outsourcing (BPO) 

I teoridelen presenterade vi begreppet Business Process Outsourcing som blir tillämpligt när 

ett företag väljer att outsourca hela ekonomifunktionen (Andone & Păvăloaia, 2010). Endast 

två av företagen i vår studie har gjort valet att outsourca hela ekonomifunktionen och således 

valt Business Process Outsourcing. Flera andra företag har valt att outsourca stor del av 

ekonomifunktionen vilket framgår i empirin, men trots det valt att bibehålla faktureringen 

internt. Av den anledningen kan vi inte benämna det som Business Process Outsourcing då 

inte hela funktionen är outsourcad. Då outsourcing av hela ekonomifunktionen visade sig 

vara ovanligt i vår studie blir inte heller begreppet Business Process Outsourcing av någon 

större vikt. 

 
 Outsourcingstrategier 

Olika varianter av outsourcing går att särskilja på vilket tydliggjordes i teoridelen och dessa 

kan kategoriseras på olika sätt. Flera av de olika outsourcingstrategierna vi såg i teoridelen 

anser vi kan återfinnas i företagsrepresentanternas berättelser och förklaringar. Hiemstra och 
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van Tilburgs (1991) särskiljande på kapacitetsoutsourcing och icke-kapacitetsoutsourcing 

anser vi oss kunna sammankoppla med empirin och knyta till ekonomifunktionen som vår 

studie fokuserar på. Kapacitetsoutsourcing som Hiemstra och van Tilburg (1991) anser 

uppstår när den egna kapaciteten inte räcker till vill vi i vårt avseende koppla samman med 

tiden när det är dags för bokslut och deklarationer. Många företagsrepresentanter i vår studie 

har valt att specifikt outsourca bokslutet vilket det finns olika skäl till. En av anledningar till 

detta som anges är för att inte tiden finns. Bokslut innebär för många mer arbete än det 

dagliga och vi ser det som rimligt att kapaciteten, som vi i det här fallet förmodar begränsas 

av tid och ekonomiska resurser, inom företaget inte räcker till vid dessa tillfällen. När det 

blir mer arbete än det dagliga räcker inte tiden till vilket medför att outsourcing av bokslutet 

och deklarationer kan vara en lösning på detta. De som väljer att outsourca bokslutet på 

grund av tidsbrist kan vi därmed säga valt att tillämpa kapacitetsoutsourcing. Icke-

kapacitetsoutsourcing kan vi också urskilja om än inte lika tydligt. Detta uppstår när 

företaget outsourcar aktiviteter som inte längre genomförs inom företaget (Hiemstra & van 

Tilburg, 1991). De företag som valt att outsourca hela ekonomifunktionen kan vi därmed 

säga att de, förutom att tillämpa Business Process Outsourcing, även tillämpar icke-

kapacitetsoutsourcing eftersom ekonomiarbete inte bedrivs internt. Beroende på hur snäv 

gränsdragning som görs anser vi att denna strategi kan tillämpas även om bara specifika 

delar outsourcats. Det företag som exempelvis valt att outsourca leverantörsreskontran 

genomför inte detta arbete internt längre.  

 

Det går även att särskilja på andra typer av outsourcing, Gilley och Rasheeds (2000) 

särskiljande mellan ”peripheral outsourcing” och ”core outsourcing” går också att relatera 

till vår studie. I detta fall upplever vi dock att det uppstår en problematik då det är svårt för 

oss att avgöra vilken av dessa strategier som tillämpas. Samtliga företagsrepresentanter har 

diskuterat kring ekonomifunktionen men i empirikapitlet framgår det att de ser på sin 

ekonomifunktion olika – några företag ser det som en nyckelfunktion och därmed som 

kärnverksamhet, medan andra ser det som en periferiaktivitet. Av den anledningen blir det 

även svårt för oss att avgöra vilken strategi som tillämpas med tanke på att de olika 

företagsrepresentanterna ser på det olika inom sina respektive företag. Att vi inte kan välja 

en av strategierna och säga att det är den som tillämpas belyser problematiken kring detta, 

att många aspekter spelar roll och att det beror på.  
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I teoridelen redogörs även för Lacity och Willcocks (1998) uppdelning som grundar sig i hur 

stor del av företagets verksamhet som outsourcas. Dessa olika strategier skulle också gå att 

tillämpa i vår studie men vi anser att det är svårt för oss att resonera kring dessa då vi inte 

kan sätta procenttal på hur stor del av företagets verksamhet den outsourcade delen 

innefattar. Av den anledningen lämnar vi det osagt huruvida företagen i vår studie tillämpar 

total insourcing, selektiv outsourcing eller total outsourcing.  

 
 Ekonomifunktionen 

I teoridelen valde vi en modell som visade på vilka delar ekonomifunktionen innefattar när 

vi använder benämningen ekonomifunktionen i denna studie och vad vi som författare ser 

som ekonomifunktion. Denna modell innehåller de övergripande delarna ”Leda, styra och 

utveckla”, ”Budget och prognos”, ”Bokslut och rapportering”, ”Kundreskontra”, 

”Leverantörsreskontra”, ”Anläggningsredovisning” och ”Övrigt”. Vi kan konstatera efter att 

ha genomfört intervjuer att majoriteten av företagsrepresentanterna har fokuserat sina svar 

kring de övergripande delarna ”bokslut och rapportering”, ”leverantörsreskontra och 

”kundreskontra”. De andra övergripande delarna av ekonomifunktionen har under 

intervjuerna haft liten betydelse. Endast en ägare tog exempelvis upp 

anläggningsredovisning och det gjordes i samband med diskussionen kring att det var något 

den personen tog hjälp med från sin outsourcingpartner. En anledning till denna skillnad i 

synen på ekonomifunktionen menar vi kan bero på att det är små företagare som vi har 

intervjuat och att deras ekonomiarbete av den anledningen inte är lika omfattande som större 

företags. Från vår synvinkel kan det bero på att företagarna vi intervjuat inte anser att alla 

delar innefattas i deras ekonomifunktion utan att de ser på begreppet ekonomifunktion mer 

snävt.   

 
5.2 Kostnader 

 
 
Figur 7. Sammanlänkning av kostnader och kostnadsaspekt. Egen konstruktion 
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Kostnader är ett av de två motiven vi valt att fokusera på i syftesformuleringen. I den 

teoretiska referensramen framgår det att kostnader är ett vanligt motiv till att företag väljer 

att outsourca, de vill reducera sina kostnader (McCarthy & Anagnostou, 2004). I en studie 

genomförd av Zhu et al. (2001) visade sig kostnadsbesparing vara det främsta motivet till att 

outsourca. I vår studie visade sig andra motiv, och ingen angav kostnadsbesparing som 

främsta motivet till outsourcing. Att ingen såg kostnader som främsta motivet tycker vi pekar 

på att outsourcing inte tillämpas idag enbart för att minska kostnaderna vilket Hätönen och 

Eriksson (2009) hävdar. Idag visade det sig finnas andra mer framträdande motiv än 

kostnader. Trots detta diskuterade alla kring kostnader vilket vi anser indikerar att kostnader 

är en viktig aspekt. Flera av företagsrepresentanterna var inne på resonemanget att det trots 

att det är dyrt skulle det troligen bli ännu dyrare om arbetet utfördes internt. Även om ingen 

ser kostnadsbesparing som främsta motivet till outsourcing, tycker vi att det avspeglas att 

flera av dem ändå ser kostnadsbesparing som en fördel.  

 
 Transaktionskostnader 

Ingen av företagsrepresentanterna nämnde begreppet transaktionskostnader, men trots det 

anser vi att vi i några av representanternas svar kan urskilja transaktionskostnader och 

funderingar kring dessa. För att tydliggöra detta med ett exempel: Som Arnold (2000) skriver 

kan transaktionskostnader vara att utvärdera exempelvis potentiella leverantörer. En ägare 

tog upp detta, att det kan ha varit en slöhet att inte tittat runt efter andra aktörer och jämfört 

priser. Även om ägaren själv inte ser detta arbete, att leta efter andra potentiella partners och 

jämföra priser, som en kostnad väljer vi att se det som en potentiell transaktionskostnad. Vi 

kan också urskilja potentiella transaktionskostnader som undvikits genom 

företagsrepresentanternas tillvägagångssätt. Samtliga har valt sin outsourcingpartner utifrån 

kontakter eller tidigare personliga erfarenheter och uppfattningen att det är ”onödigt att 

krångla” (ägaren till företag 5) framhävs. Genom detta tillvägagångssätt anser vi att de 

undvikit transaktionskostnader och vi tycker det avspeglar effektivitet. Effektivitet avspeglas 

även i fler avseenden. Cheon, Grover och Teng (1995) nämner i samband med 

transaktionskostnader effektivitetsförbättringar och att effektivitet är viktigt för framgång. 

Ett företag som outsourcar leverantörsfakturorna har enligt ägaren valt att göra det för att 

uppnå effektivitet.  

 

Att fatta beslut kring eventuell outsourcing är väsentligt då det enligt Williamson (1979) är 

viktigt att hushålla med ett företags resurser. Detta tycker vi avspeglas under intervjuerna. 
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Att samtliga företagsrepresentanter kan resonera kring outsourcing och motivera sina val 

anser vi pekar på att det är ett väl genomtänkt beslut hos samtliga företag. 

 

Enligt Williamson (1985) innefattar transaktionskostnader tre faktorer som är av betydelse. 

Dessa faktorer har ingen av företagsrepresentanterna resonerat kring, men vi väljer att göra 

det utifrån deras svar. Vi anser att ekonomifunktionen i majoriteten av företag har låg 

specificitet och därmed är lämplig att outsourca. Anledningen till att vi upplever att 

ekonomifunktionen innefattar låg specificitet är för att stor del av arbetet är styrt av lagar 

och regler vilket vi anser minskar flexibilitet för hur arbetet bör utföras. Den andra faktorn 

som handlar om osäkerhet behandlar dels huruvida arbetsbördan kan förutses, dels 

problematiken kring att utvärdera hur arbetet sköts (Williamson, 1985; Everaert et al., 2008). 

Vi anser att arbetsbördan bör kunna förutses och vi har fått den bilden utifrån 

företagsrepresentanternas redogörelser. Huruvida eventuell utvärdering av 

outsourcingpartern sker ser vi dock som svårare att bilda oss en uppfattning om. Utifrån 

intervjuerna har detta inte visat sig vara något problem. Flera företagsrepresentanter har 

poängterat att de får rapporter från sin outsourcingparter och genom dem upplever vi att de 

får ett bevis på att arbetet utförs. Här anser vi också att företagsrepresentanternas kunskaper 

är av betydelse. Vi upplever det som lättare för ett företag som har kunskaperna att utvärdera 

outsourcingpartnerns arbete jämfört mot ett företag där kunskaperna saknas. Om 

kunskaperna saknas internt uppfattar vi det som svårt för företagsrepresentanterna att 

utvärdera kvalitén på det utförda arbetet. Frekvensen som är den tredje faktorn av betydelse 

har vi svårt att uttala oss om då det varierar inom det olika företagen. 

 

Roodhooft och Warlop (1999) hävdar att transaktionskostnader kan vara svåra att specificera 

och uppskatta. Detta håller vi för sant och ser det som en anledning till att 

transaktionskostnader fått väldigt lite fokus under intervjuerna, företagsrepresentanterna har 

inte funderat över dem. Att inget av företagen i vår studie valt att outsourca enbart för att 

spara pengar ser vi som en förklaring till att företagen inte reflekterat kring 

transaktionskostnader. Eftersom det funnits andra mer framträdande motiv förmodar vi att 

företagsrepresentanterna och deras respektive företag lagt mindre energi på att fundera över 

dolda kostnader som outsourcing medför (Barthélemy, 2001).  
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5.3 Kompetens 

 
 
Figur 8. Sammanlänkning av kompetens med tidsbrist, effektivitet & fokus på verksamheten och kunskapsaspekt. Egen 
konstruktion. 

 

 Kärnkompetens 

Kärnkompetens är grunden för ett företags kärnverksamhet. Quinn och Hillmer (1995) 

menar att det genom outsourcing blir möjligt att rikta ett företags begränsade resurser mot 

de viktigaste aktiviteterna som genererar den bästa belöningen, vilket ofta är 

kärnverksamheten. Av den anledningen ses möjligheten att fokusera på kärnverksamheten 

som ett vanligt motiv till outsourcing (Gilley & Rasheed, 2000). Trots att detta motiv inte 

visade sig vara ett av de mest betydande motiven som framkom under intervjuerna anser vi 

motivet trots det avspeglades i empirin. Flera av företagsrepresentanterna framhäver att de 

valt att fokusera på företagets operativa verksamhet och av den anledningen gjort valet att 

outsourca ekonomiarbete. Att en ägare under intervjun betonade att tid också är pengar, och 

att den investeras bättre i annat arbete i verksamheten tycker vi är ett tydligt exempel på 

detta.  

 

Att samtliga företag representerade i studien valt att outsourca anser vi indikerar på att de 

vill fokusera på kärnverksamheten. Som framgår i empirin har flera övervägt att skaffa sig 

bättre ekonomikunskaper men konstaterat att tiden inte finns, att det inte hinns med. Att de 

i dessa fall prioriterat bort att skaffa sig kunskapen anser vi indikerar på att de valt att 

fokusera på kärnverksamheten.  
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Vad som är kärnaktiviteter och därmed innefattas i kärnverksamhet finns det olika åsikter 

om (Alexander & Young, 1996). Samtliga företag vi intervjuat har en operativ verksamhet 

som vi ser som kärnverksamhet. Samtliga företagsrepresentanter har också en 

ekonomifunktion. Hur företagsrepresentanterna ser på ekonomifunktionen inom sitt företag 

varierar inom de olika företagen. Teorin visar på att ekonomifunktionen kan ses både som 

en periferiaktivitet och en kärnaktivitet (Everaert et al., 2007; McCarthy & Anagnostou, 

2004). Vår empiri visar samma sak. Företagsrepresentanterna använder inte begreppet 

”kärnverksamhet” men trots det anser vi att majoriteten av deras svar antyder att de ser 

ekonomifunktionen som en kärnverksamhet inom sitt företag. Den andra synen kommer 

också fram, utan att företagsrepresentanterna själva använder begreppet kan vi antyda att 

några ser ekonomifunktionen som en periferiaktivitet. Utifrån detta kan vi instämma i Gilley 

och Rasheeds (2000) konstaterande att företaget måste göra en bedömning kring detta utifrån 

vad som är deras kärnkompetenser. McIvor (2009) hävdar att det är vanligt att företag 

outsourcar aktiviteter som är mindre viktiga för kärnverksamheten, i vår studie hade detta 

visat sig stämma om samtliga sett ekonomifunktionen som en periferiaktivitet. Då flera 

företagsrepresentanter ser ekonomifunktionen som en kärna kan vi, utifrån vad denna studie 

visar, inte hålla med McIvor (2009) i hans påstående. Vi vill i detta sammanhang också mena 

på att det är av betydelse hur snävt respektive brett företagare ser på begreppet 

kärnverksamhet. Vi tror också att hur frågan ställts påverkat företagsrepresentanternas svar. 

Om vi istället vinklat frågan så att de bara fick ange en syssla som kärnverksamhet tror vi 

att svaren blivit annorlunda. Detta då vi tror att samtliga angett företagets operativa 

verksamhet som kärnverksamhet och att fler sett ekonomifunktionen som en 

periferiaktivitet. Detta anser vi återigen belyser att det finns en problematik kring 

kärnkompetens och kärnverksamhet och att det finns olika synsätt. 

 
 

 Extern expertis 

Viljamaa (2011) poängterar att det är viktigt för små företag att få tillgång till extern expertis 

som då kan innefatta råd och professionella företagstjänster. Detta kan vi tydligt se avspeglas 

i empirin då flera företagsrepresentanter tar upp att de saknar kunskaperna inom företaget 

och därför valt att outsourca. Belcourt (2006) hävdar att outsourcing bör tillämpas om någon 

annan utför arbetet bättre, och empirin indikerar på att flera företagare resonerat på detta sätt.  
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Risker kan reduceras genom outsourcing då specialister kan försäkra att arbete utförs i 

enlighet med lagen (Belcourt, 2006). Flera företagsrepresentanter är inne på detta 

resonemang och tror att det är större risk att det skulle bli fel om de själv utförde arbetet. Ett 

flertal av företagsrepresentanterna tog också upp vikten av att det ”måste bli rätt” (ägaren 

till företag 5). Under intervjuerna avspeglas att kunskaperna och kompetensen 

redovisningsbyråerna besitter är eftersträvansvärd. Att få tillgång till specialistkunskaper 

som ett motiv till att outsourca (Abraham & Taylor, 1993) visade sig stämma, även om det 

inte är främsta motivet för alla i vår studie. Att outsourca för att få tillgång till 

expertiskunskaper kan också medföra en risk att förlora interna kunskaper och kompetens 

(Prahalad & Hamel, 1990). Detta visade sig dock inte vara något problem som 

företagsrepresentanterna i vår studie upplevt. Flera företag i studien saknar kunskaper internt 

men de har inte förlorat dem i samband med outsourcing utan problemet med bristande 

kunskap hade funnits redan innan det beslutades att outsourca.  

 

I detta avseende, kring extern expertis som motiv till outsourcing, anser vi att teori och 

empiri stämmer bra överens. Det är i detta avseende som teori och empiri har bäst samklang 

enligt vår mening. Tillgång till extern expertis visade sig vara ett motiv till att outsourca 

även för våra valda företag. Många företagsrepresentanter värdesätter kunskaperna de får 

tillgång till genom outsourcing då många av dem upplever att de själva saknar tiden för att 

läsa in sig på aktuella regler och uppdateringar inom området.   

 

I detta sammanhang passar också kontroll in. Som det framgår enligt den teoretiska 

referensramen kan kontroll sammankopplas med extern expertis. Dock väljer vi här i 

analysen att ta in kontroll i kommande avsnitt som behandlar trygghet.   

 
 
5.4 Trygghet 

 
 
Figur 9. Trygghet & kontroll. Egen konstruktion. 
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Denna studie riktar fokus på bakomliggande motiv till varför SMF-företag outsourcar 

ekonomifunktionen, och detta med avseende på två aspekter: kostnader och kompetens. 

Däremot framkom i genomförda intervjuer att trygghet kunde tolkas som ett motiv till 

outsourcing. Med andra ord tillkom ytterligare en aspekt som vi väljer att lyfta fram och 

diskutera här. Vi väljer att se trygghet som ett nytt främsta motiv till att outsourca för SMF-

företag. Detta då vi läst många artiklar som behandlar motiv till outsourcing. 

Företagsrepresentanterna i vår studie resonerade kring trygghet och vilken roll det spelar i 

respektive företag. Enligt vissa företagsrepresentanter likställs trygghet med säkerheten att 

något utförs korrekt och i enlighet med det krav som ställs på arbetet som utförs. I det 

empiriska materialet framhålls att redovisning styrs av vad som kan uppfattas som 

invecklade regler, vilket Holmström och Lindholm (2011) ger sken av då de belyser att det 

ställs många krav på redovisning. Vi tolkar företagsrepresentanternas resonemang på så sätt 

att de värdesätter trygghet, men att det är svårt att i någon mening mäta trygghet i förhållande 

till kompetens och kostnader.  

 

Med utgångspunkt i företagsrepresentanternas resonemang tror vi att det handlar om att 

förvalta en känsla och att trygghet kan uppnås på olika sätt. Enligt vår tolkning kopplar 

företagsrepresentanterna samman trygghet med kontroll, vilket framgår i vår empiriska 

sammanställning. De tillfrågade skildrar deras synsätt på kontroll på olika sätt. Vissa 

företagsrepresentanter hävdar att kontroll föreligger i företaget om stora delar av den 

ekonomiska hanteringen sker internt. Detta ligger i linje med Barthélemy (2003) och 

Everaert et al. (2007) som påstår att kontroll kan förloras om en extern leverantör tar vid. I 

kontrast mot detta ser vissa företagsrepresentanter att kontroll kan uppnås genom att anlita 

ett outsourcingpartner som håller koll på alla papper och som rapporterar uppgifter om ett 

företags ställning som annars inte hinns med. Nytt i detta sammanhang är att trygghet kan 

enligt vår mening ses som det primära motivet bakom outsourcing, och att det baserat på 

våra empiriska fynd kan uppnås genom kontroll och/eller extern expertis. Trygghet kan 

enligt företagsrepresentanterna uppnås genom att anlita en extern leverantör som förfogar 

över insatt och kunnig personal som i sin tur kan utföra redovisningsarbete på ett regelrätt 

sätt. Att någon gör det på rätt sätt inger enligt företagsrepresentanterna en känsla av trygghet 

och det är den känslan som är värdefull. 

 

Mot bakgrund av diskussionen ovan antyds att givet att SMF-företag får tillgång till 

expertkunskaper via personal som hjälper till med ett område som kräver uppdaterade 
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kunskaper kommer en trygghetskänsla som är värd att bevara. Det antyds också att med 

expertkunskaper kommer även upplevelsen av att kontroll kan vidmakthållas vilket kan ses 

om eftersträvansvärt för SMF-företag. Oavsett om företagsrepresentanterna i denna studie 

kopplar ihop trygghet med kontroll och extern expertis tror vi att känslan av trygghet kan ses 

som det främsta motivet till varför SMF-företagen valt att outsourca ekonomifunktionen.  

 

Motivet trygghet kan vi förankra i empirin, men i detta läge är vi även behov av teoretisk 

förankring. Efter ytterligare sökning efter forskning som specifikt behandlar trygghet i 

relation till outsourcing framgår det att det finns ett forskningsgap vad gäller trygghet som 

ett framträdande motiv. Forskning på området tenderar att fokusera på andra mer ekonomiskt 

rationella motiv, som normalt sett knyts till att det är ekonomiskt försvarbart att välja 

outsourcing (Kremic, Tukel & Rom, 2006; Kakabadse & Kakabadse, 2002). Vi tror att en 

anledning till att trygghet inte åskådliggörs i forskningen som ett framträdande motiv är att 

det kan vara svårt att mäta i pengar. Vi ser nämligen tendenser i forskning att beslut om 

outsourcing styrs av rationella parametrar (Kremic, Tukel & Rom, 2006). Här uppstår det 

svårigheter att kalkylera trygghet och använda det som beslutsunderlag, eftersom vår empiri 

antyder att det istället handlar om att ta tillvara på en känsla. Däremot uppmärksammar vi 

att trygghet kan kopplas till andra områden inom verksamhetsstyrning, däribland styrmedlet 

budget. Vi menar att outsourcing kan ses som ett styrmedel för ett företag precis som budget. 

Vi är av uppfattningen att båda dessa ska figurera som hjälpmedel, budgeten ser vi som ett 

internt hjälpmedel och outsourcing som ett externt då hjälp tas av utomstående. Inom budget 

är trygghet ett etablerat begrepp och även inom detta område kan det vara behovet av kontroll 

som leder till trygghet (Wallander, 1995; Greve, 2011). Detta anser vi belyser att trygghet är 

ett relevant begrepp inom verksamhetsstyrning och att det således bör utvecklas även inom 

outsourcing. 

 

Ytterligare en anledning till att vi tror att trygghet inte uppmärksammas i forskningen är att 

det kan gömma sig bakom andra motiv, såsom behov av extern expertis för att nämna något. 

Vår empiri talar för detta, då företagsrepresentanterna i studien anser att trygghet kan uppnås 

genom extern expertis och kunnig personal. Att trygghet kommer i skymundan tycker vi är 

en nackdel, då vår studie tydligt visar att SMF-företag och i synnerhet små företag erhåller 

en trygghetskänsla genom outsourcing och att det står bakom beslutet om att outsourca 

ekonomifunktionen.  
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Det faktum att vi, trots flera försök att hitta trygghet som framträdande motiv inom forskning 

kring outsourcing, inte stött på det i större utsträckning indikerar att forskning bör 

kompletteras inom detta område.  

 

5.5 Modell som sammanfattar motiv till outsourcing  

 
Figur 10. Modell över motiv till outsourcing. Egen konstruktion. 

Modellen ovan sammanfattar motiven till outsourcing som denna studie fokuserar kring. De 

olika delkapitlen från teorin och empirin som utgör motiv till outsourcing har vi i denna 

modell sammanfogat under gemensamma rubriker såsom vi valt att analysera dem. Vi valde 

att använda rubrikerna kostnader och kompetens från empirin samt komplettera dessa med 

trygghet för att innefatta alla aspekter från empirin. I modellen tydliggörs det att det saknas 

teoretisk referensram gällande trygghet.  
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6 BIDRAG 

 
6.1 Teoretiskt bidrag 

Syftet med denna studie var att ”öka förståelsen för SMF-företagens motiv att outsourca 

ekonomifunktionen med avseende främst på kostnader och kompetens”. I studiens 

inledningsfas och inför den empiriska undersökningen förväntade vi oss, i enlighet med vårt 

syfte, att stöta på motiv som präglades av kostnads- och kompetensargument. Med facit i 

hand stödjer denna studie i viss mån tidigare forskning kring SMF-företags motiv till 

outsourcing av ekonomifunktionen; att kostnadsbesparing eller behov av extern kompetens 

kan ses som drivkrafter till varför SMF-företag väljer outsourcing (se Belcourt, 2006; Gilley 

& Rasheed, 2000; Roodhooft & Warlop, 1999; McCarthy & Anagnostou 2004; Zhu et al., 

2001). Däremot synliggjordes även en annan aspekt på motiv som fått mindre 

uppmärksamhet på forskningsfronten inom outsourcing. I denna studie visade sig trygghet 

utgöra ett främsta motiv till varför SMF-företag outsourcar ekonomifunktionen. Fokus på 

kostnader och kompetens hamnade därav i bakgrunden.   

 
Det går att argumentera för att vi inte arbetat i linje med vårt syfte då vi inte direkt säger i 

syftet att vi avser att leta efter andra motiv. Som ett motargument till detta framgår det i 

studien att vi belyser de aspekter vi nämner i syftet. Vi behandlar kostnader och kompetens 

dels i den teoretiska referensramen, dels i empirin, samt att vi analyserar dessa för att hitta 

likheter och skillnader. Däremot anser vi att vi gör det på ett nyanserat sätt då vi tillför en ny 

empirisk synvinkel och analyserar även denna. Eftersom vår studie bottnar i en hermeneutisk 

kunskapssyn anser vi att arbetat i enlighet med den. Vår förståelse för fenomenet outsourcing 

och motiven bakom det vidgas i samband med vår iakttagelse kring trygghet. Vi står för 

uppfattningen att vår förståelse för kostnads- och kompetensmotiv kan ökas genom att 

introducera trygghet som ett främsta motiv. Studien visar nämligen att givet att 

expertkunskaper blir tillgängliga, vilket i sig motiverar företag att välja outsourcing 

(Abraham & Taylor, 1993; Zhu et al., 2001; Belcourt, 2006), upplever SMF-företag i denna 

studie att tryggheten uppnås på ett ändamålsenligt sätt. Det empiriska materialet visar också 

tendenser av att mindre fokus ligger på kostnadsbesparing som ett främsta motiv. Även om 

kostnadsaspekten ändock kan upplevas som viktig finns det andra motiv att luta sig mot. 

Forskning (se Hätönen & Eriksson, 2009) antyder detta, däremot är det i detta avseende som 

vi bedömer att det finns ett forskningsgap. Vi tror att det finns mer att utforska kring rådande 

motiv. Vår studie visar att en känsla av trygghet är värdefull för SMF-företag, att denna 
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känsla med fördel bör komplettera rationella motiv såsom kostnadsbesparing eller behov av 

expertis.    

 

För att avrunda anser vi att vår förståelse för SMF-företags motiv till att outsourca 

ekonomifunktionen med avseende på kostnader och kompetens har ökat. Vår förståelse 

sträcker sig dock längre då vi dessutom introducerat och presenterat ett nytt främsta motiv. 

Vårt teoretiska bidrag utgörs således av att trygghet kan upplevas som ett främsta motiv till 

varför SMF-företag outsourcar ekonomifunktionen. 

 

6.2 Praktiskt bidrag 

Förutom det teoretiska bidraget anser vi att denna studie även lämnar ett praktiskt bidrag 

som vi bedömer kan vara värdefullt för branschen. Denna studie visar på att trygghet kan ses 

som främsta motivet till att outsourca för SMF-företag. Utifrån det anser vi att 

redovisningsbyråer med fördel bör fokusera sin marknadsföring kring trygghet när de riktar 

sig till mindre företag, dels via hemsida dels via trycksaker för att nämna några exempel. 

Idag kan vi se hur flertalet redovisningsbyråer fokuserar sin marknadsföring kring att företag 

genom outsourcing kan fokusera på sin kärnverksamhet, reducera kostnader och få tillgång 

till specialistkunskaper (Grant Thornton, 2009; Grant Thornton, 2015; PwC, 2015; KPMG, 

2014). Detta anser vi kan upplevas som föråldrat. Visma (u.å) däremot nämner trygghet som 

ett motiv till att outsourca till dem, men vi anser trots det att de fokuserar alldeles för lite 

kring trygghet. Vi rekommenderar att redovisningsbyråer, utifrån vad denna studie visat på, 

att särskilja på sin marknadsföring de riktar mot större företag respektive mindre företag. 

Marknadsföringen mot mindre företag anser vi att med fördel bör fokusera på trygghet som 

främsta aspekt och försöka skapa en känsla hos potentiella kunder. Detta då denna studie 

indikerar på att trygghet är ett viktigt motiv, vilket medför att även känslor är av stor 

betydelse i beslutsfattandet kring outsourcing. Detta anser vi belyser vikten av att som 

outsourcingpartner inge förtroende och trygghet samt att arbeta för att skapa en positiv 

känsla hos kunden.  

 
6.3 Förslag till vidare forskning 

De förslag vi lämnar till vidare forskning fokuserar vi kring motivet trygghet då vi anser att 

det är kring detta motiv det finns mer kvar att utforska. Vi rekommenderar att ytterligare 

kvalitativa studier genomförs kring vikten av motivet trygghet hos SMF-företag. En studie 
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med detta syfte och som enbart fokuserar på trygghet tror vi skulle möjliggöra ett djupgående 

kring trygghet och leda fram till intressanta aspekter. En studie kring detta ur det säljande 

företagets perspektiv, eller med dubbla perspektiv tror vi också kan resultera i intressanta 

aspekter. Likheter och skillnader kan på detta vis belysas.  

 

Det skapas också möjligheter att genomföra kvantitativa studier kring motivet trygghet anser 

vi. En studie skulle kunna undersöka hur vanligt motiv till outsourcing trygghet är i 

jämförelse med andra framträdande motiv till outsourcing hos SMF-företag. Ett större och 

slumpmässigt urval skulle skapa möjligheten att generalisera om trygghet är ett vanligt motiv 

och dessutom ge en bild över hur vanligt förekommande motivet är. Vi vill också föreslå en 

studie kring motivet trygghet i relation till företagsstorlek. Denna typ av studie anser vi 

skulle kunna visa inom vilken företagsstorlek och inom vilket spann trygghet är ett vanligt 

motiv till outsourcing. Detta då vi är av uppfattningen att trygghet och företagsstorlek 

tenderar att ha ett samband vilket kan undersökas med en kvantitativ studie.  
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8 BILAGOR 
 

Appendix 1 – Försättsbrev 
 
Hej! 

 
Vi heter Lovisa Niss och Sandra Renström och vi är två studenter vid Högskolan i Gävle 
som skriver vårt examensarbete inom företagsekonomi nu under våren. Arbetet handlar om 
små företag som väljer att anlita någon utanför det egna företaget som sköter 
ekonomihantering. Med ekonomihantering menar vi bland annat bokföring, bokslutsarbete 
eller hantering av fakturor. Det kan exempelvis röra sig om att företaget låter en 
bokföringsfirma sköta delar av bokföringen. 
 
I vår studie kommer vi att genomföra intervjuer med ett antal respondenter. Som stöd till 
vårt minne önskar vi spela in varje intervju. Ditt svar kommer att behandlas anonymt och 
inspelningen kommer endast avlyssnas av oss två med målsättningen att ge en mer 
rättvisande bild av samtalet. Vi önskar att du är så utförlig som möjligt under samtalet för 
att bidra till att studiens resultat ska kunna bli så rättvisande som möjligt. Vi bifogar 
övergripande intervjufrågor som intervjun kommer att kretsa kring. Om du slutligen vill ta 
del av den färdiga studien skickar vi den gärna till dig. 
 
Tack för att du deltar i vår studie! 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
Lovisa Niss och Sandra Renström 
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Appendix 2 – Intervjuguide småföretagare 

VÅRT EXEMPLAR 

Inledande frågor 

• Berätta lite om ditt företag 
 Vad utgör företagets kärnverksamhet? Vad är huvudsysslan i företaget 

tycker du? 
 Vilken roll och befattning har du inom företaget? 
 Hur kom företaget till? 
 Var du med i uppstarten eller har du tagit över företaget? 
 Antal anställda? 
 Hur betalar dina kunder? (kort, kontant, fakturering) 
 Hur många köp/transaktioner gör ni under en månad? 
 Hur många köp gör kunder hos er varje månad? 

Outsourcing 

• När det gäller er ekonomifunktion, hur gör ni? 
• Vilka tjänster inom ekonomifunktionen har du outsourcat? (lönehantering, 

bokföring, fakturering, deklaration etc.) 
• Har du alltid outsourcat ekonomifunktionen/gjort det från starten? 
• Om du velat göra redovisningen själv (hanterat ekonomin), har du de kunskaper 

som krävs? 
• Planerar ni att outsourca fler funktioner? 
• Hur ser du på ekonomihanteringen sett till kontrollen över företagets aktiviteter?  
• Hur gick du tillväga när du bestämt dig för att outsourca ekonomifunktionen/delar 

av ekonomifunktionen? 
 

 Utformade du krav innan eller frågade du vad redovisningsbyrån hade att 
erbjuda? Hade du funderat vad du var ute efter? 

 Valde du mellan olika företag att outsourca till? 
 Varför valde du den du gjorde? 
 Tog du råd från någon vid valet av outsourcingpartner? 
 Vad fick dig att välja just den outsourcingpartnern? 

Motiv till att outsourca/fortsätta outsourca 

• Vad var den huvudsakliga grunden för att du valde outsourcing? Vad var den 
främsta anledningen till att du började outsourca? 

• Vilka var/är dina motiv till att outsourca? Varför? (En prioritering som görs) 
 

 Extern expertis: Har du fått tillgång till kunskaper du inte hade tidigare tack 
vare samarbetet med outsourcingpartnern? Har dina kunskaper inom 
redovisning ökat genom samarbetet? Känner du att delar av din kontroll gått 
förlorad i och med att en extern part får del av företagsinformation? 
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 Transaktionskostnader: Har du reflekterat över vilka kostnader som uppstår 
i samband med samarbetet med redovisningspartner? Hur mycket kontakt 
behöver du ha med det företag du outsourcar ekonomifunktionen till? 
Tycker du att det krävs uppföljning på det du outsourcar?  

 Kärnkompetens: Ser du ekonomihantering som en kärnaktivitet eller mer 
som ett nödvändigt ont?  
 

• Vilka förväntningar och mål finns på outsourcingen?  
• Vad anser du att outsourcing lett till så här långt? 
• Vad är den främsta anledningen till att ert företag fortsätter att outsourca?  
• Har din uppfattning om outsourcing förändrats över tid?  

Fördelar med outsourcing 

• Vad ser du för fördelar med att outsourca? 
• Vilka positiva effekter ser du att outsourcing kan leda/har lett till? Sparar det tid, 

pengar o.s.v? 
 
Inom vilken punkt hör respondentens svar hemma? 

 Tillgång till expertiskunskap  
 Minskade kostnader – den som utför har stordriftsfördelar = billigare  
 Fokus på kärnverksamhet – medför högre effektivitet och produktivitet  
 Minskad risk – minskad risk att göra ”fel”  

Nackdelar med outsourcing 

• Vad ser du för nackdelar med outsourcing?  
• När du funderade över outsourcing av ekonomihanteringen, fann du några risker 

som du var tvungen att överväga?  
 
Inom vilken punkt hör respondentens svar hemma?  

 Svårt att definiera kärnkompetens  
 Risk för att konfidentiell information ”läcker ut” 
 Mindre kontroll - övervaka arbetsprocessen, dvs. förlora kontroll över 

verifikationer = svårt att följa upp arbetet? 
 Ökat beroende av leverantör – svårt att byta redovisningsbyrå om så 

önskas?  
 Kostnadsaspekten 

Alternativ till outsourcing 

• Har du funderat över att anställa någon som sköter ekonomihanteringen? 
Har det överhuvudtaget varit ett alternativ för ert företag?  

 
 

Avslutande frågor 
 

• Känner du till begreppet outsourcing? Vad innebär det för dig? 
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Appendix 3 – Intervjuguide småföretagare 
 
RESPONDENTERNAS EXEMPLAR 
 
 

ÖVERGRIPANDE INTERVJUFRÅGOR 
 

o Presentation av oss och studien  
o Bakgrundsinformation om dig och företaget du jobbar på 

 
 

1. När det gäller den ekonomiska hanteringen i företaget (bokföring, lönehantering 
etc.), hur gör ni och har det alltid sett ur på det sättet?  
 

2. Vilka tjänster inom ekonomifunktionen har företaget köpt in från andra företag?  
 

3. Vad var den främsta anledningen till att företaget började köpa in 
ekonomitjänsten/tjänsterna? 

 
4. Vilka fördelar/möjligheter anser ni att ert köp av ekonomitjänst/-er medför?  

 
5. Vilka nackdelar/risker anser ni att ert köp av ekonomistjänst/-er medför? 

 


