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Frågeställning: • Vilka var de viktigaste faktorerna som påverkade valet att outsourca 

ekonomihanteringen eller att sköta den internt hos de valda företagen? 
o Vilka förväntningar hade de valda företagen angående outsourcingen och blev 

dessa uppfyllda? 

o Vilka för- respektive nackdelar upplever de valda företagen med att outsourca 

sin ekonomihantering? 

o Hur påverkas företagets kontroll av ekonomihanteringen då den outsourcas? 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att få praktisk kunskap om och illustrera hur 

mikro-och småföretag tänkte när de valde att outsourca hela eller delar av 

sin ekonomihantering eller varför de inte gjorde det. 

Metod: I uppsatsen har vi utgått från en kvalitativ forskningsmetod samt tillämpat 

en deduktiv ansats i vårt arbetssätt. Primärdata har samlats in genom 

intervjuer med fyra olika företag. 

Slutsats: Den främsta anledningen till att företag väljer att outsourca är 

kostnadsbesparing. Outsourcing leder i många fall till att företagets fasta 

kostnader omvandlas till rörliga eftersom de då slipper ha en 

heltidsanställd för att sköta ekonomin. De drar då nytta av leverantörernas 

expertis och betalar endast för det utförda arbetet. De företag som väljer att 

inte outsourca menar att största anledningen till detta är en eventuell 

kostansökning.  
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Research  

questions: • Which were the most important factors that affected the choice of  

 outsourcing financial management or to manage it internally of the 

selected companies? 
o Which expectations had the chosen companies regarding the outsourcing and 

were they fulfilled? 

o Which are the advantages and disadvantages to outsource their financial 

management? 

o How do the company's control of financial management impact as it 

outsourced? 

Purpose: The purpose of this paper is to gain practical knowledge and illustrate how 

micro and small enterprises were thinking when they chose to outsource 

all or part of their financial management or why they did not. 

Method: In the study we have used a qualitative research method and applied an 

deductive theory approach. The primary data were collected through 

interviews with four different companies. 

Conclusion: The main reason why companies choose to outsource is cost saving. 

Outsourcing often leads to the company's fixed costs are converted to 

variable costs because then they will not have a full-time employee to 

manage the economy. They then deduct from the supplier expertise and 

pays only for the performed work. The companies, which choose not to 

outsource, mean that the main reason to outsource is a possible increase of 

costs.  
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1. Inledning 
I inledningskapitlet beskrivs bakgrunden till problemområdet. Bakgrunden följs av en 

problemdiskussion som i sin tur leder fram till de frågeställningar uppsatsen kommer att 

behandla. Därefter anges uppsatsens syfte och avgränsningar.  

1.1 Problembakgrund 

Företag har under lång tid tagit hand om sin ekonomihantering internt, men under de senare 

åren har det blivit något av en trend att outsourca sin ekonomihantering till externa 

leverantörer (Thomas & Thomas, 2011). Outsourcing innebär att ett företag överlåter 

aktiviteter som tidigare gjorts internt till externa leverantörer (Augustson & Sten, 1999).  

 

Ordet outsourcing kopplas i de flesta fall till outsourcing av IT- hantering. Under 1990-talet 

blev outsourcing allt mer dominerande och även andra funktioner förutom IT började 

outsourcas (Heywood, 2001). Ett resultat av detta var framväxten av Business Process 

Outsourcing (BPO), som innebär att hela affärsprocessen såsom fakturering, kundservice och 

lönehantering outsourcas till en extern leverantör (Lindroth, 2005). Enligt Madden (2004) 

syftar BPO till att öka företagets värde genom att minska kostnaderna och även bidra till 

bättre fokus på kärnverksamheten. Detta leder till att företagen uppnår bättre lönsamhet, 

resultat och konkurrenskraftigare priser. Olve och Samuelson (2008) menar att om företag 

outsourcar delar av sin verksamhet krävs inte en viss kompetens och kapacitet, vilket leder till 

att kostnaderna reduceras och flexibiliteten ökar.  

1.1.1 De studerade företagen 

Uppsatsen är baserad på fyra olika företag inom olika branscher. Storleken på företagen som 

valts är mikro- och småföretag. Ett mikroföretag har färre än tio anställda och en årlig 

omsättning som inte överstiger två miljoner euro eller en balansomslutning under två miljoner 

euro. Ett småföretag har mellan 10 och 49 stycken anställda. De ska även ha en årlig 

omsättning som är under tio miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger tio 

miljoner euro (Svenskt näringsliv, 2010).  
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1.2 Problemdiskussion 
Den viktigaste frågan för många företag är idag hur de ska bibehålla sin position på 

marknaden samt hur de ska fortsätta vara konkurrenskraftiga (Heywood, 2001).   

En viktig faktor när det gäller detta är att företagen måste hålla nere kostnaderna. Ghodeswar 

och Vaidyanathan (2008) menar att kostnadsbesparing är en av de största anledningarna till 

varför företag använder sig av outsourcing. Företag som väljer att göra allt själva får högre 

kostnader vilket i sin tur påverkar kunderna. Väljer företagen istället att outsourca aktiviteten 

genererar det lägre kostnader (Burkholder, 2006). Genom att företag väljer att använda sig av 

utomstående leverantörer får de tillgång till kunskaper och kompetens som ligger utanför den 

egna organisationen. De får då högre kvalitet på det utförda arbetet än om de själva hade 

utfört arbetet (Olve & Samuelson, 2008). Augustson och Sten (1999) menar att outsourcing 

kan vara ett sätt att säkra tillgången på kompetens av den outsourcade verksamheten. Detta 

skulle kunna leda till att kompetensen inom det outsourcade området försvinner eftersom 

företagen då inte längre har denna funktion i det dagliga arbetet och då finns risken att 

kompetensen successivt försvinner. 

 

Vid outsourcing omvandlas fasta kostnader till rörliga genom att företagen endast betalar 

leverantörerna för det utförda arbetet och har då inga fasta personalkostnader själva (Bragg, 

1998). Ytterligare en aspekt är att företagen inte behöver investera i utrustning och kompetens 

som de tidigare behövde (Edgren & Skärvad, 2010). Genom att företagen inte länge behöver 

personal till den outsourcade aktiviteten kan denna personal istället användas i 

kärnverksamheten, vilket är den verksamhet som tillhör företagets huvudsakliga inriktning 

(Augustson & Sten, 1999).  

 

Det är inte alltid outsourcing leder till ett framgångsrikt resultat utan det kan även uppstå 

oväntade nackdelar (McIvor, 2005). Enligt Augustson och Sten (1999) förlorar företagen en 

viss del av kontrollen genom att de outsourcar hela eller delar av verksamheten. Detta är den 

största orsaken till varför svenska företag är extra försiktiga när det gäller att lägga ut hela 

affärsprocesser (Lindroth, 2005). När ett företag väljer att outsourca blir de beroende av 

leverantören. Detta är en nackdel på så vis att företaget förlorar sin kompetens inom området 

och detta kan leverantören utnyttja (Edgren & Skärvad, 2010). Om leverantören inte lever upp 

till företagets förväntningar kan kostnaderna komma att bli höga i och med att de då måste 

byta leverantör (Augustson & Sten, 1999). Enligt Edgren och Skärvad (2010) kan det även 

uppstå stora problem och kostnader för förteget om leverantören går i konkurs. När företagen 
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lämnar ifrån sig aktiviteter inom verksamheten kommer till slut kunskaperna inom den 

aktiviteten att försvinna (Van Weele, 2005). Outsourcing kan dessutom medföra oförutsedda 

kostnader i form av till exempel kostnader för upprättande av kontrakt och för att underhålla 

relationen med leverantören. Kakabadse och Kakabadse (2000) menar därför att det är viktigt 

att företagen gör noggranna beräkningar och försöker förutse alla kostnader som kan 

uppkomma i och med beslutet. 

 

Vi ser att outsourcing kan vara ett hjälpmedel för företagen så att de kan fortsätta vara 

konkurrenskraftiga och behålla sin position på marknaden. Vi finner det intressant att se hur 

företag i praktiken upplever outsourcing. Även att se hur de valda företagen resonerat när de 

tog beslutet om att outsourca hela eller delar av sin ekonomihantering eller varför de inte 

gjorde det ser vi som intressant. Med detta som grund vill vi visa vilka som är de avgörande 

faktorerna bakom outsourcingbeslutet hos mikro- och småföretag. 

1.3 Frågeställningar 

• Vilka var de viktigaste faktorerna som påverkade valet att outsourca 

ekonomihanteringen eller att sköta den internt hos de valda företagen? 
o Vilka förväntningar hade de valda företagen angående outsourcingen och blev dessa 

uppfyllda? 

o Vilka för- respektive nackdelar upplever de valda företagen med att outsourca sin 

ekonomihantering? 

o Hur påverkas företagets kontroll av ekonomihanteringen då den outsourcas? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att få praktisk kunskap om och illustrera hur mikro-och 

småföretag tänkte när de valde att outsourca hela eller delar av sin ekonomihantering eller 

varför de inte gjorde det. 

1.5 Avgränsning 
För att svara på frågeställningarna har uppsatsen avgränsats till företag i Västeråsområdet som 

outsourcar inom Sveriges gränser, så kallad nationell outsourcing. Uppsatsen har även 

avgränsats till fyra mikro- och småföretag inom olika branscher. 
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1.6 Uppsatsens fortsatta disposition 

 
Figur 1 Uppsatsens fortsatta disposition 

  

Metod	  	  

•  I metodkapitlet beskrivs uppsatsarbetets tillvägagångssätt samt 
argumentationer varför dessa valts. 

Referensram 

•  I referensramen behandlas den information och de teorier som berör ämnet 
outsourcing. 

Empiri 

•  Detta kapitel resenterar den information som gavs vid intervjuerna med de 
valda företagen. 

Analys 
•  Här jämförs och analyseras referensramen med empirin. 

Slutsatser 

•  Här presenteras svaren på uppsatsens frågeställningar samt en presentation 
av slutsatserna. 

Diskussion 

•  I det avslutade kapitlet diskuteras våra egna tankar kring 
outsourcingbesluten. 
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2. Metod 
Detta kapitel kommer att behandla de metoder uppsatsen är baserad på. Det kommer även 

presenteras hur och varför de olika tillvägagångssätten valts. Vidare kommer det presenteras 

hur information samlats in och även bedömning av källor.  

 

2.1 Ämnesval 
Vi har valt att undersöka outsourcing av ekonomihanteringen hos fyra små- och mikroföretag 

runt omkring Västerås. En av anledningarna till valet är att det är ett uppmärksammat ämne 

hos många företag (Thomas & Thomas, 2011). Vi vill att vår uppsats ska vara till hjälp för 

företag som står i valet mellan att outsourca sin ekonomihantering eller att inte göra det. 

 

2.2 Forskningsstrategier 

2.2.1 Induktiv, deduktiv och abduktiv ansats 

Forskning kan utgå från olika strategier, två av dessa är deduktiv och induktiv ansats. Enligt 

Bryman och Bell (2013) är dessa två teorier motsatser till varandra. I den deduktiva ansatsen 

utgår forskaren från teorier som redan är etablerade. Dessa jämföras sedan med den insamlad 

data. Resultatet av detta får sedan avgöra om teorierna bekräftas eller förkastas.  

 

Vi har använt oss av den deduktiva ansatsen i vår uppsats eftersom vi ville se om 

informationen i referensramen bekräftas eller inte av den insamlade data. Till en början söktes 

information om det valda ämnet outsourcing. Vi valde att läsa in oss på ämnet mer 

djupgående för att hitta relevant information och teorier, samt för att få mer kunskap om 

ämnet innan intervjuerna skulle genomföras. Uppsatsens inledningskapitel och referensram 

utformades där orsaker och faktorer till outsourcingbeslutet som tidigare forskning och 

litteratur har kommit fram till presenterades. Vidare genomfördes fyra intervjuer för att få in 

data. Informationen som insamlades från respondenterna jämfördes sedan med informationen 

i referensramen och på så vis kunde det avgöras om den överensstämde med teorierna eller 

inte. 

2.2.2 Kvantitativ och kvalitativ forskning  

När det gäller metodologiska frågeställningar kan en forskare göra olika val. De två 

metoderna som det skiljs mellan är kvantitativ och kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 

2013). Kvalitativ forskning är inriktad på att få en förståelse för problemet (Andersen, 1998). 
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Tonvikten vid denna metod läggs på ord snarare än kvantiteten av information (Bryman & 

Bell, 2013). Enligt Patel och Davidson (2011) används ofta djupgående intervjuer och 

analyser vid kvalitativ metod.  

 

För att besvara vårt syfte och frågeställningar har vi använt kvalitativ metod i uppsatsen. 

Denna metod ansågs främst vara passande då det gavs möjlighet för egna tolkningar och en 

djupare förståelse för ämnet. Vi ville lägga fokus på kvaliteten av den insamlade 

informationen, inte mängden. Därför blev det mest naturligt att i vårt fall utgå från den 

kvalitativa metoden.  

 

Empirin valdes att samlas in via intervjuer hos olika företag som berörs av uppsatsens ämne. 

Detta kännetecknar den kvalitativa metoden då djupgående intervjuer är ett vanligt 

tillvägagångssätt vid insamling av data (Patel & Davidson, 2011). 

2.3 Insamling av data 

2.3.1 Primär- och sekundärdata 

Det finns två olika typer av datainsamling; primärdata och sekundärdata (Andersen, 1998). 

Andersen (1998) förklara att det kallas för primärdata om forskaren själv eller dennes 

medhjälpare har samlat in data. Det vanligaste sättet att samla in primärdata på är via 

intervjuer, observationer eller frågeformulär. Har data däremot samlats in av en annan 

forskare, person eller institution kallas det sekundärdata (Jacobsen, 2002). 

 

Uppsatsen är baserad på både primär- och sekundärdata. Sekundärdata kommer från böcker, 

tidningsartiklar, Internet och vetenskapliga artiklar. För att hitta vetenskapliga artiklar av hög 

kvalitet har vi använt oss av högskolebibliotekets databaser. Den huvudsakliga databasen som 

använts är ABI/INFORM Global. Trots att ABI/INFORM Global inte enbart innehåller 

artiklar av vetenskaplig karaktär har vi valt att använda artiklar därifrån då vi ansåg att dessa 

var trovärdiga eftersom det har funnits liknande information i andra artiklar samt i viss 

litteratur. Vi har även försökt använda de artiklar som ligger närmast i tiden då informationen 

i dessa är mest aktuell. Vår primärdata kommer från intervjuer med utvalda informanter hos 

företag som både sköter ekonomihanteringen internt och externt.  
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2.3.2 Intervjutyper 

Enligt Alvesson och Deetz (2000) är intervjuer den vanligaste metoden vid kvalitativ 

forskning. Vanligtvis benämns personliga möten som intervjuer, men de kan också 

genomföras via telefon eller exempelvis e-post (Patel & Davidson, 2011). Bryman och Bell 

(2013) menar att en av de största fördelarna med personliga intervjuer är att risken för 

missförstånd blir mindre när intervjuaren kan se intervjupersonens kroppsspråk, 

ansiktsuttryck och reaktioner. Fördelarna med intervjuer över exempelvis telefon är att de ofta 

är tidsbesparande och billiga. Nackdelarna med detta tillvägagångssätt är dock att det kan 

uppstå missförstånd mellan parterna under kommunikationen (Bryman & Bell, 2013).  

 

Det finns olika typer av intervjuer och Bryman och Bell (2013) delar in dem i strukturerade, 

ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. Strukturerade intervjuer innebär att 

intervjuaren gör ett intervjuschema som sedan följs noggrant under intervjun. Intervjuaren 

håller sig då till dessa frågor och är inte flexibel eller ger utrymme för följdfrågor (Bryman & 

Bell, 2013). Ostrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren har en låg grad av strukturering 

och standardisering, vilket betyder att intervjupersonen ges utrymme att svara med egna ord. 

Semistrukturerade intervjuer är en blandning av dessa metoder. Forskaren gör då en lista över 

vilka ämnen som skall beröras under intervjun, men intervjupersonen har stor möjlighet att 

utforma svaren (Patel & Davidson, 2011). Intervjuaren kan då vara flexibel och ställa 

följdfrågor vilket inte är fallet vid en strukturerad intervju (Bryman & Bell, 2013).  

 

Vi har valt att använda semistrukturerade intervjuer vid insamling av information. Frågor 

utformades innan intervjuerna och användes sedan som stöd vid intervjutillfällena. Vi ställde 

öppna frågor och var noga med att inte nämna några svarsalternativ så att personen som 

intervjuades inte skulle bli styrd i sina svar. Då vi använde oss av semistrukturerad intervju 

gavs det möjlighet att ställa följdfrågor. Vid intervjuerna via mejl gavs möjligheten att ställa 

följdfrågor om så behövdes genom att skicka ytterligare mejl till den intervjuade personen.  

 

Vid utformningen av intervjufrågorna användes referensramen som grund för att på så vis 

sedan kunna koppla samman empirin och teorierna och även kunna besvara uppsatsens syfte.  

Vi har genomfört intervjuer både via personliga möten och mejlkontakt. Vi ville i första hand 

genomföra personliga intervjuer, men då några inte hade tid att träffa oss personligen ställdes 

frågorna via mailkonversation. Vi ansåg att svaren vi fick via mailkonversationerna ändå var 

utförliga och gav bra information vilket gjorde att det inte var några problem vid 
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utformningen av empirin. Den personliga intervjun spelades in för att slippa lägga fokus på att 

anteckna under mötena, och transkriberades sedan. Vi ansåg att detta var en metod som var 

lätt att genomföra och bearbeta.  

2.3.3 Urval av informanter  

Enligt Dalen (2008) är val av informanter extra viktigt när det gäller kvalitativ forskning. En 

aspekt är att antal informanter inte kan vara för många, detta på grund av att både 

genomförandet av intervjuerna och bearbetningen därefter kräver mycket tid. Dock måste 

materialet från intervjuerna vara av sådan kvalitet att det är möjligt att analysera och tolka 

den.  

 

En urvalstyp är bekvämlighetsurval, vilket betyder att urvalet består av sådana personer som 

finns tillgängliga vid en viss tidpunkt (Bryman & Bell, 2013). Enligt Bryman och Bell (2013) 

är bekvämlighetsurval vanligare och mer dominerande än att slumpvis välja ut personer när 

det gäller ämnen inom ekonomi.  

 

Vid val av informanter användes i första hand bekvämlighetsurval, men med vissa riktlinjer 

inom företagens storlek då uppsatsen är riktad till mikro- och småföretag. Även slumpartade 

förfrågningar skickades ut till företag där vi frågade om de var villiga att ställa upp på en 

intervju. För att hitta lämpliga företag till detta användes företags- och branschregistret på 

Västerås stads hemsida. Av de företagen som kontaktades var det många som inte svarade. Vi 

valde då att koncentrera oss på de företag som svarade och var villiga att ställa upp på en 

intervju istället för att fortsätta kontakta nya företag. Som tidigare nämnts av Dalen (2008) är 

genomförandet och bearbetningen av intervjuerna tidskrävande. Detta var en av 

anledningarna till att vi valde att endast ha ett fåtal intervjuer. Dock är det viktigt att 

kvaliteten på intervjuerna är hög så att informationen är möjlig att analysera. I dessa fall ansåg 

vi att intervjuerna hade tillräckligt hög kvalitet och vi valde därför att nöja oss med endast ett 

fåtal intervjuer. Anledningen till att vi ansåg att informationen som ficks var av hög kvalitet 

var eftersom företagen inte har något eget intresse i studien och därför inte har någon 

anledning att inte tala sanning. De intervjuade personerna har framhävt både positiva och 

negativa sidor med outsourcing vilket även bidrar till att informationen känns trovärdig. 

 

Antalet företag som var villiga att ställa upp på intervjuer var fyra stycken och alla inom olika 

branscher. Företagen fick själva avgöra om de ville vara anonyma eller inte. Två av de 
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intervjuande företagen valde att vara anonyma och benämns därför i arbetet som 

”Livsmedelsföretaget” och ”Byggföretaget”. Koteko AB och ”Livsmedelsbutiken”, har valt 

att outsourca sin ekonomihantering och de andra två, Kuszlis Mekaniska Verkstad AB och 

”Byggföretaget”, sköter sin ekonomihantering internt.  

 

När vi valde intervjupersoner riktade vi oss till någon av de ansvariga inom företaget. Detta 

gjordes eftersom vi ville få kontakt med de personer som varit med och tagit beslutet om att 

outsourca eller inte.  

2.4 Operationalisering 
Uppsatsen är baserad på intervjuer med olika företag inom olika branscher. Frågorna som vi 

valde att ställa till informanterna är baserade på uppsatsens frågeställningar och referensram. 

Vi valde dessa frågor för att vi ville få svar på våra frågeställningar och även se om våra 

teorier i referensramen kunde bekräftas eller förkastas. Genom att ställa dessa frågor ville vi 

även få svar på varför företagen väljer att outsourca eller inte samt se vilka som är de 

avgörande faktorerna bakom beslutet.   

Intervjufrågorna som ställdes till de företag som outsourcar ses i bilaga 1 och i bilaga 2 finns 

frågorna till företag som inte outsourcar. För att göra det extra tydligt hur intervjufrågorna är 

kopplade till frågeställningarna har dessa sammanställts i tabellen nedan. Tabellen är 

uppbyggd för att på ett enkelt och lättförståeligt sätt kunna se vilken intervjufråga som är 

kopplad till vilken frågeställning.  

 

Frågeställningar	   Frågor	  företag	   Frågor	  företag	  	  
	  	   som	  outsourcar	   som	  ej	  outsourcar	  
Har	  företagen	  valt	  att	  outsourca	  och	  i	  så	  fall	  vad?	   3,4	   3	  
Vilka	  förväntningar	  hade	  de	  valda	  företagen	  	   	  	   	  	  
angående	  outsourcingen,	  blev	  dessa	  uppfyllda?	   9,1	   	  	  
Vilka	  för-‐	  respektive	  nackdelar	  finns	  med	  att	  	   	  	   	  	  
outsourca	  sin	  ekonomihantering?	   5,6,7,9,11,12,13,14,15	   4,5,6,9	  
Hur	  påverkas	  företagets	  kontroll	  av	  	   	  	   	  	  
ekonomihanteringen	  då	  den	  outsourcas?	   6,7,11,12	   5,6,8,10	  
Vilka	  var	  de	  största	  faktorerna	  som	  påverkade	  	   	  	   	  	  
valet	  av	  att	  outsourca	  ekonomihanteringen	  eller	  	   	  	   	  	  
att	  sköta	  den	  internt	  hos	  företagen?	   5,6,7,8,9,10,11,12	   4,5,6,7,8,9,10	  

Tabell 1: Koppling mellan intervjufrågor och frågeställningar 

Uppsatsarbetet började med att informationssökning kring det valda ämnet gjordes, detta för 

att få mer kunskap innan intervjuerna genomfördes. Vidare utformades uppsatsens 
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inledningskapitel genom att formulera problembakgrund och problemdiskussion som ledde 

fram till frågeställningarna och syftet.  Sedan sammanställdes relevanta teorier i 

referensramen. Utifrån frågeställningarna och referensramen formulerades därefter 

intervjufrågorna. Svaren från intervjuerna låg till grund för empirikapitlet som sedan 

analyserades och jämfördes med teorin. Slutligen presenterades slutsatserna och en diskussion 

kring ämnet.  

2.5 Utvärdering av uppsatsen 

2.5.1 Reliabilitet och validitet 

Vid bedömning av företagsekonomisk forskning är två av de viktigaste begreppen reliabilitet 

(tillförlitlighet) och validitet (giltighet) (Jacobsen, 2002). Enligt Andersen (1998) anger 

reliabiliteten hur mycket resultaten från en undersökning eller mätmetod påverkas av 

tillfälligheter och hur säker och exakt mätmetoden är. Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) 

föreslår att ett sätt att prova reliabiliteten är att låta en annan forskare genomföra eller upprepa 

delar av undersökningen och se om denne får samma resultat. Reliabiliteten är oftast mest 

aktuell vid kvantitativ forskning då forskaren är intresserad av att veta om resultaten är stabila 

och trovärdiga (Bryman & Bell, 2013).  

 

Om reliabiliteten handlar om hur någonting mäts handlar validiteten istället om vad som mäts 

(Bjereld, Demker, & Hinnfors, 2009). Bjereld et al. (2009) menar att validitet kan översättas 

till i vilken utsträckning det som skall undersökas verkligen undersöks. Validitet syftar till att 

avgöra huruvida de slutsatser som forskaren kommit fram till hänger samman eller inte 

(Bryman & Bell, 2013).  

 

I uppsatsen har vi strävat efter att uppnå hög kvalitet genom att ha hög giltighet och 

tillförlitlighet. Vi anser att informationen vi fått av informanterna är tillförlitlig då företagen 

inte har något eget intresse i studien och därför inte har någon anledning att inte tala sanning. 

Vi är medvetna om att de företag som inte outsourcar väljer att framhäva de negativa sidorna 

med outsourcing på samma vis som företag som outsourcar framhäver de positiva sidorna. 

Dock anser vi att de intervjuade personerna har framhävt både positiva och negativa sidor 

med outsourcing vilket gör att informationen bedöms tillförlitlig. För att öka reliabiliteten i 

uppsatsen användes samma intervjufrågor vid samtliga intervjuer. Ytterligare en aspekt som 

höjer reliabiliteten är användandet av semistrukturerade intervjuer då de intervjuade 

personerna inte blev styrda i sina svar.  I studien har vi försökt vara objektiva i vår tolkning av 
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informationen för att ge uppsatsen hög giltighet och genom detta har vi gett uppsatsen en 

rättvisande bild. För att öka validiteten var vi dessutom noggranna vid utformningen av 

intervjufrågorna och utgick från litteratur som behandlar uppsatsens ämne när vi skrev dessa. 

Vi hade dessutom studerat olika intervjutyper i förväg för att på så vis veta hur vi skulle få ut 

det viktigaste ur intervjuerna.  

2.5.2 Källkritik  

När forskning bedöms är det viktigt med källkritik, vilket innebär bedömning av 

trovärdigheten i källorna (Bergström & Boréus, 2005). Enligt Patel och Davidson (2011) är 

det viktigt att förhålla sig kritiskt till materialet och inte bara välja ut information som 

överensstämmer med de egna idéerna. Vi har under hela arbetets gång varit kritiska till de 

källor som använts och ifrågasatt trovärdigheten i dessa.  

 

Litteraturen vi använt oss av har hittats på Mälardalens Högskolas bibliotek. Då det har 

funnits ett stort utbud av litteratur inom ämnet har fokus lagts på att läsa så mycket litteratur 

som möjligt för att få kunskaper inom ämnet. Utifrån detta har det sedan bedömts vilka 

böcker som är relevanta eller inte beroende på bland annat när boken är utgiven. Det fanns 

ingen litteratur från de senaste två åren på högskolebiblioteket vilket kan bero på att det inte 

har skett någon förändring i litteraturen om outsourcing under denna tid. Därför ansåg vi att 

litteraturen var relevant trots att den i vissa fall var några år äldre.  

 

Litteraturen vi använt är både svensk- och engelskspråkig. Till största delen har vi försökt 

använda oss av svensk litteratur då den är anpassad till svenska företag vilket är fokus i vår 

uppsats.  

 

Vetenskapliga artiklar har använts för att bland annat komplettera och styrka litteraturen. Vi 

har valt att använda vetenskapliga artiklar som ligger närmare i tiden än vad vissa delar av 

litteraturen gör. Detta för att få så aktuell information som möjligt. 

 

Vi har i största mån försökt undvika Internetkällor, men ett fåtal har ändå använts. Dessa har 

vi varit extra kritiska till och för att styrka informationen har vi jämfört dem med andra källor 

inom det specifika området.   
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Största delen av artiklarna och litteraturen som användes berörde stora tillverkande företag 

och var oftast inriktade på USA. Vi valde ändå att använda dessa i uppsatsen eftersom de var 

dessa som fanns tillgängliga. Trots detta ansåg vi att informationen i dessa lämpade sig bra då 

vi efter intervjuerna såg att det till stor del bekräftades av informanterna. Genom att studera 

outsourcing i större företag ansåg vi oss även kunna skapa en bild av vad som påverkar 

outsourcingbeslutet i ett växande företag. Den svenska litteraturen som användes stämde 

överens med den amerikanska litteraturen, vilket även bidrog till att vi ansåg den som 

användbar till arbetet.  

2.5.3 Metodkritik 

Det har varit svårt att få tag i företag som använder outsourcing då det inte är något de själva 

framhäver. Det har även varit svårt att hitta personer som var villiga att ställa upp på 

intervjuer.  

 

Vi började med att skicka mejl till 19 olika företag men vi fick väldigt få svar, varav endast en 

ledde till en intervju. Det togs då personlig kontakt med fem stycken företag men ingen av 

dessa använde outsourcing. Vi gjorde då ett nytt försök och mailade ut till ytterligare 14 

företag. Denna gång fick vi fler svar och tre intervjuer via mail genomfördes. Då hade vi totalt 

fyra intervjuer, vilket vi ansåg räcka för att kunna göra en utförlig analys.  

 

Vi använde oss av olika tillvägagångssätt vid intervjuerna. Både personliga intervjuer och 

intervjuer via mail genomfördes. Vi var medvetna om att intervjuer via mail inte gav samma 

kvalitet och trovärdighet som personliga intervjuer. Det valdes ändå att genomföra intervjuer 

på detta vis eftersom företagen inte hade tid att träffa oss personligen.  

 

Då vi valde att endast genomföra ett fåtal intervjuer med företag inom skilda branscher är 

informationen inte representativ i alla lägen. Vi valde ändå detta tillvägagångssätt då vi ville 

få praktisk kunskap och illustrera hur det såg ut i de valda företagen.   

 

Två av de intervjuade företagen valde att vara anonyma i studien. Vi ansåg att detta kunde 

vara till fördel genom att de då kunde vara mer öppna vid intervjuerna eftersom svaren inte 

kunde kopplas till företagens namn.   
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3. Referensram 
I detta kapitel behandlas de teorier och den information som är relevana när det gäller 

outsourcing. Inledningsvis förklaras begreppet och därefter tas olika former av outsourcing 

upp. Vidare beskrivs kärn- och periferikompetenser följt av för- och nackdelar med 

outsourcing. Slutligen förklaras transaktionskostandsteorin.  

3.1 Mikro- och småföretag 
Uppsatsen behandlar outsourcing hos mikro- och småföretag. Ett mikroföretag ska ha färre än 

tio anställda och en årlig omsättning under två miljoner euro eller en balansomslutning som 

inte är över två miljoner euro. De små företagen har mellan 10 och 49 stycken anställda. De 

ska också ha en årlig omsättning som inte överstiger tio miljoner euro eller en 

balansomslutning som inte är över tio miljoner euro (Svenskt näringsliv, 2010). 

3.2 Outsourcing 
Ordet outsourcing har sin grund i engelskans “to out-source something”, vilket innebär 

överlåtning av aktiviteter till en extern leverantör. I praktiken betyder det att flytta ut, 

externalisera eller utkontraktera en befintlig aktivitet hos företaget till en leverantör mot 

betalning. Detta gör att den egna verksamheten krymper (Augustson & Sten, 1999). Enligt 

Edgren och Skärvad (2010) är några typiska drag för outsourcing att företaget har ett 

regelbundet behov av aktiviteten och att upphandlingen av funktionerna eller aktiviteterna 

regleras i långsiktiga kontrakt. En definition av outsourcing kan enligt Axelsson (1998) vara 

”Den process som innebär att aktiviteter som bildar en funktion och som tidigare utförts 

internt inom företaget i och med denna förändring (outsourcingen) i stället köps från en 

extern leverantör” (s. 188). 

 

Van Weele (2005) delar in outsourcing i två olika varianter; fullständig (integrerad) och 

partiell (splittrad) outsourcing. Med fullständig outsourcing menas att företaget lägger ut en 

hel funktion, exempelvis ekonomifunktionen, på en extern leverantör. Partiell outsourcing 

betyder att endast en viss del av en funktion läggs ut och koordinationen sköts av det köpande 

företaget.  

3.2.1 Business Process Outsourcing (BPO) 

Inom outsourcing har en ny affärsstrategi vuxit fram, Business Process Outsourcing (BPO). 

BPO innebär att hela affärsprocesser flyttas från den interna verksamheten hos företag till 
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externa leverantörer (Click & Duening, 2005). Enligt Lindroth (2005) är exempel på 

affärsprocesser ekonomiavdelning, lönehantering och fakturering. 

 

Det som skiljer BPO från vanlig outsourcing, som beskrivs ovan, är att BPO innebär att 

aktiviteter inom affärsprocessen läggs ut till externa leverantörer (Ghodeswar & 

Vaidyanathan, 2008). Från början var det oftast stora företag som använde sig av BPO. Idag 

har även små och medelstora företag upptäckt fördelarna med det och använder det i allt 

större utsträckning (Kim & Won, 2007). 

3.2.2 Intern outsourcing 

Intern outsourcing, även så kallade ”shared services center” är outsourcing av en aktivitet 

inom ett företag till en intern avdelning som är mer kompetent inom ämnet (12manage). I 

större företag är det vanligt att vissa aktiviteter slås samman i ”shared service centers”, detta 

för att uppnå stordriftsfördelar inom exempelvis ekonomiadministrativa områden (Olve & 

Samuelson, 2008). Enligt Olve och Samuelson (2008) har bildandet av ”shared service 

centers” bidragit till större utnyttjande av stordriftsfördelar för serviceenheter. Det har visat 

sig att användandet av ”shared service centers” leder till kostnadsbesparingar.  

3.3 Kärn- och periferikompetenser 
Ett företags resurser, kunskaper och kompetenser kan delas upp efter dess karaktär. De som 

möjliggör att företaget kan utföra de aktiviteter som är centrala i verksamheten och har ett 

särskilt värde i verksamheten kallas kärnfunktioner (Axelsson, 1998). En kompetens som är 

unik och särskiljande för företaget kallas kärnkompetens. Axelsson (1998) förklarar att 

“Kärnkompetens är de mest kritiska och mest utslagsgivande 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” (s. 194). 

 

Enligt denna definition är kärnkompetensen en kombination av resurser och förmågor som är 

särskiljande och viktiga för företagets huvudprocesser (Adermalm, Sjöberg, & Wedin, 1998). 

Axelsson (1998) menar att om företaget vet vad som utgör dess kärnkompetens underlättas 

fördelningen av företagets resurser till de aktiviteter som är av störst vikt. De kan då även 

identifiera vilka aktiviteter som leder till att kärnkompetensen utvecklas och på så vis leder till 

en långsiktig konkurrenskraft.  
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Figur 2: Skilda kompetenser i dimensionen periferi-kärna  

(Egen bearbetning av (Axelsson, 1998, s. 204)) 

Nedan ges en förklaring till de olika delarna och begreppen i figur 2. 

 

“Cutting edge”-kompetensen är de förmågor som är grunden för framtidens kärnkompetens. 

De måste kontinuerligt utvecklas eftersom de kommer att utgöra företagets 

konkurrensfördelar i framtiden (Axelsson, 1998). 

 

Kärnkompetensen utgör grunden för företaget och det är kring denna kompetens företaget 

bygger sin verksamhet (Adermalm, Sjöberg, & Wedin, 1998). 

 

Stödaktiviteterna är direkt knutna till kärnkompetensen. De fungerar som stöd för denna och 

måste finnas med i verksamheten för att kärnkompetensen skall fungera (Axelsson, 1998). 

 

Avskiljbara aktiviteter är inte relaterade till kärnkompetensen men ingår ändå i 

huvudprocessen (Axelsson, 1998). 

 

Periferiaktiviteter är aktiviteter som inte berör företagets centrala verksamhet (Adermalm, 

Sjöberg, & Wedin, 1998). 

 

En indelning enligt denna modell som går att utläsa i figur 2 kan underlätta för företaget att 

bedöma vilka aktiviteter som är viktigast och på så sätt ge hjälp vid val om outsourcing. De 
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kompetenser och aktiviteter som ligger nära kärnan passar bättre att sköta internt och de som 

ligger längre ut lämpar sig för outsourcing till en extern leverantör (Adermalm, Sjöberg, & 

Wedin, 1998). Axelsson (1998) skriver även att de aktiviteter som outsourcas inte bör ha hög 

strategisk vikt för företaget. De kompetenser och aktiviteter som har hög strategisk vikt är 

viktiga för företagets framtid och bör därför skötas internt. Adermalm, Sjöberg och Wedin 

(1998) påpekar att de som är kärnkompetenser idag inte behöver vara det i ett annat skede av 

företagets och marknadens utveckling och att kärnkompetensen uppenbart skiljer sig åt 

mellan olika företag och sammanhang. De aktiviteter som outsourcas bör vara sådana som 

företaget inte själva har specialistkunskaper inom eller som är viktiga för företagets 

utveckling (Edgren & Skärvad, 2010).  

3.4 Fördelar och nackdelar med outsourcing 
Det finns en mängd olika fördelar med att outsourca hela eller delar av sin verksamhet till 

externa leverantörer. De största för- och nackdelarna presenteras i figur 2 nedan. Den främsta 

faktorn till varför företag väljer att outsourca är kostnadsbesparingen. Det skulle dock vara fel 

att påstå att det är den enda orsaken till beslutet (Gossain, 2009). Såklart finns det även en hel 

del nackdelar och risker med outsourcing. Enligt Augustson och Sten (1999) finns risken att 

förväntningarna med outsourcingen aldrig blir uppfyllda och att situationen i värsta fall blir 

allt värre än vad den var innan införandet. Vidare förklarar de att genom att vara medveten 

om riskerna med outsourcing kan dessa nackdelar vägas mot fördelarna. Beslutas det sedan 

om att fördelarna väger upp nackdelarna går det oftast att hantera. Allt handlar om att vara 

medvetande.  

 

Fördelar	   	  	   Nackdelar	  
Kostnadsbesparing	  

	  
Förlorad	  kontroll	  

	  	  
	  

	  	  
Fokus	  på	  kärnverksamheten	  

	  
Beroende	  av	  leverantörer	  

	  	  
	  

	  	  
Ökad	  flexibilitet	  

	  
Kostnadsökning	  

	  	  
	  

	  	  

	  	   	  	  

Minskad	  intern	  kunskap	  
	  

Risken	  att	  konfidentiell	  
information	  läcker	  ut	  

	   	   	  
Tabell 2: För- och nackdelar med outsourcing 
(Egen bearbetning av (Axelsson, 1998, s. 193) och (Edgren & Skärvad, 2010, s. 40)) 
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3.5 Fördelar med outsourcing 

Edgren och Skärvad (2010) menar att av fördelarna med outsourcing finns det tre som är 

avgörande för företaget när de väljer att genomföra outsourcingen. Dessa är: 

• kostnadsbesparing  

• fokus på kärnverksamheten 

• ökad flexibilitet 

3.5.1 Kostnadsbesparing 

En av de vanligaste anledningarna till varför outsourcing genomförs hos företag är för att de 

vill minska kostnaderna (Thomas & Thomas, 2011). Gossain (2009) skriver att 

kostnadsbesparing ligger på första plats när det gäller faktorer som påverkar valet vid 

outsourcing. Eftersom företagen inte längre behöver besitta viss kompetens och kapacitet som 

tidigare krävts minskar kostnaderna (Olve & Samuelson, 2008). Augustson och Sten (1999) 

förklarar vidare att leverantörer som är specialister inom ämnet anses kunna utföra kundens 

önskemål billigare än vad kunden själv hade kunnat göra och på så vis reduceras kostnaderna. 

Eftersom leverantörerna är specialister inom ämnet ökar även kvaliteten på det utförda arbetet 

i jämförelse med om företagen själva hade utfört det (Olve & Samuelson, 2008). Enligt Olve 

och Samuelson (2008) väljer företag i större utsträckning att samarbeta på grund av att de vill 

minska kostnaderna på samma sätt som de vill öka intäkterna. Precis som Augustson och Sten 

(1999) menar Olve och Samuelson (2008) att samarbete ökar intäkterna genom att företagen 

får tillgång till ny kompetens, vilket ger högre kvalitet på arbetet. Kostnaderna kan reduceras 

genom att fasta kostnader i samband med kompetens- och produktutveckling blir rörliga 

kostnader då leverantörernas specialkunskap utnyttjas istället.  

3.5.2 Fokus på kärnverksamheten 

Genom att företag outsourcar hela eller delar av sin verksamhet bidrar det till att företagen 

istället kan fokusera på sin kärnverksamhet. Augustson och Sten (1999) menar att företagen 

genererar högre avkastning genom att koncentrera investeringar och kapacitet på 

kärnverksamheten. Outsourcing leder till att det frigörs personal som inte tillhör 

kärnverksamheten. Detta bidrar till att företagen kan investera personalen i verksamheten på 

ett mer framgångsrikt vis.  
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3.5.3 Ökad flexibilitet 

Outsourcing kan också användas för att öka flexibiliteten hos företag. Enligt Edgren och 

Skärvad (2010) handlar outsourcing i stora drag om att omvandla företags fasta kostnader för 

intern personal till rörliga kostnader för utomstående personal. De betalar endast för arbetet 

som leverantörerna utför (Bragg, 1998). Företagen behöver inte investera i utrustning och 

kompetens samt binda sig vid resurser (Edgren & Skärvad, 2010). Augustson och Sten (1999) 

menar att om företagen själva investerar i dyr teknik blir de låsta vid användningen av denna 

teknik under en lång tid. Väljer företagen istället att outsourca aktiviteter får de tillgång till 

leverantörernas specialkompetens och kan dra nytta av dess investeringar. En annan aspekt 

när det gäller flexibiliteten är att företagen själva inte behöver anställa personal med 

specialistkunskap och de kan istället dra nytta av leverantörernas personal som är experter 

inom den outsourcade aktiviteten. Företagen anser detta som mer flexibelt än att själva 

behöva anställa och vidareutbilda personal. Enligt Olve och Samuelson (2008) kan företagen 

byta leverantör om de inte lever upp till företagets förväntningar, också detta är en aspekt när 

det gäller flexibiliteten.  

3.6 Nackdelar med outsourcing 
Edgren och Skärvad (2010) menar att det inte är säkert att outsourcing leder till ett önskat 

resultat utan att det även finns nackdelar och risker. Personen som fattar beslutet om 

outsourcing måste därmed vara medveten om dessa (Pyzik & Mar, 2012). De största riskerna 

anses vara: 

• Förlorad kontroll 

• Beroendet av leverantörer 

• Kostnadsökning 

• Minskad intern kunskap 

• Risken att konfidentiell information läcker ut 

(Edgren & Skärvad, 2010) 

3.6.1 Förlorad kontroll 

Andone och Pavaloaia (2010) hävdar att företaget genom outsourcing riskerar att förlora 

kontrollen över viktiga funktioner. Linderoth (2005) menar att svenska företag är extra rädda 

att outsourca hela funktioner på grund av rädslan att mista kontrollen. Enligt Augustson och 

Sten (1999) kan förlusten av kontrollen ha större eller mindre betydelse för företaget. Om 

outsourcingen endast gäller en stödfunktion till verksamheten kan förlusten vara av mindre 

betydelse än om förlusten gäller en kärnkompetens som är central i företaget.  
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3.6.2 Beroendet av leverantörer 

En stor risk med outsourcing är att företaget blir beroende av leverantören. När företaget 

själva förlorar sin kompetens inom det outsourcade området finns det en risk att leverantören 

utnyttjar dess beroendeställning och detta kan leda till ett försämrat förhandlingsläge för 

företaget. En annan risk med leverantörsberoende är om leverantören inte klarar sina 

uppgifter i form av kvalitet, volym, kostnader och leveranssäkerhet. Leverantören kan även gå 

i konkurs eller förlora personal (Edgren & Skärvad, 2010). Vidare skriver Edgren och 

Skärvad (2010) att ytterligare en nackdel med outsourcing är risken att leverantören breddar 

sin verksamhet och blir en konkurrent till företaget. Augustsson och Sten (1999) menar att om 

företaget behöver byta leverantör efter ett misslyckat outsourcingförhållande är det förknippat 

med stora kostnader. 

 

Outsourcing kräver ständig kontakt och uppföljning mellan kunden och leverantören 

(Axelsson, 1998). Edgren och Skärvad (2010) menar att det leder till ökade samordnings- och 

kommunikationskostnader. Axelsson (1998) menar att det inte är lätt att veta i förväg om 

relationen mellan företaget och leverantören kommer att fungera utan detta är någonting som 

får växa fram med tiden. En nackdel gällande relationen mellan kunden och leverantören är 

att det kan uppstå kommunikations- och organisationsproblem.   

3.6.3 Kostnadsökning 

Den största anledningen till varför företag väljer att outsourca är för att minska sina kostnader 

(Thomas & Thomas, 2011). Men ibland kan det hända att det uppstår situationer då 

kostnaderna istället ökar. Många företag vet inte innebörden av de resurser och den tid som 

måste läggas på outsourcingen för att bibehålla en bra relation med leverantören. Vissa 

företag har även svårt att beräkna och förutse de framtida kostnaderna vid införandet av 

outsourcing (McIvor, 2005). Därför påpekar Kakabadse och Kakabadse (2000) att det är 

viktigt att göra noggranna beräkningar och försöka förutse alla kostnader som kan uppkomma 

i och med outsourcingbeslutet.  

3.6.4 Minskad intern kunskap 

När företaget lämnar ifrån sig en viss aktivitet kommer även kunskapen kring det området 

tillslut att försvinna (Van Weele, 2005). Förlusten av vissa kompetenser kan få konsekvenser i 

företagets framtida utveckling och kan då leda till att företaget bland annat får hämmad 

innovationsbenägenhet. Med detta menas att i och med outsourcingen har företaget inte 

tillgång till samma mängd information som tidigare och även informationen mellan de olika 
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avdelningarna minskar. När kommunikationen mellan avdelningarna blir sämre kan 

förutsättningarna för att skapa nya idéer och förbättringar försämras och påverkar 

innovationsbenägenheten negativt (Augustson & Sten, 1999). 

3.6.5 Risken att konfidentiell information läcker ut 

Andone och Pavaloaia (2010) skriver att ett företag som väljer att outsourca måste vara extra 

noga med att se till att konfidentiell information inte läcker ut. Vid outsourcing släpps en 

extern part in i företagets system, vilket gör att risken för läckage ökar (Edgren & Skärvad, 

2010). För vissa företag kan ett sådant läckage vara förödande. Dock kan den egna personalen 

vara det största hotet mot att sådan information läcker ut. Det är därför viktigt att informera 

både den egna personalen och leverantören om hur informationen skall behandlas så att risken 

för läckage minskar (Augustson & Sten, 1999). 

3.7 Transaktionskostnadsteorin  
Enligt Brege, Brehmer och Lindskog (2010) är transaktionskostnadsteorin en bra modell för 

att avgöra om ett företag bör utföra en aktivitet internt istället för att outsourca den. Grunden 

till denna teori bygger på att transaktioner (utbyten) mellan olika aktörer är kostnader. 

Eftersom utbytena bygger på någon form av kontrakt eller avtal kostar upprättandet och 

kontrollen av dem (Axelsson, 1998).  

 

Transaktionskostnadsteorin introducerades av ekonomen Ronald Coase år 1937 som en 

förklaring till varför företag existerar (Burke, 1998). Edgren och Skärvad (2010) förklarar 

vidare att även transaktionskostnadsteorin förklarar hur företag bildas och växer eller krymper 

i storlek. Coases påstod att det skulle vara mest effektivt att sluta långsiktiga avtal och hålla 

dem inom företaget (Axelsson, 1998). Med det menar han att utöver kostanden för 

produktionen tillkommer även flera externa transaktionskostnader. Sådana 

transaktionskostnader kan exempelvis vara kostnader för att hitta en bra och passande 

leverantör som utför arbetet enligt företagets önskemål, kostnader för att upprätta avtal samt 

kostnader för att ha en bra relation och kontakt med leverantören. Även kostnaden för att hålla 

koll så att arbetet utförs på rätt sätt kan tillkomma som en transaktionskostnad.  

 

Slutsatsen Coases kom fram till var att transaktionskostnaderna påverkar hur stort företaget 

blir och hur mycket det kommer att växa. Enkelt utryckt menar Coases att om det blir 

billigare att ha transaktionskostnaderna för en viss verksamhet inom företaget kommer 
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företaget att växa. Tvärtom kommer företaget att minska i storlek om det blir billigare att 

utföra transaktionskostnaderna externt (Edgren & Skärvad, 2010).  

 

Senare har en forskare vid namn Williamsson utvecklat Coases teori där han försöker förstå 

varför företag väljer att gå emot Coases teori genom att använda en marknadslösning istället. 

Williamson lyfte fram några faktorer till varför företag väljer en marknadslösning. Om 

företaget har gjort stora investeringar i utrustning och andra resurser som endast är 

användbara i den specifika aktiviteten är det ett skäl till att behålla aktiviteten inom företaget. 

Även frekvensen av transaktionerna och graden av osäkerhet angående inköpssituationen är 

faktorer som talar för en marknadslösning (Axelsson, 1998). Som ses i figur 3 nedan ligger 

transaktionskostnader som grund för beslutet om att outsourca eller sköta funktionen internt.  

 
Figur 3: Transaktionskostnadernas påverkan vid beslut om att outsourca eller inte 
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4. Empiri 
Här nedan presenteras den information som införskaffats genom ett flertal intervjuer. 

Analysen och slutsatserna kommer sedan baseras på denna information. I kapitlet presenteras 

först två företag som har valt att outsourca sin ekonomihantering och slutligen två som valt 

att sköta den internt.  

 

4.1 Koteko AB 
Informationen som följer bygger på en intervju med Markus Hällström på Koteko AB.  

 

Koteko startades 1994 och är en koncerns som består av Koteko AB, Koteko OY och Koteko 

Projektstyrning AB. Företaget har kontor både i Västerås och i Mikkelie i Finland (Koteko 

A). Koteko AB är ett företag som erbjuder kunder ingenjörstjänster inom processautomation, 

elkraftteknik och industriell elautomation. Deras mål är att inte bara leverera teknik utan även 

att leverera en helhet som innefattar kunskap, samverkan, ansvarstagande samt en förståelse 

över kundens situation (Koteko B). 

 

Koteko AB är ett småföretag som idag har 27 stycken anställda. Företaget ägs av Markus 

Hällström som är VD och Lars Nyström som är vice VD. Koteko AB har outsourcat delar av 

sin ekonomi sedan 1996. De delar som outsourcas är den löpande bokföring och en 

controllerfunktion, men ingen fakturering. Anledningen till varför företaget väljer att 

outsourca dessa delar menade M. Hällström är för att slippa ha en heltidsanställd på ekonomin 

(M. Hällström, Personlig kommunikation, 5 maj 2014).  

4.1.1 För- och nackdelar med outsourcing 

Den största fördelen med att outsourca menade M. Hällström är att det fås en löpande yttre 

granskning på ekonomin. Såklart medför även outsourcingen vissa risker. M. Hällström ansåg 

att den största nackdelen är att företaget tappar vissa bokföringstekniska kunskaper. 

Ytterligare en nackdel som kan uppstå menade han är om personalen som företaget hyr in för 

att ta hand om den outsourcade delen av ekonomin byts ut eller slutar. Då måste företaget 

hitta ny personal som de kan lita på och som kan leverera efter företagets önskemål. Företaget 

beslutade att outsourca största delen av ekonomihanteringen eftersom fördelarna övervägde 

nackdelarna (M. Hällström, Personlig kommunikation, 5 maj 2014). 
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4.1.2 Outsourcingens innebörd 

M. Hällström förklarade att förväntningarna företaget hade vad det gällde outsourcingen var 

att de skulle kunna hålla nere kostnaderna och ändå få riktig experthjälp. Han ansåg att dessa 

förväntningar blev uppfyllda i och med att de tog beslutet om att outsourca största delen av 

sin ekonomihantering. Han nämnde också att outsourcingen inte medförde några förändringar 

i företaget förutom att kostnaderna kunde hållas ned. Som M. Hällström nämnde tidigare 

anser han att kontrollen över företagets ekonomi har förbättras i och med outsourcingen på så 

vis att det ges flera kontrollsteg. 

 

Företagets relation med leverantören är bra, det är ingenting i relationen de vill ändra på. 

Leverantören är på plats hos företaget minst en gång i veckan vilket bidrar till den goda 

relationen. Det enda M. Hällström nämnde som skulle kunna bidra till att de blir missnöjda 

med sin leverantör är om kostnaderna blir allt för höga eller om leverantören gör fel (M. 

Hällström, Personlig kommunikation, 5 maj 2014). 

4.2 ”Livsmedelsbutiken” 
Informationen som följer bygger på en intervju med Butikschefen på ”Livsmedelsbutiken”.  

 

Företaget valde att vara anonyma och kommer därför kallas ”Livsmedelsbutiken” i uppsatsen. 

”Livsmedelsbutiken” är belägen i Västerås och är en av stadens äldsta matbutiker. 

Butikschefen tog över affären 2008, de har idag fem stycken anställda och är ett mikroföretag. 

”Livsmedelsbutiken” outsourcar hela sin ekonomihantering och har gjort det sedan 2008 då 

affären övertogs av den nuvarande butikschefen (”Livsmedelsbutiken”, Personlig 

kommunikation, 21 maj 2014). 

4.2.1 För- och nackdelar med outsourcing 

Butikschefen förklarade att den största anledningen till varför företaget valde att outsourca sin 

ekonomihantering var för att de ville få lägre kostnader.  Han ansåg att de främsta fördelarna 

med att outsourca är att de får lägre kostnader samtidigt som de får tillgång till expertkunskap. 

En nackdel han ser med outsourcingen är dock att de tappar viss kunskap inom företaget då de 

inte längre arbetar med detta i det vardagliga arbetet. Det som vägde tyngst vid beslutet om 

outsourcing var kostnadsbesparingen, vilket ledde till att företaget valde att outsourca 

(”Livsmedelsbutiken”, Personlig kommunikation, 21 maj 2014). 
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4.2.2 Outsourcingens innebörd 

Butikschefen berättade att företagets förväntningar angående outsourcingen var att de skulle 

kunna minska kostnaderna och samtidigt få tillgång till specialistkunskap. Han ansåg att dessa 

förväntningar har uppfyllts i och med outsourcingen. Beslutet om att outsourca har lett till att 

företaget inte behöver ha en heltidsanställd för att sköta ekonomiarbetet. Företaget ansåg att 

kontrollen av dess ekonomi inte har förändrats i samband med outsourcingen, de ansåg sig 

fortfarande ha god insyn i den dagliga ekonomin. En förklaring till detta är att butikschefen 

besöker leverantören cirka en gång i veckan, vilket gör att de ständigt kan få de rapporteringar 

de önskar. ”Livsmedelsbutiken” är nöjd med sin leverantör och har i dagsläget inga 

funderingar på att byta. Några faktorer som skull kunna leda till att de blir missnöjda med sin 

leverantör är dock om de börjar ta allt för högt betalt för sitt arbete eller att de inte sköter 

arbetet ordentligt (”Livsmedelsbutiken”, Personlig kommunikation, 21 maj 2014). 

4.3 Kuszlis Mekaniska Verkstad AB 
Informationen som följer bygger på en intervju med Henrik Holmberg på Kuszlis Mekaniska 

Verkstad AB.  

 

Kuszlis Mekaniska Verkstad AB är ett mikroföretag med nio anställda som arbetar med 

skärande bearbetning. De utför svarvning och fräsning i de flesta förekommande stål och 

metaller men även i plast (Kuszlis Mekaniska Verkstad AB A). De flesta av deras uppdrag är 

serietillverkning, men det förekommer även enstyckesuppdrag. Företaget startades år 1979 i 

Munktorp men flyttade 1988 till Kolsva utanför Köping i Västmanland (Kuszlis Mekaniska 

Verkstad AB B). 

Henrik Holmberg driver företaget ihop med VD:n Michel Kuszli, men har utåt titeln 

personalchef. H. Holmberg berättade att han har arbetat på företaget sedan 2004 och är insatt i 

hela verksamheten (H. Holmberg, Personlig kommunikation, 7 maj 2014). 

4.3.1 Motiv till att sköta ekonomihanteringen internt 

Kuszlis Mekaniska Verkstad AB har alltid skött ekonomihanteringen internt. När företaget 

startade sin verksamhet var en av grundarna kunnig inom ekonomi och de valde därför att 

sköta det själva och sedan har de fortsatt på samma spår. De har idag en anställd som sköter 

all administration och ekonomi. H. Holmberg förklarade att en av de största anledningarna till 

att företaget än idag sköter hela sin ekonomihantering internt är att de inte tror att de skulle 

spara några kostnader på att köpa in tjänsten. Om företaget skulle välja att outsourca 
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ekonomihanteringen skulle de ändå vara tvungna att ha en anställd som tog hand om övrig 

administration som till exempel post. Eftersom de skulle behöva ha kvar samma personal 

även om de skulle outsourca ansåg de att de inte skulle spara några kostnader på att köpa in 

tjänsten. De tyckte även att det är bekvämt att ha ekonomihanteringen inom företaget så de 

kan ha bra kontroll över ekonomin och hela tiden få rapporter när de vill. 

H. Holmberg förklarade att om företaget fortsätter att växa skulle det kunna bli aktuellt att 

fundera på att outsourca delar av eller hela ekonomifunktionen. Om företaget skulle bli så 

stort att det inte räcker med en anställd som har hand om ekonomin tror han att det skulle 

kunna löna sig att se över beslutet. De skulle då kunna dra ner på sina personalkostnader om 

outsourcingleverantören kunde sköta arbetet mer effektivt och snabbare. H. Holmberg gav 

som exempel om företaget själva skulle ha tre anställda som arbetar med ekonomin. Om de då 

valde att outsourca skulle de själva klara sig med en anställd som tog hand om 

administrationen och sedan skulle det möjligtvis räcka med en persons arbete hos 

leverantören. De skulle då kunna spara in på personalkostnaderna. Men de ser även risker 

med outsourcing. Då är det främst förlorad kontroll av företagets ekonomi han har i åtanke, 

eftersom outsourcing kräver ständig kontakt med leverantören. Idag kan de få rapporter om 

ekonomin precis när de vill, men vid ett outsourcingförhållande skulle det krävas mer arbete 

för att komma i kontakt med leverantören innan de kan få rapporten de önskar. 

H. Holmberg berättade att företaget idag inte har några planer på att börja outsourca sin 

ekonomihantering. De ser dock att marknaden för denna tjänst växer mer och mer och i och 

med att den utvecklas och att företaget växer skulle det kunna bli intressant i framtiden (H. 

Holmberg, Personlig kommunikation, 7 maj 2014). 

4.4 ”Byggföretaget” 
Informationen som följer bygger på en intervju med VD:n på ”Byggföretaget”. 

 

Företaget har valt att vara anonyma och kommer därför att kallas ”Byggföretaget”. De är ett 

småföretag som verkar inom bygg- och anläggningsbranschen och har cirka 25 stycken 

anställda. ”Byggföretaget” grundades 1995 och har sitt säte i Västerås (”Byggföretaget”, 

Personlig kommunikation, 19 maj 2014). 
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4.4.1 Motiv till att sköta ekonomihanteringen internt 

”Byggföretaget” har alltid skött sin ekonomihantering internt. Anledningen är att de ansåg att 

de får en bättre kontroll och överblick av ekonomin i och med att de sköter den själva. 

Företaget ansåg att den största risken med outsourcing är förlorad kontroll. Om företaget inte 

längre sköter ekonomihanteringen själva mister de information om företagets ekonomiska 

ställning samt kontrollen över att allt går rätt till. Företaget menade att detta är en nackdel på 

grund av att allting inte länge finns ”under samma tak”. 

 

”Byggföretaget” förklarade att de skulle kunna tänka sig att använda outsourcing i framtiden 

om de skulle löna sig rent ekonomiskt. Om de väljer att outsourca tror de dock att hanteringen 

av ekonomin skulle bli en aning ”trögare”. Med detta menade de att allt tar längre tid då 

funktionen inte längre finns inom verksamheten. Idag kan de få ständiga uppdateringar kring 

ekonomin när så önskas. Om de istället använder sig av outsourcing kommer det att kräva mer 

arbete och tid för att få kontakt med leverantören och då kunna få uppdateringarna 

(”Byggföretaget”, Personlig kommunikation, 19 maj 2014). 
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5. Analys 
I kapitlet nedan analyseras det empiriska materialet och den presenterade referensramen. 

Dessa två jämförs och vävs slutligen samman. 

 

5.1 Kärnkompetens 

Enligt Axelsson (1998) är kärnkompetens en kompetens som är unik och särskiljande för 

företaget. Kärnkompetensen är en kombination av resurser och förmågor som är särskiljande 

och viktiga för företagets huvudprocesser (Adermalm, Sjöberg, & Wedin, 1998). De 

kompetenser och aktiviteter som ligger nära kärnan passar bättre att sköta internt och de som 

ligger längre ut lämpar sig för outsourcing till en extern leverantör (Adermalm, Sjöberg, & 

Wedin, 1998). Axelsson (1998) menar även att de aktiviteter som outsourcas inte bör vara av 

hög strategisk vikt för företaget. De kompetenser och aktiviteter som har hög strategisk vikt är 

viktiga för företagets framtid och bör därför skötas internt. Företagen som valts till uppsatsen 

har alla olika kärnkompetenser men ingen av dessa har ekonomihantering som sin 

kärnverksamhet. Koteko AB är ett ingenjörsföretag inom processautomation, elkraftteknik 

och industriell elautomation. ”Livsmedelsbutiken” bedriver handel med dagligvaror och är en 

av Västerås äldsta affärer. Kuszlis Mekaniska Verkstad AB arbetar med skärande 

bearbetning. De utför svarvning och fräsning i de flesta förekommande stål och metaller men 

även i plast. ”Byggföretagets” kärnverksamhet är bygg- och anläggningsarbete. 

Ekonomifunktionen i dessa företag kan jämföras med en avskiljbar aktivitet i figur 1 ”Skilda 

kompetenser i dimensionen periferi-kärna”, vilket är en sådan aktivitet som ingår i 

huvudprocessen men inte relaterar till någon del av kärnkompetensen.  

5.2 Relationen med outsourcingleverantören 
Både Koteko AB och ”Livsmedelsbutiken” har i nuläget en bra relation med sin 

outsourcingleverantör och det är ingenting specifikt de vill ändra på. Axelsson (1998) påpekar 

dock att det finns risk att det kan uppstå problem i kommunikationen mellan parterna. 

Anledningen till att ingen av dem upplever detta var för att de har ständig kontakt med sina 

leverantörer genom att de minst en gång i veckan besöker företagens kontor. Detta gör att 

relationen blir mer personlig då de har direktkontakt med leverantören som utför tjänsten.  M. 

Hällström (Personlig kommunikation, 5 maj 2014) och ”Livsmedelsbutiken” (Personlig 

kommunikation, 21 maj 2014) menar dock att en det finns vissa faktorer som skulle kunna 

leda till att de blir missnöjda med sin leverantör. En av dessa faktorer är om leverantören 
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börjar ta ut allt för höga kostnader. Om leverantören höjer priset på tjänsten skulle detta kunna 

leda till att företagen överväger att byta leverantör eller väljer att börja sköta 

ekonomihanteringen internt. En annan faktor som skulle göra att de blir missnöjda är om 

leverantören skulle göra något fel eller missköta sitt arbete. Edgren och Skärvad (2010) menar 

att en risk med leverantörsberoende är om leverantören inte klarar sina uppgifter i form av 

kvalitet, volym, kostnader och leveranssäkerhet. Om kunden upplever dessa problem och vill 

byta leverantör är det enligt Augustson och Sten (1999) förknippat med stora kostnader. 

5.3 Fördelar med outsourcing 
Den största anledningen till varför företag väljer att outsourca sin ekonomihantering är enligt 

Gossain (2009) kostnadsbesparing. Både M. Hällström (Personlig kommunikation, 5 maj 

2014) och ”Livsmedelsbutiken” (Personlig kommunikation, 21 maj 2014) bekräftar detta då 

de förklarar att den största faktorn till varför de väljer att outsourca är just för att spara in på 

kostnaderna genom att de undviker att ha en heltidsanställd på ekonomiavdelningen. 

Outsourcing handlar i stora drag om att omvandla företagets fasta kostnader till rörliga 

kostnader (Edgren & Skärvad, 2010). Istället för att ha en heltidsanställd för att sköta 

ekonomin har de då istället utomstående personal som sköter arbetet. På så vis betalar de 

endast för arbetet som utförs och de slipper då den fasta kostanden (Bragg, 1998).  

 

Trots att kostnaderna reduceras betyder inte det att kostnaderna försvinner helt. Som 

transaktionskostnadsteorin beskriver kostar alla transaktioner mellan olika aktörer. Eftersom 

utbytena bygger på någon form av kontrakt eller avtal kostar upprättandet och kontrollen av 

dem (Axelsson, 1998). Det är någonting de flesta företag inte har i åtanke när de väljer att 

outsourca. Det finns alltid transaktionskostnader i form av tid, pengar och övriga resurser som 

företaget ändå behöver lägga för att hålla sig uppdaterade kring sin ekonomi (Axelsson, 

1998). 

 

M. Hällström (Personlig kommunikation, 5 maj 2014) förklarar vidare att en annan betydande 

anledning till deras beslut om att outsourca är tillgången till specialistkunskap. Även 

”Livsmedelsbutiken” (Personlig kommunikation, 21 maj 2014) anser att detta är en viktig 

faktor. Augustson och Sten (1999) lyfter även detta argument som ett skäl till att använda 

externa leverantörer. De förklarar vidare att företagen som outsourcar även minskar sina 

kostnader genom att de slipper vidareutbilda sin personal. Eftersom outsourcingleverantörerna 

är specialister inom ämnet bidrar det till att öka kvaliteten på det utförda arbetet (Olve & 
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Samuelson, 2008). Augustson och Sten (1999) menar att dessa anledningar även leder till att 

öka flexibiliteten i företagen på så vis att de får specialistkunskap, reducerade kostnader och 

fasta kostnader omvandlas till rörliga.  

 

Genom att företagen slipper ha personal i ekonomifunktionen i och med outsourcingen kan de 

istället använda dessa resurser till att fokusera på kärnverksamheten (Augustson & Sten, 

1999). Axelsson (1998) menar att om företaget vet vad som utgör dess kärnkompetens 

underlättas fördelningen av företagets resurser till de aktiviteter som är av störst vikt. Som M. 

Hällström (Personlig kommunikation, 5 maj 2014) på Koteko AB och ”Livsmedelsbutiken” 

(Personlig kommunikation, 21 maj 2014) beskrev så behöver de inte ha en heltidsanställd till 

ekonomihanteringen i och med att de outsourcar. Denna personal skulle de då istället kunna 

användas i företagets kärnverksamhet. Detta kan enligt Augustson & Sten (1999) leda till att 

företaget genererar högre avkastning. 

5.4 Nackdelar med outsourcing 
Edgren och Skärvad (2010) menar att det inte är säkert att outsourcing leder till ett önskat 

resultat, utan att det även finns nackdelar och risker. En nackdel hävdar Andone och 

Pavaloaia (2010) är att företaget genom outsourcing riskerar att förlora kontrollen över viktiga 

funktioner. Både H. Holmberg (Personlig kommunikation, 7 maj 2014) på Kuszlis Mekaniska 

Verkstad AB och ”Byggföretaget” (Personlig kommunikation, 19 maj 2014) bekräftar detta 

genom att de förklarar att kontrollförlusten skulle vara den största nackdelen med att 

outsourca. M. Hällström (Personlig kommunikation, 5 maj 2014) anser däremot att kontrollen 

har blivit bättre i och med outsourcingen. Han menar att det ges fler kontrollsteg genom att 

förteget då får ytterligare en yttre granskning.  

 

En annan nackdel med outsourcing kan vara att företagen blir beroende av 

outsourcingleverantören (Edgren & Skärvad, 2010). M. Hällström (Personlig kommunikation, 

5 maj 2014) förklarar att en nackdel som kan uppstå är om personalen som företaget hyr in för 

att ta hand om den outsourcade delen av ekonomin byts ut eller slutar. Företaget måste då 

hitta ny personal som de kan lita på och som kan leverera efter företagets önskemål. 

Augustson och Sten (1999) menar att om företaget behöver byta leverantör är det förknippat 

med stora kostnader. 
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Ytterligare något som kan leda till att kostnaderna ökar är den tid och resurser som företaget 

måste läggas på outsourcingen och för att bibehålla en bra relation med leverantören (McIvor, 

2005). M. Hällström (Personlig kommunikation, 5 maj 2014) berättar att de träffar sin 

outsourcingleverantör minst en gång i veckan och även ”Livsmedelsbutiken” (Personlig 

kommunikation, 21 maj 2014) besöker sin leverantör ungefär en gång i veckan. Detta kan 

vara kostsamt för företaget, framförallt vad det gäller tid. För ett fortsatt lyckat 

outsourcingförhållande är detta dock nödvändigt. 

 

Både H. Holmberg (Personlig kommunikation, 7 maj 2014) och ”Byggföretaget” (Personlig 

kommunikation, 19 maj 2014) menar att om de skulle börja outsourca kan de även komma att 

bli beroende av leverantörerna genom att de måste gå via sin leverantör för att få reda på sin 

egen ekonomiska situation.  

 

Ytterligare en nackdel är att när företag lämnar ifrån sig en viss aktivitet kommer även 

kunskapen kring det området tillslut att försvinna (Van Weele, 2005). Kunskapsförlusten 

påpekar både M. Hällström (Personlig kommunikation, 5 maj 2014) och ”Livsmedelsbutiken” 

(Personlig kommunikation, 21 maj 2014) som en nackdel då de inte längre har kvar 

kompetensen inom företaget. De har då inte heller tillgång till samma mängd information som 

tidigare (Augustson & Sten, 1999).  

5.5 Outsourcing eller egen regi 
Den största anledningen till att Koteko AB väljer att outsourca största delen av sin 

ekonomihantering är för att spara in på personalkostnaderna genom att de då slipper ha en 

heltidsanställd för att sköta ekonomin. Även ”Livsmedelsbutiken”:s främsta anledning till 

varför det outsourcar är kostnadsbesparingen. Precis som Olve och Samuelson (2008) skriver 

kan outsourcing leda till att företagen inte längre behöver besitta viss kompetens och kapacitet 

som tidigare krävts och på så vis minskar kostnaderna. Ytterligare en aspekt när det gäller 

outsourcing är flexibiliteten. Företaget behöver då inte anställa personal med 

specialistkunskap då de istället kan dra nytta av leverantörernas personal som är experter 

inom den outsourcade aktiviteten (Augustson & Sten, 1999). 

 

Anledning till att Kuszlis Mekaniska Verkstad AB och ”Byggföretaget” väljer att inte 

outsourca sin ekonomifunktion är på grund av att de inte tror att de skulle minska företagets 

kostnader. Kuszlis Mekaniska Verkstad AB anser att de ändå skulle behöva en anställd som 
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sköter all övrig administration i företaget. Som Edgren och Skärvad (2010) menar leder även 

outsourcing till ökade samordnings- och kommunikationskostnader på så vis att det ständigt 

krävs kontinuerlig uppföljning och kontakt med leverantören. H. Holmberg (Personlig 

kommunikation, 7 maj 2014) förklarar att om företaget växer och blir större skulle de kunna 

tänka sig att börja outsourca sin ekonomihantering. Enligt transaktionskostnadsteorin kommer 

företaget att fortsätta växa så länge de sköter denna funktion internt. Skulle de istället välja att 

outsourca funktionen kan de komma att minska i storlek (Edgren & Skärvad, 2010). Företaget 

behöver då inte längre ha anställda för att sköta denna funktion vilket leder till att företaget 

kan fokusera på sin kärnverksamhet istället (Augustson & Sten, 1999).  Om företaget skulle 

växa mycket kan det komma att bli aktuellt för dem att använda sig av intern outsourcing, 

vilket är när en aktivitet inom ett företag outsourcas till en intern avdelning som är mer 

kompetent inom ämnet (12manage). Denna typ av outsourcing är vanligt förekommande i 

stora företag, detta för att de vill uppnå stordriftsfördelar inom det specifika området (Olve & 

Samuelson, 2008).  

 

Koteko AB outsourcar i stort sett hela sin ekonomihantering, det är endast faktureringen de 

sköter själva. ”Livsmedelsbutiken” outsourcar däremot hela sin ekonomihantering. Detta är 

att jämföra med BPO som innebär att en hel affärsprocess flyttas från den interna 

verksamheten hos företag till externa leverantörer (Click & Duening, 2005). Enligt Lindroth 

(2005) är exempel på affärsprocesser ekonomiavdelning, lönehantering och fakturering. 

 

Enligt Van Weele (2005) delas outsourcing in i två varianter; fullständig och partiell 

outsourcing. I Koteko AB:s fall använder de sig av partiell outsourcing då de inte outsourcar 

hela ekonomifunktionen utan sköter faktureringen själva. ”Livsmedelsbutiken” använder 

däremot fullständig outsourcing då de outsourcar hela ekonomihanteringen.  

 

En av konsekvenserna som kan uppstå vid outsourcing av hela eller delar av 

ekonomifunktionen är förlorad kontroll över ekonomin (Augustson & Sten, 1999). M. 

Hällström (Personlig kommunikation, 5 maj 2014) på Koteko AB anser att de istället får en 

ökad kontroll av ekonomin på så vis att det ges fler kontrollsteg. Han menar också att de 

ständigt får en löpande yttre granskning på ekonomin. ”Livsmedelsbutiken” (Personlig 

kommunikation, 21 maj 2014) anser däremot att det inte har blivit någon skillnad i kontrollen 

av ekonomin efter outsourcingen. Både H. Holmberg (Personlig kommunikation, 7 maj 2014) 

och ”Byggföretaget” (Personlig kommunikation, 19 maj 2014) menar att kontrollen blir 
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försämrad i och med outsourcingen, eftersom de idag kan få rapporter om ekonomin precis 

när de vill. Vid ett outsourcingförhållande skulle det krävas mer arbete för att komma i 

kontakt med leverantören innan de kan få rapporterna de önskar. Precis som Linderoth (2005) 

skriver är svenska företag extra rädda att outsourca hela funktioner på grund av rädsla att 

mista kontrollen. Men det har visat sig att det inte behöver vara så då Koteko AB tycker att de 

fått bättre kontroll i och med outsourcingen.  

 

Det finns många orsaker till varför företag väljer att använda sig av outsourcing eller varför 

de inte gör det.  Då företagen som valts till uppsatsen är inom olika branscher finns det inte en 

specifik anledning utan det är olika från fall till fall. Alla företag har olika anledningar när det 

gäller faktorer som påverkar outsourcingsbeslutet, det finns inte en enda konkret anledning 

utan det är väldigt individuellt och situationsanpassat. Alla företag är olika och har olika 

behov, ekonomi och kunskap. Någonting som fungerar i ett företag kanske inte alls passar i 

ett annat företag.  
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6. Slutsatser 
Detta avslutande kapitel kommer ge svar på uppsatsens frågeställningar samt en presentation 

av slutsatserna.  

 

6.1 Vilka var de största faktorerna som påverkade valet att outsourca 

ekonomihanteringen eller att sköta den internt? 

I studien har det framkommit att kostnadsbesparing är det avgörande motivet till varför 

företag väljer att outsourca eller varför de väljer att inte göra det. Då även tid är en kostnad 

för företagen är det ytterligare en anledning till att outsourca eftersom de då slipper ha en 

heltidsanställd för att sköta ekonomin.  

 

Även tillgången till specialistkunskap har visat sig vara en anledning till att outsourca och 

detta anser även vissa företag kan kompensera en del av de oväntade kostnaderna 

outsourcingen medför. Sådana oväntade kostnader kan vara transaktionskostnader som till 

exempel upprätthållanden av kontrakt och avtal samt kostnader för möten med leverantören.   

De flesta företag oroar sig för minskad kontroll innan de börjar outsourca. Men det har 

bevisats att detta inte alltid stämmer då kontrollen i vissa fall till och med kan bli bättre i och 

med outsourcingen.  

6.1.1 Vilka förväntningar fanns angående outsourcingen och blev dessa uppfyllda? 

En av de främsta förväntningarna som har lyfts fram under intervjuerna med de valda 

företagen var att hålla ned kostnaderna. Även tillgången till experthjälp genom outsourcingen 

var en förväntning båda företagen hade. Dessa förväntningar anser de båda företagen har 

blivit uppfyllda. 

6.1.2 Vilka för- respektive nackdelar finns med att outsourca sin ekonomihantering? 

Enligt teorin är den största anledningen till varför företag väljer att outsourca 

kostnadsbesparing. Det har bekräftats genom att de företag som väljer att outsourca lyfter 

denna anledning som den främsta. Även företagen som väljer att inte outsourca påpekar att 

det är en viktig anledning, men just i deras fall tror de inte att de skulle få lägre kostnader 

genom att outsourca då de oavsett behöver personal till att sköta det administrativa. 

Outsourcing leder i många fall till att företagets fasta kostnader omvandlas till rörliga 

eftersom de då slipper ha en heltidsanställd för att sköta ekonomin. De drar då nytta av 
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leverantörernas expertis och betalar endast för det utförda arbetet. Genom outsourcing kan 

företaget få loss personal som de istället kan använda till att fokusera på sin kärnverksamhet. I 

vissa fall kan detta leda till att företagen genererar högre avkastning. 

 

En nackdel vi har sett lyftas fram är förlusten av viss intern kunskap. När ett företag väljer att 

lämna ifrån sig en viss funktion försvinner så småningom denna kunskap från företaget. 

Något företagen har i åtanke är även om personalen som företaget hyr in för att ta hand om 

den outsourcade delen byts ut eller slutar. Företaget måste då hitta ny personal som de kan lita 

på och som kan leverera efter företagets önskemål och det kan leda till stora kostnader. Det är 

även kostsamt att upprätthålla en god relation med outsourcingleverantören vilket är något 

som ofta glöms bort när beslutet om outsourcing skall tas.  

6.1.3 Hur påverkas företagets kontroll av ekonomihanteringen då den outsourcas? 

Outsourcing förknippas ofta med förlorad kontroll, men så är inte alltid fallet. Det har visat 

sig att ett av företagen som outsourcar istället upplever att de fått ökad kontroll över 

företagets ekonomi eftersom det ges fler kontrollsteg och ännu en yttre granskning. Det andra 

företaget som outsourcar upplever inte heller kontrollen som försämrad utan de anser att 

kontrollen är densamma som tidigare. Företagen som inte använder sig av outsourcing anser 

däremot att förlorad kontroll är en av de största riskerna med outsourcing.  
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7. Diskussion 
Avslutningsvis diskuteras våra egna tankar kring outsourcingbesluten. Även 

rekommendationer till företag som är i valet om att outsourca eller inte ges. Slutligen ges 

förslag till vidare forskning inom ämnet.  

 

Uppfattningen som växt fram under arbetets gång är att det är vanligt att mindre företag 

sköter ekonomihanteringen själva på sin fritid. Oftast kan det vara en släkting eller bekant 

som hjälper till med arbetet. Vi tror att detta kan ha att göra med att de vill spara in på sina 

kostnader. Precis som H. Holmberg på Kuszlis Mekaniska Verkstad AB beskriver var 

anledningen till att de från början valde att sköta ekonomin inom företaget just för att de hade 

kunskapen inom familjen. Genom att kunskapen finns inom familjen och funktionen då hålls 

inom företaget är det enklare att få snabba rapporter och uppdateringar kring företagets 

ekonomi. Skulle företaget istället outsourca krävs det mer arbete och tid för att få kontakt med 

leverantören och för att kunna få rapporteringarna. Kontakt och kommunikation med 

leverantören är en så kallad transaktionskostnad och den uppstår till följd av utbyten mellan 

två parter. Transaktionskostnader är någonting företagen som är i valet av att outsourca eller 

inte ofta glömmer att ta hänsyn till. Vi tror att det är viktigt att företagen skaffar sig en 

helhetsbild över alla kostnader som kan uppstå vid outsourcingen för att den ska bli lyckad 

och inte dyrare än vad de hade räknat med. ”Livsmedelsbutiken” berättar att de kan komma 

att bli missnöjda med sin leverantör om de börjar ta ut allt för höga priser. Om företaget då 

inte har räknat med transaktionskostnaderna innan outsourcingen tror vi att dessa då kan 

uppfattas som att leverantören har höjt priserna.  

 

Innan intervjuerna trodde vi att förlorad kontroll skulle anses vara en av de största 

nackdelarna med outsourcing. Det har dock visat sig att så inte alltid är fallet eftersom M. 

Hällström på Koteko AB pekar på motsatsen. Han menar till och med att kontrollen över 

ekonomin har ökat i deras fall. ”Livsmedelsbutiken” anser däremot att kontrollen över deras 

ekonomi är oförändrad efter outsourcingen. Vi tror att detta beror på att de har ständig kontakt 

och besöker sin leverantör cirka en gång i veckan för att få rapportering. Linderoth (2005) 

skriver att svenska företag är extra rädda att outsourca hela funktioner på grund av rädsla att 

mista kontrollen. Vi trodde innan intervjuerna att företagen borde ha bättre kontroll på sin 

ekonomi och hur det går för dem om de sköter sin ekonomihantering själva. Företagen kan då 

också fatta snabbare beslut om problem uppstår och även åtgärda dessa snabbare än om 
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företaget istället hade haft en extern leverantör för ekonomihanteringen. Vi tror att de flesta 

företag oroar sig för minskad kontroll innan de börjar outsourca. Men det har bevisats att detta 

inte alltid stämmer då kontrollen i vissa fall till och med kan bli bättre i och med 

outsourcingen.  

 

I och med outsourcingen trodde vi inte endast företagen skulle gå miste om kontrollen utan 

även kunskapen inom det outsourcade ämnet. Det har vi fått bekräftat av både Koteko AB och 

”Livsmedelsbutiken” då båda nämner att de förlorat vissa kunskaper i och med outsourcingen 

då de inte länger använder det i sitt vardagliga arbete.  

 

Efter att vi studerat ämnet djupare nämndes risken att konfidentiell information läcker ut som 

en risk. Vi trodde att detta skulle vara någonting företagen ansåg vara en nackdel med att 

outsourca. Efter intervjuerna har det visat sig att inget av företagen ser detta som en risk då 

ingen av dem nämner det. Vi tror ändå att detta kan vara en nackdel eftersom när ytterligare 

en part släps in i arbetet ökar givetvis risken för att information som inte är offentlig läcker ut.  
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7.1 Rekommendationer 
Vi skulle vilja rekommendera företag som funderar på att börja outsourca att vara noggranna i 

valet av leverantör. Det är viktigt att de väljer företag som de känner tillit till och som har 

samma värderingar. Redan där kan företagen spara kostnader då de kan slippa ett kostsamt 

leverantörsbyte. Vi vill även rekommendera företagen att noggrant se över alla kostnader som 

outsourcingen medför. Det bör även tas hänsyn till mindre kostnader, så kallade 

transaktionskostnader, för bland annat underhåll av relationen med leverantören och 

upprätthållandet av kontrakt och avtal.  

7.2 Förslag till vidare forskning 
Under studiens gång har fenomenet intern outsourcing dykt upp ett flertal gånger. Vi skulle 

finna det intressant att studera outsourcing inom medelstora och stora företag där just intern 

outsourcing är vanligare.  

 

Det skulle även vara intressant att studera ämnet outsourcing av ekonomifunktionen i 

medelstora och stora företag för att se om det skiljer sig åt i jämförelse med mikro- och 

småföretag. 

 

Då vi har valt att genomföra en kvalitativ studie inom ämnet outsourcing, skulle det även vara 

intressant att göra en kvantitativ studie inom samma ämne. Det skulle vara intressant att se 

hur stor del av Sveriges företag som använder sig av outsourcing och även hur vanligt det är 

att använda sig av outsourcing av just ekonomihanteringen.   
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Frågor till kandidatuppsats om outsourcing (Företag som outsourcar) 
  

1. Vilken är din roll i företaget? 

2. Vad är företagets kärnverksamhet? 

3. När valde ni att börja outsourca er ekonomihantering? 

  

Om outsourcingen 

4. Vilka delar av ekonomifunktionen outsourcar ni? 

5. Varför valde ni att outsourca? 

6. Vilka fördelar och möjligheter anser du det vara med att lägga ut ekonomihanteringen? 

7. Vilka nackdelar och risker anser du det vara med att lägga ut ekonomihanteringen? 

8. Var det någon/några av dessa för- respektive nackdelar som påverkade ert beslut att lägga 

ut ekonomihanteringen? 

9. Vilka förväntningar hade ni när ni lade ut ekonomihanteringen? 

10. Blev dessa förväntningar uppfyllda? 

11. Har outsourcingen lett till någon förändring i organisationen? Ex. nya arbetsuppgifter, 

attityd hos de anställda, kostnadsförändring? 

12. Hur anser du att outsourcingen påverkar din kontroll av företagets ekonomi? 

  

Om outsourcingleverantören 

13. Hur ser er relation ut med leverantören? Har ni ofta kontakt och får ni löpande 

rapportering? 

14. Är det något i relationen med leverantören ni skulle vilja förbättra eller ändra på? 

15. Vad skulle kunna leda till att ni blir missnöjda med er outsourcingleverantör? 

  

16. Är det någon mer fråga om outsourcing som vi inte tagit upp och som du anser är relevant 

i sammanhanget? 
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Bilaga 2: Frågor till kandidatuppsats om outsourcing (Företag som ej 

outsourcar) 
  

1. Vilken är din roll i företaget? 

2. Vad är företagets kärnverksamhet? 

3. Har ni alltid skött er ekonomihantering internt? 

  

4. Varför valde ni att sköta ekonomihanteringen internt? 

5. Vilka fördelar och möjligheter anser du det vara med att lägga ut ekonomihanteringen? 

6. Vilka nackdelar och risker anser du det vara med att lägga ut ekonomihanteringen? 

7. Var det någon/några av dessa för- respektive nackdelar som påverkade ert beslut? 

8. Hur tror du att outsourcing skulle påverkar kontrollen av företagets ekonomi? 

9. Skulle ni kunna tänka er att använda er utav outsourcing i framtiden? I så fall varför, varför 

inte? 

10. Om ni skulle välja att börja outsourca ekonomifunktionen, hur tror du det skulle påverka 

verksamheten?  

11. Är det någon mer fråga om outsourcing som vi inte tagit upp och som du anser är relevant 

i sammanhanget? 

 


