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Förord 
Vi vill tacka våra respondenter som bidragit med bra kunskap och information till vår 
kandidatuppsats. Vi är tacksamma att ni ställde upp på intervju och även det stora intresse ni 
visat för vårt valda ämne. Samtidigt ett stort tack till opponentgrupperna som med sina 
synpunkter och åsikter hjälpt oss att kunna utveckla och förbättra vår kandidatuppsats.  
 
Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Jan-Olof Müller för all hjälp och 
feedback under processen. Ditt engagemang och kunskap inom ämnet har varit en bidragande 
faktor till att vi uppnå vårt mål, att skriva och presentera en kandidatuppsats vi är stolta över. 
Tack! 
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Sammanfattning 
 
Titel: Outsourcing av ekonomifunktioner - En studie om företags tillvägagångssätt före 
implementeringen 
 
Författare: Daniel Bjuvstam och Tove Johannesson 
 
Färdigställd: Våren 2014 
 
Handledare: Jan-Olof Müller 
 
Bakgrund: Enligt Ax et al. (2009) är ekonomifunktionen en viktig del i ett företag och den 
återspeglar organisationen och utvecklingen i ett företag. Utvecklingen går mot att företag 
outsourcar funktioner som inte endast ligger längst ifrån kärnkompetensen (Krell, 2008). 
Vanligaste förekommande motivet till outsourcing är viljan att reducera kostnader, förbättra 
effektiviteten och att snabba på de processer som inte tillhör verksamhetens kärnkompetens 
och låta leverantörer med högre kompetens, expertis och skalfördelar sköta detta istället 
(Lacity et al., 2011). Alla företag som implementerat outsourcing är inte nöjda och ett allt 
större antal outsourcingkontrakt förnyas inte (Maelah et al., 2010). Barthélemy (2003) 
beskriver även betydelsen av att implementera outsourcing korrekt. Genomförs 
implementeringen inte på rätt sätt kan outsourcing snarare orsaka mer skada än nytta. Det är 
därför viktigt att företagen följer de olika stegen i outsourcingprocessen noggrant (Power et 
al., 2006). 
 
Syfte: Syftet med studien är att, utifrån ett kundperspektiv, beskriva och analysera hur 
företags tillvägagångssätt kan se ut före implementeringen av outsourcing av hela eller delar 
av ekonomifunktionen. Vi vill även undersöka vilka motiv som ligger till grund för 
outsourcingbeslutet. 
 
Problemformulering: Vilka motiv föreligger då företag väljer att outsourca hela eller delar 
av ekonomifunktionen, och hur kan företag gå tillväga före outsourcing implementeras?   
 
Metod: Studien är genomförd utifrån ett kvalitativt angreppssätt. Det empiriska materialet är 
insamlat genom sex intervjuer, en leverantör och fem stycken företag som outsourcar hela 
eller vissa delar av ekonomifunktionen. Respondenterna har varierande arbetsroller och 
arbetserfarenheter.  
 
Resultat: Gällande motiv till outsourcing förekommer alla motiv som den teoretiska 
referensramen lyfter fram bland respondenternas svar. Vi anser oss finna i denna studie att de 
företag som valt att outsourca flera ekonomifunktioner har fokus på kärnkompetensen som det 
enskilt viktigaste motivet. Vilket även leverantören i studien styrker. Kostnadsbesparingar är 
ett motiv som mer eller mindre framkommer hos de flesta respondenterna Ingen av 
respondenterna nämner dock detta motiv som enskilt avgörande utan det är andra motiv som 
väger tyngre. Vår studie visar att tillvägagångssättet före implementering av outsourcing 
varierar, vilket tyder på att varje outsourcingprojekt är unikt och har sin egen prägel och 
förutsättningar. Gemensamt för fallen är att leverantörsutvärdering och avtalshantering 
genomförs bland samtliga respondenter. Däremot förekommer det delade åsikter bland 
respondenterna angående att strategisk utvärdering bör genomföras innan outsourcing 
implementeras. Vi anser oss finna att endast ett av företagen genomfört en noggrann 
strategisk utvärdering. 



	  

Abstract  
 
Title: Outsourcing of accounting functions – A study of companies approach before 
implementation. 
 
Authors: Daniel Bjuvstam and Tove Johannesson 
 
Published: Spring of 2014 
 
Tutor: Jan Olof Müller  
 
Background: According to Ax et al. (2009) the finance and accounting functions is an 
imortant part of the company, and it reflects the organizations development. The trend is that 
companies not only outsource functions that belong to the core competence (Krell, 2008). 
Most common motive for outsourcing is the desire to reduce costs, improve efficiency and to 
speed up the processes that not belong to the companies core competencies and let suppliers 
with higher skills, expertise and economics of scale handle the functions instead (Lacity, et 
al., 2011). Every company that implemented outsourcing is not satisfied and an increasing 
number of outsourcing contracts are not renewed (Maelah et al., 2010). Barthelémy (2003) 
describe the importance of implement outsourcing correctly. If the implementation is not 
performs properly outsourcing can rather cause more harm the good. It is therefore important 
that companies comply with the various stages of the outsourcing process thoroughly (Power 
et al., 2006).     
 
Aim: The study aim to describe and analyze, from a customer perspective, how the 
company’s approach looks before they implement outsourcing of all or some parts of the 
accounting functions. The aim is also to investigate the motives underlying the choice of 
outsourcing.  
 
Formulation of the problem: Which motives underlying the choice of outsourcing all or 
some parts of the accounting functions, and how looks companies approach before 
outsourcing implementing?   
 
Methodology: We have chosen to use a qualitative researching approcach.The empirical data 
was gathered from six individual interviwes with five companies that outsource all or some 
parts of the accounting functions and one individual interview with a supplier. The 
respondents has various work expericene and backgrounds.   
 
Results: All motives that the theoretical framework presents appear among all respondents 
answers. We consider that we find in this study that the companies that outsource more 
functions have focus on core competencies as single most important motive. Wich also the 
supplier of the study confirm. Cost savings is the motive that more or less emerges from most 
respondents. However, none of the respondents mentioned this motive individually decisive. 
Our study shows that the approach before implementation of outsourcing varies, suggesting 
that any outsourcing project is unique and has it own cirumstances. The common 
demominator is that the supplier evaluation and contract management appears among all 
respondents. However, there are divided opnions among respondents regarding that strategic 
evaluation should be conducted before outsourcing is implemented. Only one of the 
companies contucted a thorough strategic evaluation. 
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet presenteras studiens bakgrund som mynnar ut i en problemdiskussion. 
Utifrån bakgrunden och problemdiskussionen presenteras studiens problemformulering och 
syfte. Kapitlet fortsätter med att studiens bidrag och avgränsningar beskrivs, detta för att 
förtydliga syftet med studien för läsaren. Avslutningsvis definieras centrala begrepp och 
studiens fortsatta disposition klargörs.  

1.1 Bakgrund 
Ekonomifunktionen utgör en viktig del i ett företag och den återspeglar organisationen och 
utvecklingen i ett företag Ax et al. (2009). Ekonomistyrning handlar i grunden om 
hushållning av företags resurser. Det betyder inte alltid att kostnadseffektivitet eftersträvas till 
varje pris, utan det krävs snarare en långsiktig och hållbar plan för effektivt användande av 
företagets strategiska resurser (Nilsson et al., 2010). De uppgifter som finns i 
ekonomifunktionen ligger till grund för företagets ekonomistyrning genom att exempelvis, 
genomföra, planera och anpassa verksamheten i förhållande till mål och planer. Det är 
ekonomifunktionen i företaget som svarar för ekonomistyrningen (Ax et al., 2009).  
 
Under 1980-talet blev den globala konkurrensen alltmer intensiv i Nordamerika, Europa och 
Asien, vilket ökade kraven på ekonomichefer att delta i strategisk och operativ planering. 
Under den här perioden började ekonomiavdelningar alltmer agera som en stödfunktion 
genom att exempelvis övervaka kvalitet, kostnader samt medverka i arbetet med att förbättra 
både finansiella- och icke-finansiella processer (McLaughlin, 2007). Nilsson et al. (2010) 
anser att det krävs förståelse för företagets funktioner samt att det finns en tydlig styrning och 
strategi för att framgångsrikt kunna leda ett företag, stort som litet. Ghodeswar och 
Vaidyanathan (2008) hävdar att många företag idag väljer att överföra ansvaret av vissa 
aktiviteter eller funktioner, som anses mindre betydelsefulla och som inte tillhör deras 
kärnkompetens till en extern part, det vill säga outsourcing. Företagens syfte är bland annat att 
kunna skapa sig konkurrensfördelar, fokusera på sina kärnkompetenser och inte halka efter i 
den alltmer föränderliga och oförutsägbara verklighet som företagen befinner sig i.  
 
Begreppet outsourcing uppkom under 1980-talet för att beskriva den snabbväxande trenden 
där företag överförde sina informationssystem på externa leverantörer. Själva fenomenet i sig 
är snarlikt subcontracting, samriskbolag och strategiskt partnerskap, som alla är strategiska 
verktyg där företag väljer att inte driva allt i egen regi, och kan härledas flera hundra år bak i 
tiden. Det som skiljer outsourcing från liknande företeelser är det faktum att interna aktiviteter 
hyrs ut (Greaver, 1999). Under tidigt 1990-tal började många företag även att outsourca delar 
av sin ekonomifunktion, inte enbart i syftet att reducera kostnader utan även för att öka 
konkurrenskraften genom att fokusera på kärnverksamheten. Vanligt förekommande 
aktiviteter som outsourcades var lönehantering och fakturahantering (Ezquenazi-Shaio, 1996). 
Enligt Olve och Samuelsson (2008) är det vanligt att många företag outsourcar olika 
företagsfunktioner, såsom ekonomifunktionen, tillverkning, forskning samt utveckling, då det 
kan vara svårt för företag att kunna hantera alla processer själva och få ut det bästa resultatet. 
Därför kanske vissa företag väljer att outsourca delar i sin verksamhet som är viktiga och 
kräver mycket kompetens och erfarenhet, men det är delar som inte tillhör deras 
kärnkompetens (Ray & Neck, 2007; Greaver 1999).  
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1.2 Problemdiskussion  
Idag får personalen på ekonomiavdelningar möta mer tryck än någonsin från styrelse, högsta 
ledningen, samverkande avdelningar, utomstående investerare och statliga 
tillsynsmyndigheter. Detta tryck befrias delvis genom att outsourcing av en del 
ekonomifunktioner. Dessa funktioner inkluderar, men är inte begränsade till, 
löneadministration, skattehantering, kund- och leverantörsreskontra, fordringar och skulder, 
kapitalförvaltning och intern revision. När dessa funktioner outsourcas kan ledningen 
fokusera resurserna mot de funktioner som skapar mest värde för företaget (McLaughlin, 
2007. Enligt forskningsgruppen The Everest Group (2013) kan outsourcing av 
ekonomifunktioner grupperas beroende på om processen är transaktionsintensiv, 
bedömningsintensiv eller om den kännetecknas av strategiskt beslutsfattande och hur komplex 
den betraktas. Utvecklingen går mot att företag outsourcar funktioner som inte endast ligger 
längst ifrån kärnkompetensen. Outsourcas aktiviteter som är mer strategiskt viktiga krävs det 
att ledningen i företaget genomför en djupare analys (Krell, 2008). Vilka ekonomifunktioner 
anses vara mer kritiska att outsourca relaterat till företagets kärnkompetens? 
 
Lacity et al. (2011) har undersökt och analyserat 87 olika empiriska studier som skrivits om 
outsourcing av ekonomiprocesser (BPO) mellan åren 1996 och 2011, med syftet att besvara 
vad studierna kommit fram till och belysa eventuella kunskapsluckor som finns för framtida 
studier inom ämnet BPO. Resultatet i studien visar att det vanligaste förekommande motivet 
till BPO är viljan att reducera kostnader, förbättra effektiviteten och att snabba på de 
processer som inte tillhör verksamhetens kärnkompetens och låta leverantörer med högre 
kompetens, expertis och skalfördelar sköta detta istället. Enligt Juras (2007) leder dessutom 
outsourcing till ökad finansiell flexibilitet, eftersom en del fasta kostnader omvandlas till 
rörliga kostnader. Detta resulterar i att företaget inte behöver betala för outnyttjad kapacitet, 
jämfört med före outsourcingen, vilket är gynnsamt när konjunkturen växlar. Chambers 
(2011) är inte enig om att outsourcing resulterar i minskade kostnader och förbättrad 
effektivitet. Han anser att forskare inom området outsourcing inte ställer de rätta frågorna när 
studier genomförs. Vidare anser han att de fördelar som förknippas med outsourcing, 
exempelvis fokus på kärnkompetens och minskade kostnader, är svaga argument. Vad är det 
egentligen som motiverar företag till att outsourca? Varierar motiven beroende på vilken 
ekonomifunktion som outsourcas? 
 
Varje företag är unikt med avseende på värdeskapande, tillgångars sammansättning, 
humankapital och produktutbud, och därför passar inte outsourcing alla företag (Power et al., 
2006). Alla företag som implementerat outsourcing är inte nöjda och ett allt större antal 
outsourcingkontrakt förnyas inte (Maelah et al., 2010). Enligt en undersökning som CFO 
Research Service genomförde, som Maelah et al. (2010) hänvisar till, konstaterades att 54 
procent av de 228 organisationer som tillfrågats var missnöjda med outsourcingen av 
ekonomiprocesser eftersom de inte motsvarade förväntningarna. En av anledningarna till 
missnöjet var att företagen inte tog hänsyn till alla risker och eventuella problem som kan 
förknippas med outsourcing av sådana processer. Det framkommer också i studien att företag 
ofta var missnöjda med outsourcingleverantören eftersom de ansåg att leverantören missköter 
kontraktet (Maelah et al., 2010). Det förekommer ibland ett rådande missnöje bland företag 
angående BPO generellt, men mer specifikt outsourcing av finans- och redovisningsprocesser. 
Samtidigt hävdar Barthélemy (2003) att mörkertalet är stort då misslyckade 
outsourcingprojekt sällan rapporteras eftersom företagen ogärna erkänner misslyckade, ofta 
påkostade, projekt. Hur kommer det sig egentligen att företag är så missnöjda? Kan det bero 
på tillvägagångsättet?  
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Outsourcing kan beskrivas som en processdriven strategi, eftersom det skapar en systematisk 
överblick om ”hur” man kan utveckla en outsourcingplan. (Power et al., 2006; Handley & 
Benton, 2009; Greaver, 1999; McIvor, 2005). Barthélemy (2003) beskriver även betydelsen 
av att implementera outsourcing korrekt. Genomförs inte implementeringen på rätt sätt kan 
outsourcing snarare orsaka mer skada än nytta. Det är därför viktigt att företagen följer de 
olika stegen i outsourcingprocessen noggrant, vilket således ökar möjligheterna för ett lyckat 
outsourcingprojekt och att företag når sina långsiktiga mål med projektet. Power et al. (2006) 
och Handley och Benton (2009) hävdar också outsourcingprocessens betydelse för lyckade 
outsourcingprojekt. Men samtidigt påpekar både Juras (2007) och Barthélemy (2003) flera 
vanligt förekommande misstag med outsourcing är att företag outsourcar delar som ligger för 
nära dess kärnverksamhet, fel leverantör väljs men även att dåliga avtals skrivs. Detta är ett 
exempel på faser som utspelar sig före själva implementeringsfasen (Power et al., 2006; 
Handley & Benton, 2009). Enligt Ray och Neck (2007) är det inom BPO och särskilt 
outsourcing av finans- och redovisningsprocesser relativt få studier som genomförts. Fokus 
bör följaktligen läggas på att genomföra studier inom dessa områden eftersom BPO förväntas 
outsourcas i betydligt större utsträckning i framtiden (Ray och Neck, 2007). Mot bakgrund av 
detta är det intressant att undersöka, utifrån ett kundperspektiv, företags tillvägagångssätt före 
implementeringsfasen, samt vilka motiv som ligger till grund för outsourcingbeslutet. 

1.3 Problemformulering 
Idag finns det mycket skriven litteratur och tidigare studier som beskriver outsourcing av 
ekonomifunktioner samt hela outsourcingprocessen, men inte någon som fokuserar endast på 
processen före outsourcing implementeras. Således anser vi att detta tomrum behöver täckas i 
forskningsvärlden och detta vill vi göra med följande problemformulering:  
	  
Vilka motiv föreligger då företag väljer att outsourca hela eller delar av ekonomifunktionen, 
och hur kan företag gå tillväga före outsourcing implementeras?   

1.4 Syfte 
Med ovanstående diskussion och den ställda problemformuleringen för studien, har vi kommit 
fram till följande syfte:  
 
Syftet med studien är att, utifrån ett kundperspektiv, beskriva och analysera hur företags 
tillvägagångssätt kan se ut före implementeringen av outsourcing av hela eller delar av 
ekonomifunktionen. Vi vill även undersöka vilka motiv som ligger till grund för 
outsourcingbeslutet. 

1.5 Avgränsningar 
Studien är begränsad till att endast bearbeta outsourcing relaterat till ekonomifunktionen, samt 
faserna som utspelar sig före implementeringen, det vill säga strategisk utvärdering, 
leverantörsutvärdering och avtalshantering. Studien kommer inte vara begränsad till någon 
specifik bransch eller storlek på företag, detta för att kunna se det utifrån flera perspektiv. 
Studien är behandlad utifrån ett kundperspektiv, det vill säga de företag som outsourcar. 

1.6 Centrala begrepp 
Nedan följer definitioner på centrala begrepp som kommer vara grundstenar i denna studie. 
 
Outsourcingsprocessen – Består utav olika faser som utspelar sig före, under och efter 
outsourcing implementerats (Power et al., 2006). Studien fokuserar på faserna som utspelar 
sig före implementeringsfasen, det vill säga strategisk utvärdering, leverantörsutvärdering och 
avtalshantering. 
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Outsourcing – När ett företag använder sig av en fristående leverantör för att utföra en del av 
verksamheten som tidigare utförts på egen hand i företaget (Bengtsson et al., 2005).  
 
Kärnkompetens – Är de resurser som är mest utslagsgivande och kritiska för företaget. Dessa 
resurser är svårast för andra att kopiera (Axelsson, 1998). 
 
Ekonomifunktion – Ekonomifunktion beskrivs i denna studie som hela eller vissa delar av en 
ekonomiavdelning och består av olika sorters arbetsuppgifter som kräver olika kompetenser 
bland annat av kundreskontran, order-lager- faktureringssystem, kund- och 
leverantörsreskontra, lönesystem, löpande bokföring och bokslut.   

Leverantörer- Företag som har hand om de funktioner som kunderna outsourcar. Kan ses som 
en extern specialist. 
 

1.7 Studiens fortsatta disposition 
Figuren nedanför beskriver studiens fortsatta disposition. 
	  

	   	  
	  
	  

2.	  Teoretisk	  
referensram	  

• Här presenterar författarna de teorier som ligger till grund för den fortsatta studien. För 
att läsarna ska få en ökad förståelse redogörs studiens ämne och begrepp.  

3.	  Metod	  

• I studiens tredje kapitel ges läsaren en översikt av de metodval som har valts och 
information om tillvägagångssätt för användandet och insamling av data. Vidare 
beskrivs studiens reliabilitet och validitet.  

4.	  Empiri	  

• I det fjärde kapitlet presenteras det empiriska materialet som är insamlat från sex olika 
företag, som är relevant för att uppfylla studiens syfte.  

5.	  Analys
	  	  

• I studiens analyskapitel presenteras tolkning och analys av insamlad data. Det 
empiriska resultatet analyser för att kunna se likheter och skillnader i respondenternas 
uttalande. I analysen ges det även en återkoppling till den teoretiska referensramen för 
att få en ökad förståelse och sammankoppling med respondenternas uttalande. 

6.	  
Slutdiskussion	  	  

• I det avslutande och sista kapitlet besvaras studiens problemformulering och syfte 
utifrån de slutsatser vi dragit samt argumenterar för dessa.  
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2. Teoretisk referensram  
Den teoretiska referensramen syftar till att skapa en ökad förståelse för studiens 
problemområde utifrån ett teoretiskt perspektiv. Inledningsvis presenteras en sammanfattning 
och en modell över teorierna som lyfts fram i referensramen. Därefter beskrivs 
grundläggande begrepp som ekonomifunktion, outsourcing och BPO. Den teoretiska 
referensramen avslutas med motiv till outsourcing, outsourcingprocessen med fokus på 
faserna innan implementeringen.  

2.1 Sammanfattning teoretisk referensram 
Enligt Ax et al. (2009) är ekonomifunktionen en viktig del i ett företag och den återspeglar 
organisationen och utvecklingen i ett företag. De uppgifter som finns i ekonomifunktionen 
ligger till grund för företagets ekonomistyrning genom att exempelvis, genomföra, planera 
och anpassa verksamheten i förhållande till mål och planer. Det är ekonomifunktionen i 
företaget som svarar för ekonomistyrningen (Ax et al., 2009).  
 
Huvudmotivet till outsourcing är kostnadsminimering, detta då leverantörerna förväntas ge 
lägre kostnader genom stordriftsfördelar. Det finns även andra motiv till outsourcing såsom 
att företag ska lägga stort fokus på kärnverksamheten och frigöra resurser för andra 
satsningar. I mer omfattande fall av outsourcing lyfts det fram motiv om att företagen får 
tillgång till ny kompetens från leverantörer och att det kan skapa förutsättningar till en 
effektivare produktutvecklingsprocess (Bengtsson et al., 2005). Lacity et al. (2011) beskriver 
att fokus på kärnkompetens och unik kompetens är de två vanligaste motiven till outsourcing. 
Enligt Barthélemy (2003) är outsourcing ett kraftfullt verktyg där motiven är att sänka 
kostnaderna, fokusera på kärnverksamheten och förbättra ett företags prestanda. Även Power 
et al., (2006) stödjer detta genom att ta upp tre viktiga motiv till outsourcing - tillgång till 
specialexpertis, kostnadsbesparing och fokus på kärnkompetens.  
 
Power et al. (2006) beskriver outsourcingprocessen som en livscykel med olika 
grundläggande faser som företag rekommenderas att ta i beaktning för att kunna uppnå önskat 
resultat. Livscykeln består utav sju olika faser, som utspelar sig före under och efter 
outsourcingen implementeras. Det är viktigt att inte utelämna någon fas, då riskerar nämligen 
företaget att missa fördelarna med att följa en välorganiserad livscykel. Dessutom riskerar 
företaget hamna i svårigheter när det gäller beslutsfattande längre fram i processen.  
 
Livscykelns första fas innebär att företaget skall göra en Strategisk utvärdering, vilket betyder 
att företaget analyserar huruvida outsourcing är ett bra strategiskt alternativ eller inte. En 
annan fas som tas upp är leverantörsutvärdering (Barthélemy, 2003; Juras, 2007; Tompkins et 
al., 2006; Hansen & Rasmussen, 2013). Att välja rätt leverantör är en kritisk faktor för att 
lyckas med outsourcing. Power et al. (2006) menar att det är viktigt att inte stressa igenom 
denna fas, då företaget och leverantören förmodligen kommer att genomgå en långvarig 
relation med varandra. En annan fas är avtalshantering (Barthélemy, 2003; Juras, 2007). Ett 
välutformat och genomtänkt avtal är en kritisk faktor för lyckade outsourcingprojekt, eftersom 
det skapar tydliga riktlinjer om vad som förväntas av parterna. Dessutom genererar ett bra 
avtal en tydlig maktfördelning mellan det outsourcande företaget och leverantören. Således är 
det viktigt att båda parterna lägger ner tid och omsorg på utformningen av avtalet, eftersom 
det utgör grunden i parternas samarbete (Barthélemy, 2003; Platz & Temponi, 2007; Handley 
& Benton, 2009).  
Nedanstående modell (figur 2.1) är en sammanställning av den teoretiska referensramen och 
förtydliga användandet av teorierna som använts i studien. Modellen visar studiens 
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problemformulering och utifrån den de fokusområden som den teoretiska referensramen 
innefattar och strukturen är återkommande i studien.  
 

    
Figur 2.1 Sammanställning av referensramens innehåll, egen illustration. 

2.2 Ekonomifunktionen  
Enligt Ax et al. (2009) är ekonomifunktionen en viktig del i ett företag och den återspeglar 
organisationen och utvecklingen i ett företag. Enligt lag måste företaget säkerställa att ett 
företags redovisning är korrekt och att det ger en rättvisande bild av företaget eftersom den 
ger information till externa och interna intressenter. Redovisning används som företagets 
beslutsunderlag och är därför ett viktigt verktyg för företagets anställda och ledning. De 
uppgifter som finns i ekonomifunktionen ligger till grund för företagets ekonomistyrning 
genom att exempelvis, genomföra, planera och anpassa verksamheten i förhållande till mål 
och planer. Det är ekonomifunktionen i företaget som svarar för ekonomistyrningen (Ax et 
al., 2009). Även Nilsson et al. (2010) hävdar att en viktig faktor till företagets framgång är att 
styrningen lyfts fram som en central del i verksamheten. För att kunna leda ett komplext och 
stort företag behövs det finnas en tydlig styrning och strategi samt en förståelse för företagets 
funktioner.  

Ekonomiavdelningen i ett företag har många kritiska ansvarsområden som gör en effektiv 
hantering av den funktionen avgörande för ett företags framgång. För det första är 
ekonomiavdelningen starkt involverad i processen kring budgetering och resursallokering. 
Men även i den strategiska planeringen, där företagets VD är beroende av goda råd inom 
dessa områden från ekonomichefen och andra ekonomer. När det gäller små- och medelstora 
företag består ofta ekonomiavdelning utav exempelvis en ekonomichef som ansvarar för 
ekonomin och några ekonomiassistenter som utför de mest standardiserade arbetsuppgifterna 
(McLaughlin, 2007). Beroende på vilka egenskaper medarbetarna har kan de ha inflytande på 
olika delar av ekonomistyrningen (Anthony & Govindarajan, 2007).  

 

Outsourcingsprocessen Motiv till outsourcing 

Outsourcing av ekonomifunktionen 

Vilka motiv föreligger då företag väljer att outsourca hela eller delar av 
ekonomifunktionen, och hur kan företag gå tillväga före outsourcing 

implementeras? 
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2.3 Olika former av outsourcing 
Outsourcing är ett komplext begrepp som har olika benämningar beroende på var 
leverantörerna befinner sig geografiskt och om företagen väljer att outsourca hela eller delar 
av olika funktioner. Enligt Greaver (1999) används begreppen outsourcing, offshoring, 
internationell outsourcing och insourcing. Ibland förekommer det även termer som 
nearshoring, inhouse offshoring och onshoring. En annan term som beskrivs är Business 
process outsourcing (BPO) som innebär att företag outsourcar hela eller delar av en 
affärsprocess (Madden, 2004).  

2.3.1 Outsourcing 
Outsourcing innebär att hela eller vissa delar av funktioner som tidigare varit inom företaget 
överlåts till underleverantörer. Exempel på tjänster är städning, telefonväxel samt 
stödfunktioner som data och redovisning (NE, 2014). Enigt Axelsson (1998) har begreppet 
outsourcing växt fram under de senaste decennierna. Outsourcing kan beskrivas som en 
process vilket innebär att det genomförs en förändring i företaget. Outsourcing kan definieras:  
 

”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 (Axelsson, 1998, s.188.)” 

 
Det finns två olika typer av outsourcing - integrerad outsourcing och splittrad outsourcing. 
Integrerad innebär att en hel funktion av ett företag läggs ut på en leverantör. När vissa delar 
av en funktion läggs ut på en leverantör benämns det som splittrad outsourcing (Axelsson, 
1998).  

2.3.2 BPO – Business Process Outsourcing 
BPO är det snabbaste växande området inom outsourcing och framväxten bakom BPO beror 
bland annat på globaliseringen av ekonomin och konkurrensen från lågkostnadsländer i 
Östeuropa och Asien. Detta har gjort att företagen ständigt känner hårdare press att sänka sina 
kostnader (Linderoth, 2005). Tekniska framsteg, globalisering och avreglering har på den 
senaste tiden varit dominerande trender i världen. De samverkar och försöker göra att företag 
använder sig av de kostnads– och differentierings fördelar som finns runt om i världen och det 
är i detta scenario som BPO framstår som en av de senaste affärsprocesserna (Retová & 
Polyá, 2011). BPO kan definieras enligt följande:  
 

”Business process outsourcing (BPO) is based on contracting of the operations 
and responsibilities for specific business functions or processes to a third-party 
service provider, replacing in-house services with labour from an outside firm 
(Retová & Polyá, 2011, s.451).” 

Enligt Ray & Neck (2007) handlar BPO om att fokusera på det varje företag gör bäst, det vill 
säga kärnkompetensen. Det medför att outsourcing sker i form av processer som inte tillhör 
företagets kärnkompetens, men en process som ändå är viktig för ett företags effektivitet. 
BPO innebär att ett företag överför hela ansvaret av en affärsprocess till en extern leverantör. 
Det kan omfatta bland annat dokumentprocesser, redovisning, finans och administrativt stöd. 
Även Linderoth (2005) menar att outsourcing handlar om att lägga ut hela processer på en 
extern leverantör som exempelvis omfattar lönehantering, kundtjänst, ekonomiavdelning eller 
fakturering. Fortsättningsvis kommer vi inte skilja på begreppen BPO och outsourcing, utan 
BPO kommer vara inkluderat i outsourcing.  
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2.4 Outsourcing av ekonomifunktioner  
Enligt forskningsgruppen The Everest Group (2013) kan outsourcing av ekonomifunktioner 
grupperas beroende på om processen är transaktionsintensiv, bedömningsintensiv eller om 
den kännetecknas av strategiskt beslutsfattande. Pyramiden nedan (figur 2.4a) illustrerar vilka 
ekonomifunktioner som betraktas mer eller mindre komplexa att outsourca, där de minst 
komplexa funktionerna återfinns i botten av pyramiden.     
	  

	  
Figur 2.4a Outsourcing pyramiden (The Everest Group, 2013) 

 
Transaktionsintensiva ekonomifunktioner (den undre delen i figuren ovan) som exempelvis 
löneadministration och kund- och leverantörsreskontra outsourcas av allt fler företag. 
Samtidigt tyder utvecklingen på marknaden att även bedömningsintensiva funktioner, de 
nyckelfunktioner som fordrar mer kunskapsutbyte mellan det outsourcande företaget och 
leverantören, har börjat outsourcas mer än tidigare. Det tyder på att marknaden för 
outsourcing av dessa funktioner mognat och att allt fler företag överväger beslut om 
outsourcing (The Everest Group, 2013). Transaktions- och bedömningsintensiva funktioner 
skulle med fördel även kunna beskrivas av modellen om kärnkompetens (se figur 2.4b). Den 
modellen särskiljer olika aktiviteter som är mer eller mindre lämpliga att outsourca (Axelsson, 
1998). Aktiviteter som är periferiska varken påverkas av eller påverkar kärnkompetensen i 
större utsträckning (Axelsson, 1998; Prahalad & Hamel, 1990). Utvecklingen går mot att 
företag outsourcar funktioner som inte endast klassificeras som perifera och ligger längst ifrån 
kärnkompetensen. Outsourcas aktiviteter som är mer strategiskt viktiga krävs att ledningen i 
företaget genomför en djupare analys av potentiella risker samt att samarbetet med 
leverantören regleras mer (Krell, 2008; Greaver, 1999; White, 2001). Transaktionsintensiva 
funktioner som löneadministration är mer standardiserade och monotona, och kan lättare 
automatiseras i ett affärssystem jämfört med mer komplexa funktioner som kräver mer 
hantering av personal. Bedömningsintensiva funktioner som olika former av redovisning och 
budgetering kan vara svårare att outsourca då det påverkar företagets verksamhet och kan 
därför vara svårare att helt släppa kontrollen till en extern leverantör (Madden, 2004).  

Axelsson (1998) beskriver att företagets förmåga skapas genom en kombination av processer 
och kunskaper/resurser. Det är viktigt att kunna urskilja de kunskaper som gör att företagen 
kan fokusera på kärnkompetensen, det vill säga de aktiviteter som är av unikt värde. Axelsson 
(1998) menar att genom en uppdelning av funktioner/aktiviteter, förmågor/kompetenser och 
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bakomliggande kunskaper/resurser kan företagets förmåga förbättras och de kan välja vilka 
aktiviteter som det bör läggas mer fokus på än andra. Om företaget har full kontroll över 
företagets kärnkompetens kan de avgöra vilka funktioner/aktiviteter som är strategisk 
betydelsefulla. Modellen nedan delar upp funktioner och aktiviteter i fem olika grupper och 
ge förståelse för hur en aktivitet bör outsourcas. De aktiviteter som ligger nära kärnan utförs 
och kontrolleras bäst internt i företaget medan de aktiviteter som placeras i periferin kan 
lättare hanteras av externa leverantörer (Axelsson, 1998). 

 
Figur 2.4b Long & Vickers-Koch modell: Skilda kompentenser i dimensioner periferi-kärna 
(Axelsson, 1998 s.204) 

ü Cutting edge - Det är aktiviteter som är viktiga för konkurrensförmågan i ett företag 
och ett framtida strategiskt perspektiv. Kompetensen ska utvecklas och ständigt 
prioriteras.  

ü Kärnaktiviteterna - Är huvudprocesserna i företaget och företagets 
konkurrensfördelar. Företaget formar sin verksamhet runt denna kompetens och 
aktiviteter.   

ü Stödaktiviteter - Kärnkompetensen är kopplad direkt till sådana aktiviteter. För att 
företagets kärnkompetens ska fungera ska stödaktiviteterna fungera som ett stöd. 

ü Avskiljbara aktiviteter - Är inte kopplade till kärnkompetensen men ingår i 
huvudprocesserna t.ex. som en komponent. 

ü Periferiaktiviteter - Är inte sammankopplad med huvudprocessen.   
 

2.5 Motiv till outsourcing  
Det finns många olika fördelar och motiv till varför företag outsourcar hela eller vissa delar 
av en ekonomifunktion. Vi har därför valt att titta djupare på några av dem som vi tror har 
mest betydelse och som är återkommande i den utvalda litteraturen. Huvudmotivet till 
outsourcing är kostnadsminimering, detta då leverantörerna förväntas ge lägre kostnader 
genom stordriftsfördelar. Det finns även andra motiv till outsourcing såsom att företag ska 
lägga stort fokus på kärnverksamheten och frigöra resurser för andra investeringar. I mer 
omfattande fall av outsourcing lyfts det fram motiv som att företagen får tillgång till ny 
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kompetens från leverantörer och att det kan skapa förutsättningar till en effektivare 
produktutvecklingsprocess (Bengtsson et al., 2005). Lacity et al. (2011) beskriver att fokus på 
kärnkompetens och unik kompetens är de två vanligaste motiven till outsourcing. Enligt 
Barthélemy (2003) är outsourcing ett kraftfullt verktyg där motiven är att sänka kostnaderna, 
fokusera på kärnverksamheten och förbättra ett företags prestanda. Även Power et al. (2006) 
stödjer detta genom att ta upp tre viktiga motiv till outsourcing - tillgång till specialexpertis, 
kostnadsbesparing och fokus på kärnkompetens. Vidare menar Augustson och Sten (1999) att 
varje företags outsourcingsituation är unik och innefattar sin egen logik och motiv.  

2.5.1 Fokus på kärnkompetens 
Kompetens utgör den centrala delen i strategiarbetet och det är kompetensen som medger vad 
företaget kan prestera. Genom att förstå företagets grundläggande kompetenser kan företagen 
bli framgångsrika. Det medför att produkterna blir bättre och utvecklas (Prahalad & Hamel, 
1990). Outsourcing innebär att företag ska fokusera på det de är bäst på och sedan använda 
sig av externa leverantörer som är specialiserade inom det outsourcade området (Olve & 
Samuelsson, 2008). För att få en förståelse för till vad i företaget som ska outsourcas är det 
viktigt att identifiera företagets kärnkompetens. Kompetens benämns som särskiljande och 
något unikt för det enskilda företaget (Axelsson, 1998). Kärnkompetens kan definieras: 

”Kärnkompetens (core capabilities) är det 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 md de relevanta strategiska 
mål som företaget strävar mot (Axelsson, 1998, s. 194).” 

Outsourcing innebär överföring av beslutsrättigheter likväl som överföring av arbete. Genom 
att ett företag väljer att överföra beslutsrättigheter på en extern leverantör minskar ett företags 
behov av att lägga stora resurser på de insatserna. Leverantören tar på sig ansvaret för 
beslutsfattande och har ansvaret för att uppnå de mål företaget vill. Överföring av 
beslutsfattande innebär att företaget kan fokusera mer på sin kärnkompetens. Varje företag 
har sina kärnkompetenser, vissa är mer utvecklade än andra (Power et al., 2006). Enligt 
Retová och Polyá (2011) ger outsourcing möjligheten för företag att fokusera på sin 
kärnverksamhet och kärnkompetensen. Mindre personal behövs och företagets specialister 
frigörs från att göra arbetsuppgifter som är ”icke-kärn” och kan satsa mer tid och energi på att 
förstärka företagets kärnkompetens. Ett företag ska fokusera på de resurser och aktiviteter 
som skapar ett värde som är unikt för företaget genom att de vet vad som utgör 
kärnverksamheten. Långsiktigt ska detta leda till att konkurrensfördelarna ökar. Det ska också 
omfatta processer som gör att kärnkompetensen kan utvecklas och hållas vid liv (Axelsson, 
1998). Detta är i linje med vad Parhalad och Hamel (1990) beskriver där konkurrensförmågan 
på lång sikt grundar sig i företagets kapacitet att utveckla, förmåga att bygga och skapa 
kundvärden ur sina kärnkompetenser.  

2.5.2 Kostnadsbesparingar  
Greaver (1999) menar att innan ett företag tar beslut om de ska outsourca eller inte, läggs det 
stort fokus på att jämföra de befintliga kostnaderna med de kostnadsförslag som kommer ifrån 
externa leverantörer. Enligt Ghodeswar och Vaidyanathan (2008) är kostnadsbesparing det 
vanligaste motivet till outsourcing. Olve och Samuelsson (2008) beskriver också att 
outsourcing kan ses som kostnadsbesparing eftersom ett företag inte behöver inneha all 
kapacitet och kompetens. Power et al. (2006) stödjer också att kostnadsbesparingar är ett av 
det vanligaste motivet till outsourcing, där företag kan kostnadsbespara på olika sätt. För det 
första kan kostnadsbesparing uppnås genom att företaget lägger ut arbetet på en extern 
leverantör och på så vis kan minska arbetskostnaderna, eftersom fasta kostnader omvandlas 
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till rörliga (Power et al., 2006; Ghodeswar & Vaidyanathan, 2008; Freytag et al., 2012).  En 
rörlig kostnadsstruktur hjälper företag att reagera på förändringar som sker på marknader och 
därefter anpassa sig efter det (Retová & Pólya, 2011). Genom att omvandla fasta till rörliga 
kostnader för den interna personalen kan risken minska för kunderna, detta eftersom 
leverantörerna får betalat för det utförda arbetet (McIvor, 2005). Även Mehta et al. (2006) 
menar att många företag outsourcar exempelvis affärsprocesser eftersom det genererar 
möjligheter att minska arbetskraftskostnader när lågkonjunktur råder samt att det skapar 
kundvärde när en process övertas av företag med expertiskunskap. 
 
Olve och Samuelsson (2008) beskriver att det kan vara dyrt att bevara den interna 
kompetensen och samtidigt att bedriva all verksamheten internt och outsourcing kan därför 
vara ett alternativ för att minska företagets kostnader. Greaver (1999) menar att ett företag ska 
använda sig av ny teknologi, spetskompetens, motiverad personal och utvecklade resurser. 
Detta kan bli väldigt kostsamt för många företag men genom att överföra tillgångarna till 
externa leverantörer kan företagen generera pengar och frigöra resurser för andra ändamål. 
Bahli (2003) håller inte riktigt med och menar att även om ett motiv med outsourcing är 
kostnadsbesparing finns det även företag som har misslyckats med att leverera de förväntade 
kostnadsbesparingar som företag kalkylerat. Han menar att på längre sikt kan företagen 
fokusera på kvalitet och effektiva lösningar, genom att sköta arbetet internt och inte lägga 
kostnader på en extern leverantör som ska sköta arbetet. Däremot på kort sikt kan det vara en 
fördel att förbättra förtagets ekonomiska situation.  

2.5.3 Unik kompetens 
Enligt McIvor (2005) kan outsourcing få företag att fokusera på de områden inom företaget 
som driver konkurrensfördelar, genom att använda sig av externa leverantörers unika 
kompetens. Outsourcingsleverantörernas specialister kan skapa en högre prestationsnivå på 
vissa delar av en ekonomifunktion än vad som kan uppnås internt i företaget. Olve och 
Samuelsson (2008) beskriver att företag kan förbättra deras funktionalitet och kvalitet genom 
att samarbeta med leverantörerna och få tillgång till deras kunskaper. En avgörande faktor för 
att företaget ska kunna skapa värde för kunderna är enligt Quinn (2000) att företaget ska 
fokusera på den kompetens som kunderna efterfrågar och den del som gör att företagets 
kärnverksamhet förbättras. Detta eftersom ett företag troligtvis inte har djup kunskap och 
erfarenhet inom alla viktiga områden. Genom att låta externa leverantörer fokusera och 
specialisera sig på ett område kommer det även leda till vinst för dem. Även McIvor (2005) 
beskriver fördelen med unik kompetens, vilket kan skapa ett högre värde då företaget får en 
högre servicenivå samt att leverantören får en vinst.  Enligt Quinn (2000) kan företag bli 
konkurrenskraftiga om de låter externa leverantörer utveckla och effektivisera vissa 
funktioner i företaget. Använder företaget sig av specialister inom ett visst område får de 
således tillgång till unik kompetens. Olve och Samuelsson (2008) anser att produkternas 
ökade komplexitet och rådande teknologiska utveckling är några viktiga faktorer som innebär 
att företag använder sig av outsourcing. Företag kan då möta de ständigt ökade kraven ifrån 
kunderna och konkurrenterna genom att skapa ett samarbete med en extern leverantör. Det är 
svårt för företag att följa med i teknikens snabba utveckling, därför kan en lösning vara att 
företagen väljer att använda sig av en extern leverantör som är experter inom just det området 
istället för att lita på den interna kompetensen (Olve & Samuelsson, 2008).  
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 Sammanställning av motiv till Outsourcing  
  Kostnadsbesparingar  

•  Investeringsbehoven minskas 
• Omvandla fasta kostnader till rörliga – Kapitalbindningen minskar 
• Stordriftsfördelar 

  Fokus på kärnkompetens 
• Den del av företaget som är unikt 
• Fokusera på det företaget är bäst på 
• Lämnar över resterande delar som ej är kärnkompetens till externa  

leverantörer.   
  Unik kompetens 

• Högre prestationsnivå 
• Skapa högre kundvärde 
• Lättare att hänga med i teknikens utveckling 

	  
 

Figur 2.5.3 Sammanställning motiv till Outsourcing, egen illustration.  

2.6 Outsourcingprocessen 
Outsourcing kan beskrivas som en processdriven strategi, det vill säga att outsourcing är en 
strategi som förväntas kontinuerligt följa ett visst flöde (Power et al., 2006; Handley & 
Benton, 2009; McIvor, 2005; Greaver, 1999). Anledningen till det är flera, för det första ger 
en processdriven strategi en systematisk överblick om ”hur” en outsourcingplan kan 
utvecklas. För det andra uppmanas det outsourcande företaget att följa faserna inom processen 
noggrant, oavsett vilken form av outsourcing, för att öka möjligheterna till att lyckas (Power 
et al., 2006). Barthélemy (2003) beskriver också betydelsen av att följa de olika stegen i 
outsourcingprocessen. Vidare beskriver Power et al. (2006) outsourcingprocessen som en 
livscykel med olika grundläggande faser som företag rekommenderas att ta i beaktning för att 
kunna uppnå önskat resultat. Livscykeln består utav sju olika faser, som utspelar sig före 
under och efter outsourcingen implementeras. Det är viktigt att inte utelämna någon fas, då 
riskerar nämligen företaget att missa fördelarna med att följa en välorganiserad livscykel. 
Dessutom riskerar företaget hamna i svårigheter när det gäller beslutsfattande längre fram i 
processen.  
 
Livscykeln som Power et al. (2006) beskriver består utav sju olika faser (se figur 2.6). Det är 
viktigt att inte utelämna någon fas, då riskerar nämligen företaget att missa fördelarna med att 
följa en välorganiserad livscykel. Dessutom riskerar företaget att hamna i svårigheter när det 
gäller beslutsfattande längre fram i processen. Livscykelns första fas innebär att företaget 
skall göra en Strategisk utvärdering, vilket betyder att företaget analyserar huruvida 
outsourcing är ett bra strategiskt alternativ eller inte. Fasen är indelad i fyra olika element som 
företag rekommenderas analysera för att skapa sig en förståelse för outsourcingens betydelse 
och eventuella implikationer för deras företag. Elementen som bör analyseras och utvärderas 
är företagets kärnkompetens, vilket många företag har problem att definiera, men också 
finansiering, drift och potentiella risker utvärderas. När första fasen genomförts har företaget 
identifierat potentiella avdelningar eller processer relevanta för outsourcing. 
 
Nästa steg i livscykeln, Behovsanalys, definierar företaget vilka behov varje enskilt projekt 
kräver. För att lyckas med en bra behovsanalys är det viktigt att analysen genomförs utan 
extern påverkan, det vill säga leverantören, då det är företaget ensamt som ansvarar för att 
behoven definieras korrekt. Vidare bör företaget i denna fas ställa sig frågan om de ska 
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outsourca, vad de ska outsourca och om det är lönsamt. Företaget bör även bestämma 
eventuella avgränsningar för projektet samt om ett eller flera projekt skall outsourcas (Power 
et al., 2006). När företaget genomfört behovsanalysen kan de börja med nästa steg i 
livscykeln, Leverantörsutvärdering. Det är viktigt att inte stressa igenom denna fas, då 
företaget och leverantören förmodligen kommer att genomgå en långvarig relation med 
varandra. Det är också viktigt att inte inleda förhandlingar innan företaget samlat in relevant 
information om leverantören. Således kan en bra utvärdering av leverantören resultera i att 
företaget skapar sig i en bra förhandlingsposition. Potentiella risker med en dåligt genomförd 
leverantörsutvärdering, speciellt en dålig riskbedömning, är det faktum att företaget vid 
kontraktsförhandlingar lätt blir övertalade av leverantören och bombarderas med olika 
säljargument.  
 
Den fjärde fasen, som är sammankopplad med föregående fas, handlar om Hantering av 
förhandling och avtal. I detta avsnitt tar författarna upp tio väsentligheter sammankopplade 
med god förhandling, vilka klausuler ett välutformat avtal bör innefatta samt vilka aspekter 
som är viktiga att ta hänsyn till vid avtalsskrivande. Efter att företaget signerat 
outsourcingkontraktet går de in i nästa fas i livscykeln, Projektstart och projektövergång, 
vilket enligt Power et al. (2006) anses vara den mest kaotiska fasen i processen, där det 
förväntas uppkomma störst problem. Författarna poängterar faktiskt att det snarare är mer 
regel än undantag att det uppkommer svårigheter i fasen. Således är det viktigt att företaget 
som outsourcar identifierar de viktigaste åtagandena som skall genomföras vid projektstarten. 
Vid projektstarten visar det sig om avtalet och dess villkor är tillräckligt tydliga och om 
intressenterna är medvetna om avtalets innebörd och påverkan. När väl den kaotiska 
projektövergången är genomförd återgår företaget och leverantören till ett normaltillstånd, 
och kan då fokusera på nästa fas i livscykeln, nämligen Hantering av relationen. Båda 
parterna, kunden och leverantören, bör ha som mål att säkerställa en djup, ömsesidig och 
framförallt en långvarig relation för att kunna effektivisera outsourcingprocesserna. 
Avslutningsvis berör livscykelns sista fas Kontinuerlig förbättring, det vill säga att det 
outsourcande företaget ständigt utvärderar själva outsourcingprojektet. Det är viktigt att 
undersöka hur det har gått, ska outsourcingen fortsätta och vad kan förbättras. Då företag 
agerar i en föränderlig värld ställs företagsledningar hela tiden inför nya utmaningar, det är 
därför viktigt att utvärdera och sträva efter ständig förbättring av outsourcingprocessen. Att 
avsluta ett outsourcingavtal är tidskrävande, men framförallt kan det associeras med stora 
kostnader. Om ett företag beslutar sig för att avsluta projektet är det därför viktigt att det är 
genomtänkt.             

 
Figur 2.6 Outsourcingprocessens livscykel. Inspirerad av Power et al. (2006, s. 32) 
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2.7 Outsourcingprocessen före implementering 
2.7.1 Strategisk utvärdering 
Livscykelns första fas innebär att företaget skall göra en Strategisk utvärdering, vilket betyder 
att företaget analyserar huruvida outsourcing är ett bra strategiskt alternativ eller inte. Fasen är 
indelad i fyra olika element som företag rekommenderas analysera för att skapa sig en 
förståelse för outsourcingens betydelse och eventuella implikationer för deras företag. En 
detaljerad analys av företagets strategiska-, operativa-, finansiella- och riskelement ger en 
överskådlig och rättvisande bild av företagets nuvarande position samt dess framtida mål. 
Strategisk utvärdering bör fokusera på att minimerar vanligt förekommande misstag 
relaterade till outsourcing: strategisk mål definieras inte, outsourcing- och strategiska mål 
sammankopplas inte, dålig dokumentation av operativa processer och oförmåga att beräkna 
interna kostnader. Investerar företag tid och resurser i denna fas ökar sannolikheten till 
framgångsrik outsourcing (Power et al., 2006). När första fasen genomförts har företaget 
identifierat potentiella aktiviteter eller processer relevanta för outsourcing (Power et al., 2006; 
Handley & Benton, 2009). Liknande, men något förenklad, struktur har Handley och Benton 
(2009) som anser att strategisk utvärdering bör genomföras från två perspektiv: resurs- och 
strategisk risk. Det resursbaserade perspektivet innebär att företaget genomför en 
grundläggande avgränsning av företagets resurser och förmågor, och i vilken utsträckning 
dessa bidrar till utvecklingen av hållbara konkurrensfördelar (Handley & Benton, 2009). 
Således är en grundlig utvärdering av den nuvarande och potentiella strategiska värdet av ett 
företags kärnkompetenser en viktig aspekt av den övergripande strategiska utvärderingen 
(Handley & Benton, 2009; Power et al., 2006). Det andra perspektivet, strategisk risk, kan 
även benämnas transaktionskostnadsperspektivet, föreslår att företaget måste beakta de 
kostnader och resurser som krävs för att effektivt samverka med en extern part och på så vis 
minska riskerna med outsourcing.   
 
Barthélemy (2003) och Juras (2007) menar att en dåligt genomförd strategisk utvärdering ofta 
resulterar i att företag outsourcar aktiviteter som inte borde outsourcas. Även McIvor (2005) 
och Greaver (1999) beskriver strategisk utvärdering som en central del i processen, där flera 
misslyckade outsourcingprojekt lyfts fram som ett resultat av dålig förberedelse innan 
implementering. Enligt Barthélemy (2003) krävs det god kunskap och förståelse om var 
företagets konkurrensfördelar skapas för att kunna bestämma vilka aktiviteter som är bäst 
lämpade för outsourcing. Det är alltså väldigt viktigt att företags kärnkompetenser inte 
outsourcas, för att undvika risken att förlora dessa fördelar och att företaget blir en vag 
konkurrent utan konkurrensfördelar. Dessutom kan det vara svårt att finna aktiviteter som inte 
helt eller delvis tillhör kärnverksamheten (Barthélemy, 2003; Handley & Benton, 2009).  
 
Resultatet i Handley och Bentons (2009) studie visade att effekten av strategisk utvärdering 
på outsourcingens utfall snarare hade en indirekt verkan. Det visade sig att strategisk 
utvärdering som en enskild företeelse inte alls hade den förväntade direkta effekt på 
outsourcingens utfall som författarna och tidigare litteratur föreslagit. Det visade sig istället 
att värdet av den strategiska utvärderingen återfanns i den kunskap och förståelse företaget 
skapat sig om sin verksamhet, samt den positiva effekt det sedermera fick på 
avtalshanteringen.  

2.7.2 Leverantörsutvärdering 
Ett vanligt förekommande misstag med outsourcing är att fel leverantör väljs (Barthélemy, 
2003; Juras, 2007; Tompkins et al., 2006; Hansen & Rasmussen, 2013). Att välja rätt 
leverantör är en kritisk faktor för att lyckas med outsourcing. Tyvärr är det vanligt att den 
billigaste leverantören väljs, vilket inte alltid visat sig lyckosamt. Det är viktigt att 
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leverantören har den kunskap och infrastruktur som krävs för projektets syfte och resultat 
(Barthélemy, 2003). Power et al. (2006) menar att det är viktigt att inte stressa igenom denna 
fas, då företaget och leverantören förmodligen kommer att genomgå en långvarig relation 
med varandra. Det är också viktigt att inte inleda förhandlingar innan företaget samlat in 
relevant information om leverantören. Således kan en bra utvärdering av leverantören 
resultera i att företaget skapar sig i en bra förhandlingsposition. För att minimera risken att 
välja fel leverantör rekommenderas företagen att först skapa en lista med potentiella 
leverantörer som grundligt utvärderas. När listan är klar och företagen erhållit offerter från 
tänkbara leverantörer är det viktigt att även här grundligt utvärdera dessa offerter, och när 
företaget funnit ett förslag som stämmer överens med outsourcingprojektets syfte och 
förväntade resultat kan företaget ingå avtal med leverantören. Enligt Greaver (1999) varierar 
företags kriterier och krav på leverantören, vilket även Power et al. (2006) belyser där 
företags kravspecifikationer påverkar antalet potentiella leverantörer och att de är viktigt att 
dessa krav rangordnas eftersom det kan vara svårt för leverantören att uppfylla alla. Vidare 
hävdar Power et al. (2006) att potentiella risker med en dåligt genomförd 
leverantörsutvärdering, speciellt en dålig riskbedömning, är det faktum att företaget vid 
kontraktsförhandlingar lätt blir övertalade av leverantören som bombarderar med olika 
säljargument. 
 
Tompkins et al. (2006) menar att relationen mellan parterna, det vill säga det outsourcande 
företaget och leverantören, har stor inverkan på outsourcingprojektets resultat. Det är viktigt 
att bygga upp en öppen, ärlig relation med ömsesidig respekt och god förståelse för den andra 
partens verksamhet. Både framgångsrika och misslyckade outsourcingprojekt kan härledas till 
relationen som utvecklats mellan parterna (Tompkins et al., 2006; Hansen & Rasmussen, 
2013). För att samarbetet och relationen skall fungerar på bästa sätt anser Tompkins et al. 
(2006) att det outsourcande företaget bör se leverantören som en partner med god insikt i 
företagets verksamhet och strategiska mål, där ärlighet från båda parter är en central del i 
processen. Hansen och Rasmussen (2013) påpekar att en relation förändras över tid, oavsett 
om den inletts på ett korrekt sätt. För att säkerställa en långsiktig och effektiv relation bör 
parterna kontinuerligt diskutera förväntningarna på varandra och relationens långsiktiga mål. 
På så vis kan båda parterna skapa sig en uppfattning om relationens nuvarande och framtida 
situation. I Bharadwaj & Saxenas (2009) studie framkom det att den vanligaste orsaken till 
misslyckade relationer var att leverantören inte förstod det outsourcande företagets 
förväntningar på leverantören. Deras studie styrker också vikten av ärlig och framförallt 
kontinuerlig kommunikation mellan parterna. 

2.7.3 Avtalshantering 
Ett annat vanligt förekommande misstag relaterat till outsourcing är att dåliga avtal skrivs 
(Barthélemy, 2003; Juras, 2007). Ett välutformat och genomtänkt avtal är en kritisk faktor för 
lyckade outsourcingprojekt, eftersom det skapar tydliga riktlinjer om vad som förväntas av 
parterna. Dessutom genererar ett bra avtal en tydlig maktfördelning mellan det outsourcande 
företaget och leverantören. Således är det viktigt att båda parterna lägger ner tid och omsorg 
på utformningen av avtalet, eftersom det utgör grunden i parternas samarbete (Barthélemy, 
2003; Platz & Temponi, 2007; Handley & Benton, 2009). Både Power et al. (2006) och 
Barthélemy (2003) anser att vissa kriterier bör uppfyllas för att ett bra avtal ska kunna 
utformas. Enligt Power et al. (2006) är det viktigt att säkerställa avtalets omfattning, det vill 
säga inkludera hellre för mycket information än för lite, men även att prestationskraven 
specificeras tydligt samt att en exit-strategi finns med. Slutligen rekommenderas företagen att 
undvika standardiserade avtal som leverantören tagit fram eftersom dess avtal ofta innehåller 
klausuler som enbart gynnar leverantören. Barthélemy (2003) är något mer generell i sitt 
resonemang kring vad som är synonymt med ett bra utformat outsourcingavtal. Ett 
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outsourcingsavtal ska vara utformade på ett tydligt sätt och att det framgår vad som krävs 
ifrån båda parterna, avtalen ska vara fullständiga för att minska risken för att leverantören 
ändrar sig, incitamentbaserat vilket innebär att det ska vara lätt för leverantören att följa det 
och det ska innehålla en flexibilitetsklausul vilket möjliggör för båda parterna att anpassa sig 
till exempelvis teknologiska förändringar.  
 
Platz och Temponi (2007) anser att det är viktigt att vid avtalsförhandling diskutera det 
outsourcande företagets nuvarande och framtida strategiska mål. Vidare kan ett välutformat 
och detaljrikt avtal skydda båda parter vid eventuell intressekonflikt, ge tydliga strukturella 
riktlinjer för relationen och slutligen minimera risken för misslyckande. Utmaningen i att 
utforma ett bra avtal återfinns i det beslut om vilken metod som skapar kontraktsvärde även 
på långs sikt, då framtida värden är svåra att säkerställa. Till skillnad från Barthélemy (2003) 
och Power et al. (2006) beskriver Platz och Temponi (2007) mer detaljerat vad ett 
outsourcingavtal bör innehålla. De delar in avtalets utformning i följande fyra segment:  
 

ü Prestationer. Det ska finnas standarder på vilken kvalitet- och servicenivå som krävs, 
samt hur dessa ska utvärderas. Således förtydligas syftet med outsourcingprojektet 
samt att risken minimeras att det outsourcande företagets mål inte uppfylls. Avtalet 
ska dessutom vara incitamentbaserat, men det är också viktigt det finns straffavgifter 
eller liknande om leverantören ständigt underpresterar. Kommunikationsstruktur och 
konfidentialitet är andra viktiga parametrar som bör framgå i avtalet.  

ü Finansiellt. I avtalet bör det framgå hur kostnader hanteras. Det kan innebära 
svårigheter med att fastställa vilka kostnader som är direkta och indirekta, det vill 
säga vilka kostnader som tas ut direkt på avtalet och vilka som skall fördelas i 
framtiden.  

ü Personalresurser. Avtalet bör omfatta alla frågor gällande det outsourcande 
företagets egen personal. Det bör även omfatta bestämmelser hur aktiv den egna 
personalen skall vara med leverantörens personal. För att undvika missförstånd 
relaterade till parternas förväntningar bör dessutom ledande personalfunktioner tas 
upp i avtalet. Det vill säga ledande befattningar som ansvarar för funktionen eller 
aktiviteten som outsourcas. 

ü Juridiska aspekter. Villkor för ägande av tillgångar och immateriella rättigheter, 
användning av nuvarande och framtida tillgångar samt överföring av äganderätten bör 
tas upp i avtalet. Licensavtal och skydd av parternas tillgångar måste tydligt framgå i 
avtalet. Det är även viktigt att garanti- och kvalitetsvillkor framgår, då dessa skapar 
incitament för leverantören att upprätthålla en god kvalitet. Det skapar även en 
trygghet för det outsourcande företaget att leverantören levererar det som avtalats till 
slutkonsument. 

 
I Handley och Bentons (2009) studie visade sig att ett komplett avtal i sig inte kunde särskilja 
outsourcingsprojekt ifrån om de var lyckade eller inte. Författarna hävdar att det beror på den 
komplexitet och osäkerhet som råder kring många outsourcingprojekt. Istället skapar ett 
komplett avtal struktur och samordnar rutiner, klargör ansvarsfördelningen och ger rättsliga 
medel vid olösliga tvister. I likhet med Handley och Benton (2009) anser Platz och Temponi 
(2007) att ett välutformat avtal är väsentligt, men ett avtal som enskild företeelse skapar inte 
framgångsrika outsourcingprojekt. 
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3. Metod  
Metodkapitlet syftar till att beskriva författarnas tillvägagångssätt genom studien. I kapitlet 
redogörs vetenskapliga utgångspunkter samt en argumentation om valda metoder. Läsaren 
informeras om studiens tillvägagångssätt, angreppssätt, datainsamling, källkritik 
operationalisering och empiri- och analysmetod. Vidare diskuteras validitet och reliabilitet.  

3.1 Tillvägagångssätt  
Enligt Jacobsen (2002) finns det olika ansatser som forskare kan använda sig av när de ska 
presentera och förklara tillvägagångssättet för verkligheten. Det finns tre olika 
forskningsansatser som forskare kan använda sig av: induktion, deduktion och abduktion 
(Jacobsen, 2002; Alvesson & Sköldberg, 2008). Studien började med att vi studerade den 
befintliga forskningen och litteraturen kring ämnet för att sedan samla in det viktigaste för att 
skapa en struktur för studiens teoretiska referensram. Den teoretiska referensramen låg till 
grund för insamlandet av empiriska data. För att utgå ifrån ovanstående resonemang tyder det 
på en deduktiv ansats (Jacobsen, 2002; Alvesson & Sköldberg, 2008; Patel & Davidsson, 
2011). Jacobsen (2002) menar att deduktiv forskningsansats används när forskare går från 
tidigare teorier och forskning för att förklara verkligheten. Det innebär att forskaren samlar in 
information efter att de har skapat förväntningar inom området. Patel och Davidsson (2011) 
förklarar att deduktiv ansats innebär att man utgår ifrån befintliga teorier och testar dem 
genom att ställa hypoteser som sedan prövas. Efter genomförandet av intervjuerna gick vi 
tillbaka till den teoretiska referensramen för att undersöka om det fanns litteratur och 
forskning kring både de förutnämnda ämnena men även de ämnena som respondenterna inte 
tagit upp. Det kallas för en induktiv ansats. Den kännetecknas av att forskaren arbetar från 
”empiri till teori” (Jacobsen, 2002). Forskaren börjar med empiri för att sedan kunna skapa en 
verklighetsbaserad teori, detta innebär att studien får begränsade förkunskaper och inleds med 
ett förutsättningslöst sinne (Jacobsen, 2002). Eftersom vi har använt oss av en växelverkan 
mellan de båda ansatserna beskriver ett flertal författare att vi använt oss av en abduktiv 
ansats (Alvesson & Sköldberg, 2008; Patel & Davidsson, 2011). Alvesson och Sköldberg 
(2008) menar att abduktiv ansats är en kombination av induktion och deduktion, eftersom den 
tar hänsyn till teoretiska inslag och empirisk fakta. Empirisk fakta styrks genom teorier från 
tidigare studier, detta för att få en ökad förståelse kring fenomenet. Abduktion tar hänsyn till 
tidigare utförda studier och forskning precis som deduktiv men har även sin utgångspunkt i 
empirin vilket är likhet med induktion (Alvesson & Sköldberg, 2008). Som utgångspunkt har 
vi använt oss av teorier för att kunna formulera våra intervjufrågor vilket innebär att det finns 
starka samband mellan tidigare forskning och våra intervjufrågor. Detta eftersom vi ville ha 
en rättvisande bild av verkligheten och inte ha några förväntningar på problemet eller 
resultatet innan vi började med studien.  

3.2 Angreppssätt  
Vi har valt att genomföra intervjuer med en leverantör och fem företag som outsourcar hela 
eller delar av ekonomifunktionen för att skapa en djupare förståelse som krävs för att kunna 
beskriva och analysera studiens frågeställning och syfte. Det centrala i att undersöka 
respondenternas uppfattningar och åsikter om problemet var att utifrån det få respondenternas 
syn på outsourcing. Eftersom djupgående förståelse låg i fokus valde vi att genomföra ett fåtal 
mer utförliga och detaljerade intervjuer. Genom att göra en mer djupgående intervju ställde vi 
olika följdfrågor till respondenterna som varierade beroende vad dem svarade. Till exempel 
när vi intervjuade företagen som tillhörde en koncern försökte vi ställa frågor kring hur 
delaktiga de är i besluten och hur de tror att det kunnat se ut om de inte tillhörde en koncern. 
Detta för att respondenten ska tänka efter och för att även vi ska kunna få ut mer information. 
Kvantitativ metod innebär att forskaren samlar in information i form av siffror såsom enkäter, 
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prov och frågeformulär (Jacobsen, 2002; Backman, 2008).  Inget av detta förekommer i  
studien och vi har således inte använt oss av en kvantitativ metod. Vi ville skapa en tydlig bild 
utifrån respondenternas uppfattning och har därför utgått utifrån ett kvalitativt angreppssätt. I 
enlighet med Jacobsen (2002) lämpar sig kvalitativ studie bäst när forskaren vill gå på djupet 
genom att undersöka få enheter. En nackdel med att vi gå på djupet är att det är 
resurskrävande. Vi kan fokusera mer på de företag vi har och även avsätta längre tid till varje 
intervjutillfälle. Genom att göra på detta sätt kommer vi få mer detaljrika och uttömmande 
svar som ger en bättre förståelse för fenomenet. Den empiriska data vi samlat in grundar sig i 
muntliga intervjuer, något som Backman (2008) beskriver som en undersökningsmetod med 
kvalitativt angreppssätt.  

3.3 Datainsamling 
3.3.1 Primärdata 
Insamling av empiriska data har genomförts genom personliga intervjuer, detta är definitionen 
på primärdata enligt Jacobsen (2002) som menar att data samlas in direkt från primära 
informationskällan. Det finns olika sätt att samla in primärdata exempelvis genom 
observation, frågeformulär och olika former av intervjuer. Primärdata i studiens baseras på 
sex öppna individuella intervjuer, fem med kunder och en med en leverantör. Det valet 
grundar sig i Jacobsen (2002) som beskriver att öppna intervjuer passar bäst när få enheter 
undersöks och när intresset ligger i hur respondenterna tolkar och uppfattar ämnet. Öppna 
individuella intervjuer kan antingen göras ansikte mot ansikte eller via telefon. Vi genomfört 
fem telefonintervjuer och en besöksintervju. Anledningen till varför vi endast genomfört en 
besöksintervju beror på företagens geografiska placering, vilket enligt Eriksson och 
Wiedersheim-Paul (2008) är en central faktor när datainsamlingsmetod väljs. Jacobsen (2002) 
menar att telefonintervju är en bra och kostnadseffektiv insamlingsmetod. Samtidigt menar 
Jacobsen (2002) att människor tycker det är lättare att prata om känsliga ämnen ansikte mot 
ansikte än vad det är genom en telefonintervju. Det är enligt Patel och Davidsson (2011) 
information i form av ansiktsuttryck och gester som kan gått förlorad vid en telefonintervju. 
Vi anser att respondenterna som intervjuades över telefon var lika öppna som respondenten vi 
besökte. Således anser vi att fördelarna med en telefonintervju övervägde nackdelarna. 
 
Intervjuerna med respondenterna har varit semistrukturerade, vilket enligt Patel och 
Davidsson (2011) är ett bra upplägg eftersom respondenten får utforma egna svar kring 
ämnet. Efter intervjun är allt material samlat och det är lätt att analysera och sammanfatta 
intervjun (Bell, 2008). Vi har dessutom använt oss av två olika intervjuguider, en för 
kunderna och en för leverantören (bilaga 1 och 2). Intervjuguiderna ger upphov till att kunna 
gå på djupet och få en naturlig samtalskontakt. För att inte gå miste om viktig information har 
vi spelat in intervjuerna, eftersom vi i efterhand ville kunna gå tillbaka och kontrollera så att 
vi inte har missförstått respondenterna samt för att kunna citera respondenterna ordagrant, 
vilket både Jacobsen (2002) och Bell (2008) stödjer. Att spela in intervjuerna kan enligt 
Jacobsen (2002) göra att intervjuarna väljer att slappna och på så vis öka möjligheten till 
avbrott i intervjun. Vi anser dock att det finns fler fördelar med att spela in intervjun än vad 
det finns nackdelar.  

3.3.2 Sekundärdata 
Sekundärdata som samlats in till studien består av litteratur inom ämnet samt tidigare 
forskning. Jacobsen (2002) menar att sekundärdata är information som inte samlats in direkt 
ifrån källan. Sekundärdata baseras på data som insamlats av andra forskare, där informationen 
som inhämtats troligtvis samlats in för andra ändamål än att besvara den 
problemformuleringen som forskaren vill besvara, vilket enligt Jacobsen (2002) kan vara en 
nackdel. Det är viktigt att källorna granskas kritiskt för ökad trovärdighet. Inledningsvis 
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granskade vi tidigare forskning för att skapa oss en tydligare bild om ämnet vilket enligt 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2008) är ett bra tillvägagångssätt för att i första hand skapa 
en överblick av undersökningsområdet. Efter att studiens centrala termer, begrepp och syfte 
bestämts började vi samla in relevant litteratur på biblioteket vilket Eriksson och 
Wiedersheim-Paul (2008) menar är en grund när det gäller att samla in inledande information. 
På biblioteket hittade vi mer övergripande litteratur som belyste outsourcing mer generellt. 
För att hitta mer relevant information om motiv till outsourcing och outsourcingprocessen 
använde vi vetenskapliga artiklar. Dessa vetenskapliga artiklar har hämtats från Halmstad 
biblioteks sökmotor Summon och kända databaser: ABI/Inform och Emerald. Vi använde oss 
av sökord som exempelvis Outsourcing motives, Business Process Outsourcing, Outsourcing 
process, Finance and accounting outsourcing och finance department. Vid sökningarna har 
det förekommit olika kombinationer av sökorden.   

3.3.3 Urvalsprocessen - Intervju 
Urvalsprocessen är enligt Jacobsen (2002) uppdelad i tre steg. Det första steget innebär att 
skribenten ska skapa sig en överblick över de företag som de vill undersöka, där antalet 
företag som ska undersökas bör bestämmas utifrån frågeställningen. De företag som väljs här, 
är de företag som kallas för den teoretiska populationen. Det andra steget är att dela upp 
urvalspopulationen i relevanta undergrupper, vilket ska leda till att det är rätt personer som 
väljs. Sista och tredje steget är att kunna få fram rätt kunskap ifrån rätt person och det beror 
på vilken information intervjupersonerna vill frambringa. Eftersom det inte finns någon 
specifik databas med företag som outsourcar samt att företag i regel inte vill utlämna 
information om strategiska beslut på hemsidor och liknande fick vi ringa, men även skicka 
mail till potentiella respondenter. Det innebar en del svårigheter med att finna kvalificerade 
respondenter. Vi tror även att en del företag är extra restriktiva med att diskutera outsourcing 
eftersom det ofta leder till personalnedskärningar och kan således vara känsligt att diskutera.  

I vårt arbete med att allokera lämpliga respondenter försökte vi kontakta några leverantörer i 
förhoppningen om att komma i kontakt med några av deras kunder. De flesta leverantörerna 
tackade nej på grund av tidsbrist eftersom företag under våren intensifierar bokslutsarbetet. 
Däremot tackade en av Sveriges ledande leverantörer inom outsourcing av ekonomifunktioner 
ja, vilket resulterade i att en av deras kunder ville delta i studien. Det slutgiltiga valet av 
respondenter föll på två företag som outsourcade en ekonomifunktion och tre företag som 
outsourcar flera ekonomifunktioner. Vi anser att det skapar en ökad förståelse för studiens 
problemområde. Angående urvalet av de företag som outsourcar hela eller delar av 
ekonomifunktionen har vi inte gjort någon klar avgränsning angående storlek på företag och 
bransch. Det beror delvis på den begränsade möjligheten att hitta företag som valt att 
implementera outsourcing samt vår syn på att problematiken inte behöver vara kopplad till en 
viss bransch och storlek på företag. Om vi valt att avgränsa oss till en viss bransch och eller 
företagsstorlek hade det funnits en risk att vi inte fått ut tillräckligt med empiri. Således 
baseras urvalet av företag delvis på deras tillgänglighet. Eftersom studiens syfte inte är 
generalisera utan att se det utifrån ett kundperspektiv, var det viktigt att hitta företag med 
olika storlekar och vars omsättning varierar (se bilaga 4). En annan viktig del var att företagen 
skulle se olika ut, vi har bland annat med tjänsteföretag, säljande företag och 
produktionsföretag, denna kombination gör att vi kan se om det finns likheter och skillnader 
beroende på vad det är för slags företag och hur stort företaget är. För att få en bra 
kombination av olika företag ville vi ha variation i vad de outsourcar och hur mycket. Vi 
kontrollerade även att de outsourcat olika länge för att kunna analysera om de tänker olika 
beroende på när i tiden funktionerna outsourcades. Vi valde att kombinera för att lättare 
kunna se skillnader och likheter beroende på vad de outsourcar och hur länge de har gjort de. 
Vissa av företagen tillhör en koncern och andra inte, detta gör det intressant att se om det 
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skiljer sig åt kring processen och beslutsfattande. En svårighet med att ha företag som tillhör 
en koncern kan vara att de själva inte varit delaktiga i processen. Men vi tycker det är 
intressant då vi kan jämföra det med ett mindre företag och se om det skiljer sig åt, även om 
det skiljer sig åt mellan olika företag som tillhör en stor koncern. Som vi nämnt tidigare har vi 
valt att intervjua en leverantör i syfte att skapa en djupare förståelse och inblick. 
Leverantörens empiri kommer att användas för att se om leverantören och kunderna ser 
likgiltigt eller ej på de olika delarna.  

Respondenternas erfarenhet av outsourcingprocessen var viktig, eftersom studien syftar till att 
undersöka just det fenomenet. Därmed var vi noggranna med att förklara fenomenet noggrant 
för respondenterna innan intervjuerna bokades och även att fokus var på processen före 
implementeringen. För att få mer nyanserade svar valde vi respondenter med olika 
yrkeserfarenheter och bakgrund, vilket resulterade till att det blev en kombination av olika 
sorters arbetsroller, bland annat controllers och ekonomichefer. Enligt Merriam (1994) är 
valet av respondenter viktigt för att informationen skall ses som tillförlitlig. I tabell 3.3.3 
nedan sammanställs information om samtliga respondenter. Det har blivit några justeringar 
från hur det såg ut ifrån början kring vilka respondenter och företag som skulle användas i 
studien. Vid den andra intervjun visade det sig att den respondenten vi skulle intervjua inte 
hade tillräckligt med kunskap före processen utan hade mer kunskap om hur det såg ut just nu 
på företaget. Vi upptäckte det ganska tidigt vid intervjutillfället och kunde med hjälp av 
respondenten få kontaktuppgifter till en annan anställd på företaget. En person som hade mer 
djupgående kunskap och hade varit mer delaktig i processen före implementeringen. Vi tror 
att en anledning till missförståndet kring vad vi skulle fråga om, kan varit att vi inte tog 
kontakt med det företaget själva utan fick tips från leverantören. Detta kan ha gjort att viss 
information föll mellan stolarna. Vi fick även leta upp ett nytt företag ganska sent, då det 
visade sig vid ett annat intervjutillfälle att det företaget vi hade bokat intervju med hade 
outsourcat ekonomifunktionerna utomlands. Detta gjorde att det blev en del justeringar och vi 
fick lägga ner lite mer tid på att leta efter nya respondenter och företag som ville ställa upp på 
intervju. En anledning till varför det blev såhär kan dels vara att vi varit otydliga med att 
beskriva fenomenet för respondenterna samt att outsourcing kan uppfattas som komplext och 
är svårt att förklara. Dock ser vi detta som en lärdom och försökte förtydliga fenomenet för de 
nya respondenterna som bokades, detta för att slippa missförstånd.  

 

 

 

 

Företag Respondent Befattning Datum 

Adressändring Ulrika Viberg  Controller 2014-03-14 

Forbo Flooring Jan Bergman Redovisningschef 2014-03-21 

Roche AB Hans Brobäck Personalchef 2014-03-20 

Svensk Bilprovning Lotta Löfgren CFO 2014-03-25 
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Telenor Sverige AB Lotta Norman-Jonasson Redovisningschef 2014-04-03 

Accountor (Leverantör) Malin Karlsson VD 2014-03-07 

Tabell 3.3.3 Sammanställning över respondenterna, egen illustration. 

3.4 Källkritik 
I den mån det har varit möjligt har vi använt oss av tidigare forskning till den teoretiska 
referensramen, men vi även kompletterat med litteratur i form av böcker om studiens ämne. 
Vi har försökt använda oss av de senaste upplagorna framförallt vid val av böcker.  
Majoriteten av forskningen kring outsourcing är utav internationell karaktär. Det innebär att 
vår teoretiska referensram till största delen bygger på internationell forskning som genomförts 
på allt från stora börsnoterad bolag till små lokala aktörer. Det kan påverka användbarheten 
för oss då det kan föreligga olikheter, men eftersom vårt empiriska material innehåller 
internationella koncerner som Forbo Flooring, Roche och i viss mån Telenor anser vi att det 
inte har någon större betydelse. Det enda företaget som enbart agerar på den svenska 
marknaden är Adressändring. Dock anser vi att vi har granskat vår referensram noga för att 
den teoretiska referensramen ska utformas på bästa sätt.  

3.5 Operationalisering 
Enligt Jacobsen (2002) och Patel och Davidsson (2011) innebär operationaliseringsprocessen 
att abstrakta och teoretiska begrepp översätts till intervjufrågor, vilket resulterar i att dessa 
begrepp blir mätbara. Vid utformandet av intervjuguiden utgick vi ifrån studiens 
problemformulering, syfte och teoretiska referensram och konstruerade därefter 
intervjufrågorna. Enligt Patel och Davidsson (2011) är det viktigt att i en kvalitativ studie 
formulera öppna intervjufrågor som respondenterna med egna ord kan besvara. För att 
upprätthålla en tydlig struktur genom studien utgick vi från samma struktur som den 
teoretiska referensramen när vi utformade intervjuguiden (se bilaga 1 och 2), det vill säga 
outsourcing av ekonomifunktioner, motiv till outsourcing, outsourcingprocessen före 
implementeringen med fokus på strategisk utvärdering, leverantörsutvärdering och 
avtalshantering. Under rubrikerna outsourcing respektive motiv till outsourcing återfinns 
frågor som har till avsikt att fånga respondenternas generella syn på outsourcing, men även 
vilka faktorer som var avgörande vid beslutet att outsourca. Fråga 5 syftar till att säkerställa 
vilka ekonomifunktioner som respondentens företag outsourcar, vilket vi ville sammankoppla 
med figur 2.4a som The Everest Group (2013) tagit fram. Frågan 5 hade även som avsikt att 
fånga hur nära ekonomifunktionerna som outsourcas ligger deras kärnkompetens. Både Krell 
(2008) och The Everest Group (2013) menar nämligen att företag i större utsträckningen än 
tidigare inte bara outsourcar funktioner som periferiska och ligger nära kärnkompetensen, 
utan även funktioner som är mer strategiskt viktiga. Fråga 7 syftar till att få fram information 
om tillbakadragna outsourcingprojekt, vilket är intressant eftersom det kan resultera i 
information som kan kopplas till tillvägagångssättet. För företagen har ju dragit tillbaka 
outsourcingprojektet av någon anledning. Maelah et al. (2010) hänvisade till en studie som 
visade misslyckade outsourcingprojekt avlutats eftersom projektet inte motsvarade 
förväntningarna. Frågorna 13-15 konstruerades för att lyfta fram respondenternas 
tillvägagångssätt efter att beslut om att undersöka möjligheten att outsourca tagits. Vi ville 
även säkerställa vilka som var delaktiga i processen, men framförallt om respondenten var 
delaktig eftersom det är den personen som delger oss informationen om tillvägagångsättet. 
Fråga 16 och framåt har som avsikt att fånga tillvägagångssättet efter att företaget bestämt sig 
för att outsourca, där det enligt Barthélemy (2003), Juras (2006) och Hansen och Rasmussen 
(2013) är vanligt att fel leverantör väljs och att dåliga avtal skrivs med leverantören.  
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3.6 Empiri- och analysmetod  
Enligt Jacobsen (2002) sker en analysprocess i tre steg. Det första steget i processen är 
beskrivning, som innebär att en grundlig och detaljerad beskrivning av data genomförs. Efter 
varje genomförd intervju transkriberade vi därför de inspelade intervjuernas innehåll. Vi 
ansåg det vara värt tiden att för att underlätta arbetet för vidare skrivning och säkerställa att 
ingen relevant information missades. Systematisering och kategorisering är nämligen det 
andra steget i analysprocessen enligt Jacobsen (2002), vilket är en förutsättning för att sedan 
kunna bedöma och jämföra respondenternas svar. Studien följer en råd tråd med samma 
kategorier genom empiri, analys, teoretiska referensramen och intervjuguiden, detta för att 
underlätta för läsaren. Detta är i linje med Jacobsens (2002) tredje och sista steg i 
analysprocessen, det vill säga kombination, där fokus ligger på att hitta skillnader och likheter 
i data. Det kommer således ske en tolkning av den insamlade data, materialet kommer 
analyseras för att klargöra avvikelser och likheter från i respondenternas svar. Det kommer 
ske en koppling mellan den teoretiska referensramen och forskning som gjorts tidigare för att 
förstå vad likheter och avvikelse kan bero på. Vidare ska analysen vara en beskrivning av 
ursprunglig data för att således kunna skapa kategorier inom det relevanta ämnet. Sedan 
kopplas och kombineras informationen till de olika kategorierna, vilket leder till ett mönster i 
studien. Med anledning av detta valde vi inte att presentera det empiriska materialet uppdelat 
med respondenternas svar var för sig, utan istället presenterades respondenternas svar 
gemensamt utefter den valda kategoriseringen, eftersom det enligt vår uppfattning ökar 
möjligheten för läsaren att lättare kunna jämföra och värdera svaren. En sammanfattning av 
respondenternas motiv till outsourcing valde vi att presenterar i en tabell. Efter att ha hittat de 
olika rubrikerna och kategorierna enligt Jacobsen (2002) vill vi diskutera och analysera vår 
data på följande vis:  
 
 

 

Figur 3.6 Empiri- och analysmodell, egen illustration.  
Med modellen ovan vill vi visa hur vi kommer att analysera den data som har samlats in. 
Begreppen som har samlats in från tidigare forskning och annan litteratur är de fem olika 
rektanglarna som innefattar ekonomifunktion, motiv till outsourcing, strategisk utvärdering, 
avtalshantering och leverantörsutvärdering. Det är utifrån dessa begrepp som vi kommer 
analysera den insamlade empirin för att sedan kunna se hur företag går tillväga när de 
implementera outsourcing, därav pilarna från dem olika ner till cirkeln (Implementering av 
outsourcing). Modellen förklaras mer djupgående i Analyskapitlet rubrik 5.1 Analysmodell.  



	   23	  

3.7 Validitet och reliabilitet 
Bell (2008) menar att den information som tas fram måste alltid kritiskt granskas för att 
avgöra hur giltig och tillförlitlig den är. Även Merriam (1994) beskriver att forskarens främsta 
mål är att komma fram till hållbara och trovärdiga resultat. Det finns två olika kriterier enligt 
Bryman och Bell (2005) för bedömning av forskning; validitet och reliabilitet. Det finns fyra 
olika sätt som studien kan kontrollers på; Extern validitet (överförbarhet), intern validitet 
(tillförlitlighet), reliabilitet (pålitlighet) samt objektivitet (bekräfta). För att svaren som 
respondenterna ger ska vara tillförlitliga bör de enligt Jacobsen (2002) ha tillräckligt med 
kunskap inom det problemområde som undersöks och att de ska kunna ge ut den 
informationen som behövs. De respondenter vi har intervjuat har stor erfarenhet och har varit 
med en längre tid i processen, vilket innebär att de har väldigt god kunskap och erfarenhet 
inom området. I de svar vi fick kunde man se likheter mellan de olika respondenterna, vilket 
kan innebär att tilltron i de svar vi har fått av respondenterna är tillförlitliga. Jacobsen (2002) 
styrker detta genom att beskriva att forskaren kan bedöma den interna giltigheten genom att 
jämföra studiens slutsatser mot varandra. Eftersom vi har valt att endast undersöka ett fåtal 
antal enheter kan det vara svårt att generalisera resultatet över alla branscher och företag. En 
annan sak som gör det svårt att generalisera är att respondenterna har svarat utifrån sin egen 
uppfattning och kan därför inte appliceras på alla. Enligt Jacobsen (2002) kan det vara svårt 
att generalisera i en kvalitativ studie eftersom syftet är att förstå och fördjupa sig inom olika 
begrepp.  

Jacobsen (2002) beskriver reliabilitet som tillförlitligheten i en studie och tar fram hur 
studiens upplägg och resultat har påverkats och om det går att göra om samma studie igen. 
Det finns olika aspekter som kan ha gjort att studiens resultat och respondenternas svar har 
påverkats. En av aspekterna kan vara att respondenterna missuppfattat frågorna och tolkat 
dem på ett annat sätt än vad författarna gjort. Den aspekten anser vi säkerställdes genom att vi 
ställde följdfrågor vilket enligt vår mening generade svar som motsvarade frågan. 
Respondenterna kan även påverkats av författarna genom att de ”styrts” mot ett visst svar. Vi 
har medvetet försökt ta hänsyn till detta och inte försökt påverka respondenterna för att vårt 
resultat ska kunna bli verklighetstroget. Enligt Jacobsen (2002) kan även respondenterna 
påverkas av kontexteffekten, som innebär att förhållandena kring hur data samlats kan 
påverka resultatet. Det vill säga om intervjun ägde rum på plats eller över telefon, men 
framförallt om respondenten befann sig i en avslappnad miljö. Eftersom vi genomfört både 
besöksintervju och telefonintervju där respondenterna själva valt plats anser vi att studiens 
tillförlitlighet ökat. Samtliga intervjuer har spelats in och efter vi har transkriberat 
intervjuerna skickade vi det till våra respondenter, detta för att de ska kunna kolla igenom så 
att det är rätt information som framgår.   

3.8 Efter studien 
Från början var det tänkt att vi skulle intervjua fyra olika respondenter ur ett kundperspektiv 
och en leverantör. Efter dessa intervjuer var utförda tyckte vi det var lämpligt att utföra 
ytterligare en intervju. Detta för att kunna få lite mer variation i företagen och vilka funktioner 
som de outsourcar. Efter det första intervjutillfället har det skickats ut ett mindre antal 
kompletterande frågor till respondenterna, detta har gjorts via mail. Detta för att få mer 
information kring kärnkompetens kopplat till outsourcing av ekonomifunktioner, en del som 
vi ansågs saknades efter första intervjutillfället och som behövdes för att skapa en tydligare 
helhetsbild kring problemet. Det har inte skickats ut några kompletterande frågor till 
Accountor eftersom det är en leverantör, det har inte heller skickats till Roche då vår 
respondent tillhörde HR-avdelningen och inte ekonomiavdelningen.  
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4. Empiri 
Detta kapitel presenterar det material som är insamlat via intervjuer med fem olika 
respondenter ifrån olika företag. Respondenternas tankar och åsikter presenteras under olika 
rubriker. Det empiriska materialet berör outsourcing av ekonomifunktioner, motiv till 
outsourcing och outsourcingsprocessen före implementering. För att få en djupare förståelse 
har vi valt att komplettera intervjuerna med en leverantörs synssätt, vilket presenteras sist i 
kapitlet.     

4.1 Presentation av respondenterna  
Ulrika Viberg, Adressändring  
Ulrika Viberg arbetar som controller på Adressändring och gjort detta sedan år 2009. Tidigare 
har Viberg arbetat med ekonomi på andra företag. Adressändring omsätter 260 miljoner per år 
och är åtta anställda, detta innebär att de outsourcar nästan allt förutom vissa 
kontrollfunktioner och vissa IT-delar. De har valt att outsourca ekonomifunktionerna sen 
Adressändring startades, vilket var 1994. Adressändring står för att adressändringar från 
företag och privatpersoner samlas in och kontrolleras. Efter det levereras adressändringarna 
till ett flertal postoperatörer och Statistiska Centralbyrån samt Skatteverket (Adressändring, 
2014).  
	  
Jan Bergman, Forbo Flooring 
Jan Bergman arbetar som redovisningschef på Forbo Flooring och har gjort detta sedan fyra år 
tillbaka. Forbo Flooring är en schweizisk koncern med två dotterbolag Forbo Flooring och 
Forbo Flooring movement systems. Forbo-koncernen omsätter cirka 8640 MSEK och av detta 
omsätter Forbo Flooring sjuttio procent. Forbo finns i sex olika länder och dem har 
försäljningsbolag i trettio olika länder. Det nordiska huvudkontoret är placerat i Göteborg och 
de har valt att outsourca lönefunktionen sedan år 2010. Forbo Flooring är en marknadsaktör 
som är delaktig i många olika produktområden. Det har ett komplett sortiment av golv för 
både privatpersoner och företag (Forbo Flooring, 2014). 
 
Hans Brobäck, Roche AB 
Hans Brobäck arbetar som personalchef och har ansvar för de HR-relaterade områdena. 
Roche är en stor koncern med över 85000 anställda runt om i världen. I Sverige är det två 
stycken dotterbolag; Roche Diagnostics och Roche Scandinavia AB. Företaget är störst i 
världen inom bioteknik och ett av de snabbaste växande företagen inom läkemedel och 
diagnostik. Läkemedelsdelen av Roche i Sverige arbetar med läkemedel inom onkologi, 
virologi, inflammation, reumatism, metabolism och CNS. Under 2013 uppgick koncernens 
försäljning till 46,8 miljarder schweiziska franc. Roche har outsourcat lönerna och har gjort 
detta sedan 2010 (Roche, 2014).   
 
Lotta Löfgren, Svensk Bilprovning 
Lotta Löfgren arbetar som CFO på Svensk Bilprovning och har gjort det sedan år 2002. 
Svensk Bilprovning är ett ledande företag avseende fordonsbesiktning, genom att upptäcka fel 
på bilar bidrar det till att minska bilens påverkan på miljön och mindre trafikolyckor. 
Bilprovningen ägs av staten och har 89 olika stationer med 650 anställda, under år 2013 
uppgick omsättningen till 454 MSEK. Bilprovningen outsourcar sedan 2009 vissa delar av 
ekonomi/redovisning, olika IT-funktion samt calecenter/bokning. 
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Lotta Norman-Jonasson, Telenor Sverige AB 
Lotta Norman-Jonasson arbetar som redovisningschef för Telenor Sverige och Telenor Sales. 
Hon har tidigare arbetat på en revisionsbyrå och redovisningschef på ett annat företag. 
Telenorkoncernen är en internationell leverantör som erbjuder olika kommunikationstjänster 
inom tele- ,data- och media. Telenor är Nordens ledande leverantör på den Nordiska 
marknaden inom TV-tjänster och telekomföretag. I Telenorkoncernen i Sverige hade en 
omsättning på cirka 12,3 miljarder år 2012 (Telenor, 2014). Företaget outsourcar kassa, 
löneadministration, leverantörsreskontra och vissa generella delar av redovisningen. 
 
Malin Karlsson, Accountor  
Malin Karlsson arbetar som VD för Accountor. Accountor är ett företag som är en leverantör 
inom outsourcing av ekonomifunktioner. Tjänsterna som Accountor erbjuder blir tillsammans 
ett helhetskoncept som kunderna kan få helt eller delvis tillgång till, beroende på vad 
företagen väljer att outsourca. De två största huvudområdena är lönehantering och 
redovisning där redovisning kopplas ihop med kundreskontra- och leverantörsreskontra samt 
löner (Accountor, 2014). 
	  
4.2	  Outsourcing	  av	  ekonomifunktioner	  
Ulrika Viberg, Adressändring 
Viberg förklarar att Adressändring outsourcar i princip hela verksamheten förutom vissa 
kontrollfunktioner och IT-funktioner som kräver specialkompetens inom företaget. Dessa 
funktioner är nära knutna till verksamheten och är beroende av att kompetensen finns i 
företaget. Det innebär att Adressändring endast har 8 anställda, där Viberg är den enda som 
arbetar med ekonomirelaterade arbetsuppgifter. Hon menar att Adressändring har valt att 
outsourca merparten av företagets ekonomifunktioner, vilket de har gjort det senaste 20 åren. 
Det innebär att Adressändring har lång erfarenhet av att outsourca företagets funktioner. 
Däremot menar Viberg att hennes roll är mer fokuserad på kontroll av leverantörernas 
prestationer och utveckling av verksamheten. Hon ansvarar idag för budget- och 
prognosarbetet, den slutliga rapporteringen till redovisningsbyrån men framförallt, som ett 
resultat av outsourcingen, har hon mer tid till verksamhetsfrågor. Viberg berättar att de 
tidigare tagit tillbaka fakturahanteringen och för att testa om den ekonomifunktionen kunde 
hanteras mer effektivt internt istället. Det visade sig dock ganska fort att den funktionen bäst 
sköttes av en leverantör (Viberg, personlig kommunikation, 14 mars, 2014 ).  
 
Enligt Viberg är kärnkompetensen på en ekonomiavdelning densamma hos alla företag; att på 
ett noggrant sätt bokföra och följa upp intäkter och kostnader samt se till att man följer de 
lagar och regler som finns. Sammanfattningsvis bör det då bli redovisningen. Sen kan man ju 
säga att utan en bra hantering av kundfakturor skulle vårt företag inte finnas. Vidare berättar 
Viberg att det är praktiskt möjligt att outsourca budget, prognos och uppföljning men hon tror 
att en extern part ändå måste ha väldigt mycket information från företaget för att kunna göra 
detta (åtminstone budget och prognos). Då faller hela idén med outsourcing.  (Viberg, 
personlig kommunikation, 9 maj, 2014). 
 
Jan Bergman, Forbo Flooring 
Enligt Bergman outsourcar Forbo Flooring löneadministrationen sedan 2010 då företaget 
genomförde en stor omorganisation, vilket resulterade i att Forbo Flooring utvärderade 
löneadministrationen. Diskussionen om outsourcing uppkom i samband med omorganisation 
då en HR-konsult anlitades och tillsammans med dåvarande ekonomichef beslutade om att 
undersöka olika alternativ kring outsourcing av löner. Då löneadministration är en 
transaktionsintensiv och standardiserad funktion lämpar den sig väl att outsourca, anser 
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Bergman. Det finns även andra funktioner i företaget som outsourcas, bland annat utskrift och 
distribution av fakturor och andra servicetjänster. Men de funktionerna har outsourcas sen 
företaget etablerades i Sverige. Vidare menar Bergman att det har blivit förändringar på 
ekonomiavdelningen sedan de valt att outsourca lönefunktionen (Bergman, personlig 
kommunikation, 21 mars, 2014). 
 
Bergman berättar att det ibland kommer upp till diskussion om att outsourca andra funktioner 
men inget konkret som bestämts. Han anser att kund- och leverantörsreskontra, kreditkontroll, 
intern- och extern rapportering och diverse statistik är ekonomifunktioner som tillhör 
ekonomiavdelningens kärnkompetens. När det gäller outsourcing av kritiska 
ekonomifunktioner menar Bergman att det i slutändan är en ekonomisk avvägning. Han 
berättar att allt går att outsourca, alla för- och nackdelar måste dock övervägas. Forbo 
Flooring har valt att outsourca de delar där det finns en ganska fast struktur runt tjänsterna och 
som relativt lätt kan avgränsas, berättar Bergman. Ju mer otydliga dessa gränser blir desto 
svårare blir det att uppskatta kostnaden och då blir ofta tjänsten för dyr jämfört med nyttan. 
Svårare uppgifter kräver intern kunskap vilket gör det mer komplicerat att outsourca. 
Bergman anser även att lönehantering och leverantörsreskontra är ekonomifunktioner som är 
mindre komplexa att outsourca eftersom de lätt kan avgränsas samt att det inte kräver mycket 
kundkontakt (Bergman, personlig kommunikation, 28 april, 2014)   
 
Hans Brobäck, Roche AB 
I likhet med Forbo-Flooring outsourcar Roche löneadministrationen. De började outsourca 
den funktionen i slutet av 2010. Enligt Brobäck drevs en ”strategi” från huvudkontoret i 
Schweiz att dotterbolagen skulle se över lönehanteringen i koncernen. När beslutet att 
outsourca togs var det viktigt att hitta en bra lösning för personen som arbetat med företagets 
löner i drygt 25 år. Därför blev processen lite speciell, vilket resulterade i att den personen 
blev överflyttad till leverantören och skulle då ansvara för lönehanteringen av Roche. Till en 
början fungerade allt felfritt men när hon drygt ett halvår senare gick i pension började 
samarbetet med leverantören stadigt försämras och Roche valde därför att inte förnya avtalet 
utan istället leta efter en annan leverantör (Brobäck, personlig kommunikation, 20 mars, 
2014). 
 
Lotta Löfgren, Svensk Bilprovning 
Löfgren anser att skalbara, gärna transaktionsintensiva processer, som inte ligger inom 
företagets kärnkompetens kan/bör outsourcas. När det gäller mindre komplexa 
ekonomifunktioner menar Löfgren att det är viktigt att funktionen inte är känslig och kritisk 
för kärnverksamheten. Ekonomifunktionerna som outsourcas är närmare bestämt 
fakturahantering, kund- och leverantörsreskontra, betalningar, löpande bokföring, vissa 
bokslutsåtgärder och ett flertal tillfälliga delprocesser beroende på rådande personalsituation. 
Dessa funktioner har outsourcats sedan 2009 som en del i strategin att anpassa verksamheten 
inför kommande avreglering av marknaden för fordonsbesiktning som skulle träda i kraft 
under 2010 (Löfgren, personlig kommunikation, 25 mars, 2014). Ovissheten under den 
perioden beskriver Löfgren enligt följande: 
 

”Då visste vi inte att vi skulle komma att dela upp och avyttra två tredjedelar av 
stationsnätet i en försäljningsprocess, utan vi trodde att vi skulle bli 
konkurrensutsatta och förlora lite marknadsandelar successivt.” (Löfgren, 
personlig kommunikation, 25 mars 2014). 
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Konkurrensutsättningen innebar att Svensk Bilprovning skulle förlora marknadsandelar och 
därmed behöva minska verksamheten allteftersom och kanske få säga upp en eller två 
anställda varje kvartal, vilket enligt Löfgren inte var någon rolig situation att befinna sig i. 
Vidare berättar Löfgren att de tagit hem outsourcinguppdraget avseende projektledning av 
månadsbokslut. För att månadsboksluten i stora transaktionsintensiva företag skall kunna 
”stängas snabbt” behövs en funktion som ansvarar för den processen, förklarar Löfgren. När 
företaget outsourcade den funktionen hade leverantören ”taktpinnen” och bestämde 
exempelvis när kundreskontran skulle stängas och när de sista leverantörsfakturorna skulle 
registreras. Men när Svensk Bilprovning blev konkurrensutsatt 2010 och delar av 
verksamheten senare skulle bolagiseras och säljas blev det för svårt för leverantören att 
hantera funktionen. Enligt Löfgren beror det på att det hände så mycket i verksamheten som 
fick effekter på den finansiella rapporteringen. Därför tog företagets redovisningsavdelning 
tillbaka ansvaret för funktionen (Löfgren, personlig kommunikation, 25 mars, 2014). 
 
Outsourcade ekonomifunktioner skall vara lätt att avskilja och strukturera i ett 
outsourcinguppdrag. Det vill säga att funktionen kan beskrivas i processer och rutiner samt att 
det är vi som fattar beslut och drar slutsatser, säger Löfgren. Vidare förklarar hon att valet att i 
vissa fall inte outsourca en funktion inte beror på rädsla för att outsourca känsliga uppgifter 
eller funktioner av sekretess-skäl, exempelvis budgetarbete eller verksamhetsuppföljning, 
utan ett eventuellt val att inte outsourca en funktion mer handlar om att bibehålla tillräcklig 
kunskap och analyskraft internt. Förutom de ekonomifunktioner som dagsläget outsourcas 
menar Löfgren att även vissa månadsuppföljningar på controllersidan skulle vara möjliga att 
outsourca om någon vill ta emot ett så ”litet” uppdrag. På inköpssidan kan man tänka sig 
avtalsadministration och spendanalyser samt upphandling av vissa områden som kräver 
specialistkunskap som inte är känslig och kritisk för kärnverksamheten som exempelvis 
hyresavtal (Löfgren, personlig kommunikation, 28 april, 2014). 
 
Lotta Norman-Jonasson, Telenor Sverige AB 
Norman-Jonasson förklarar att Telenor outsourcar kassa, löner och leverantörsreskontra även 
vissa delar av den generella redovisningen. Telenor har outsourcat dessa funktioner sedan 
2012. Diskussionen kring outsourcing kom ifrån koncernen, de ville att alla bolag i koncernen 
ska använda sig utav samma system som moderbolaget. Enligt Norman-Jonasson var strategin 
med att outsourca funktionerna till en extern leverantör, en sorts förberedelse för att senare 
kunna flytta över det till ett Shared-Servicescenter inom Telenor. En annan anledning till att 
göra det stegvis är att personalen inte behövde bli uppsagda, utan istället bli anställda hos 
leverantören (Norman-Jonasson, personlig kommunikation, 3 april, 2014).  
 
Enligt Norman-Jonasson tillhör de ekonomifunktioner som arbetar mycket med själva 
verksamheten ekonomiavdelningens kärnverksamhet. Detta kan vara såväl financial 
controllers som jobbar mer med redovisning och business controllers som jobbar mer med 
uppföljning och forecast. Hon har personligen svårt att se att det är speciellt lämpligt att 
outsourca de mer kritiska ekonomifunktionerna. Hon menar att ju mer verksamhetsnära 
funktionerna är, desto svårare är det att outsourca dem till externa leverantörer. Detta mot 
bakgrund att hon tror att det är svårt att hålla den kompetensnivån om du lägger ut det på 
partners som jobbar över flera branscher. Därför anser hon att det är enklast att outsourca 
funktioner av mer löpande karaktär eftersom mycket av deras kompetens inte är beroende av 
vilken bransch men jobbar i utan det är mer knutet till vilken typ av verksamhet. För de mer 
kritiska tjänsterna anser Norman-Jonasson att engagemanget är väldigt viktigt (Norman-
Jonasson, personlig kommunikation, 6 maj, 2014).   
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Respondent Funktioner som outsourcas Outsourcat 
sedan 

Viberg, Adressändring Merparten av ekonomifunktionerna.  1994 

Bergman, Forbo Flooring Löneadministration 2010 

Brobäck, Roché Löneadministration 2010 

Löfgren,  Svensk Bilprovning Fakturahantering, löneadministration, betalningar, 
löpande bokföring, vissa bokslutsåtgärder, kund - 
och leverantörreskontra,  

2009 

Norman-Jonasson, Telenor Kassa, löneadministration, leverantörsreskontra och 
vissa generella delar av redovisningen.  

2012 

Tabell 4.2 Sammanställning av outsourcade ekonomifunktioner, egen illustration. 
 

4.3 Motiv till Outsourcing  
Ulrika Viberg, Adressändring 
Gällande motiv till outsourcing berättar Viberg att fokus på kärnkompetens är det viktigaste 
motivet till att företaget valt att outsourca nästintill hela verksamheten. Dock menar Viberg att 
verksamheten är komplex vilket leder till att även företagets kärnkompetens blir svår att 
definiera. Men Viberg försöker beskriva kärnkompetensen som att förse företagets parter med 
rätt information. Därför blir Adressändring mindre sårbar när företag outsourcar funktioner 
som inte tillhör kärnkompetensen och kan då fokusera på kärnan i verksamheten, det vill säga 
den komplexa informationen. Dessutom menar Viberg att genom outsourcing kan 
Adressändring få tillgång till leverantörers unika kompetens. Viberg hävdar att det finns fler 
motiv till varför de har valt att outsourca ekonomifunktionen. Det är nämligen svårt att 
diskutera outsourcing utan att nämna kostnadsbesparingar, eftersom fasta kostnader 
omvandlas till rörliga, exempelvis personalkostnader. Det innebär att när volymerna går ner 
behöver Adressändring inte betala lika mycket som om företag drivit funktionerna internt. 
Viberg förklarar att om Adressändring haft personal anställda hade de behövt betala 
lönekostnaderna oavsett om volymerna gick upp eller ner. Ytterligare ett motiv till att 
outsourca enligt Viberg är att det är lättare att hänga med i den teknologiska utvecklingen 
(Viberg, personlig kommunikation, 14 mars, 2014).   
 
Jan Bergman, Forbo Flooring 
Bergman anser att det finns flera motiv till varför de valt att outsourca. Anledningen till att 
outsourcingen kom upp till diskussion var på grund av en omorganisation 2010, som innebar 
att en tillverkningsenhet avvecklades och antalet anställda minskades från trehundra till 
etthundra. Att driva en löneavdelning för hundra anställda kräver för mycket enligt Bergman, 
både kostnadsmässigt men framförallt rent teknologiskt, då det är funktion med mycket 
förändringar inom regelverket. Men enligt Bergman finns det även andra motiv till att de 
valde att outsourca löner. Innan funktionen outsourcades var det rörigt på löneavdelningen 
och kvaliteten var bristfällig. Personalen på avdelningen hanterade allt själva och genomförde 
en del speciallösningar för de anställda, som i sin tur bidrog till att ledningen inte hade den 
insyn och kontroll som krävdes. Ett viktigt motiv till att outsourca var därför att öka 
kontrollen och strukturera upp lönehanteringen i företaget. Ytterligare ett motiv som Bergman 
förklarar var kostnadsbesparingar eftersom det hade blivit allt för dyrt att ha kvar det 
”inhouse”. Nu vet Forbo Flooring exakt vad varje transaktion ska kostar och kan således 
beräkna kostnaderna på ett bättre sätt.  Självklart fluktuerar kostnaderna under året, men det är 
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inget okänt (Bergman, personlig kommunikation, 21 mars 2014). Avslutningsvis beskriver 
Bergman att förväntningarna mer än uppfyllts: 
 

”Det har blivit en riktig fullträff, kontrollen har blivit bättre än vi trott från 
början”(Bergman, personlig kommunikation, 21 mars 2014).  

 
Hans Brobäck, Roche AB 
I Roches fall är det enligt Brobäck svårt att beskriva vilka motiv som låg till grund för 
outsourcingbeslutet eftersom huvudkontoret i Schweiz drev en strategi, och att allt fler 
dotterbolagen börjat outsourca löneadministrationen (Brobäck, personlig kommunikation, 20 
mars, 2014).  
 
Lotta Löfgren, Svensk Bilprovning 
Svensk Bilprovning outsourcade inga ekonomifunktioner innan beskedet att marknaden för 
fordonsbesiktning skulle avregleras. Det beskedet mer eller mindre tvingade företaget att 
anpassa sin verksamhet, som skulle bli ungefär en tredjedel så stor. Löfgren menar att de hade 
en uttalad vilja och syfte att anpassa och effektivisera verksamheten till rådande 
konkurrenssituation och fokusera på företagets kärnverksamhet och outsourca stödfunktioner 
och transaktionsintensiva funktioner. Huvudmotivet var således att uppnå skalbarhet inför 
konkurrensutsättningen. Utöver skalbarheten fick Svensk Bilprovning lägre kostnader för 
ekonomiadministrationen. Men även större möjlighet att fokusera på de komplicerade och 
analytiska delarna i ekonomiprocesserna i stället för att ägna mycket tid åt arbetsledning och 
personalplanering (Löfgren, personlig kommunikation, 25 mars, 2014).   
 
Lotta Norman-Jonasson, Telenor Sverige AB 
Det främsta motivet till att Telenor valt att outsourca vissa ekonomifunktioner, var som ovan 
nämnt att koncernen ville att det skulle bli mer enhetligt genom att samma system används. 
Genom att börja med att outsourca vissa funktioner externt har Telenor lärt sig att agera 
kravställare mot en extern leverantör. Norman-Jonasson berättar att det fanns fler motiv till att 
de valt att outsourcar, ett motiv var att Telenor kan fokusera på det dem är bäst på vilket 
innebär fokus på kärnkompetens. Hon menar att Telenor räknar med kostnadsbesparingar, 
men som först kommer synas när Shared-services införs. Ett annat motiv är tidsvinster, hon 
förklarar att genom låta personalen gå över till den nya leverantören, har Telenor inte behövt 
lära upp personalen hos leverantören. Hon menar att även detta generera kostnadsbesparingar 
(Norman-Jonasson, 3 april, 2014). 
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Respondent Motiv till outsourcing 
Viberg, Adressändring * Fokus på kärnkompetens. 

* Kostnadsbesparing – Omvandla fasta kostnader till rörliga. 
* Lättare att hänga med i den tekniska utvecklingen. 
* Tillgång till unik kompetens. 

Bergman, Forbo Flooring * Förbättra kvalitén.  
* Kostnadsbesparing. 
* Omorganisation. 
* Öka kontrollen.   

Brobäck, Roche * Inga särskilda. 
Löfgren, Svensk 
Bilprovning  

* Anpassa och effektivisera verksamheten till rådande 
konkurrenssituation.  
* Fokus på kärnkompetens.  
* Lägre kostnader. 

Norman-Jonasson, Telenor * Bli mer enhetligt och förbereda företaget inför outsourcing.  
* Fokus på kärnkompetens.  
* Tidsvinst. 

Karlsson, Accountor * Fokus på kärnkompetens. 
* Kostnadsbesparing. 
* Ökad flexibilitet. 

Tabell 4.3 Sammanställning av motiv till outsourcing, egen illustration. 

4.4 Outsourcingsprocessen före implementering 

4.4.1 Strategisk utvärdering 
Ulrika Viberg, Adressändring 
Eftersom Adressändring outsourcat nästintill hela verksamheten sen starten är outsourcing en 
viktig del i företagets strategi. När Adressändring startades 1993 var tanken från början att allt 
skulle outsourcas. I början fanns bara VD på plats och på hösten började företaget anställa en 
del nyckelfunktioner inom framförallt IT. Det gjordes därför ingen strategisk utvärdering 
eftersom tanken aldrig var att bygga företaget med egen personal. Viberg förklarar att det 
dagligen görs ständiga kontroller av de funktioner som outsourcas vilket i sig är en strategi för 
att minska riskerna med outsourcing (Viberg, personlig kommunikation, 14 mars, 2014). Hon 
anser dessutom att ju mer kritisk och komplex funktionen är för företaget desto noggrannare 
utvärdering krävs samt viktigare att få till ett tydligt avtal om vad det är som skall gälla 
(Viberg, personlig kommunikation, 9 maj, 2014). 
 
Jan Bergman, Forbo Flooring 
Enligt Bergman orsakade omorganisationen Forbo Flooring stora förändringar vilket 
resulterade i att företag började outsourca löneadministrationen. Bergman kan inte svara på 
om de hade undersökt möjligheten att outsourca den funktionen om inte omorganisationen ägt 
rum. Därför har inte företaget gjort någon strategisk utvärdering i syftet att analysera vilka av 
företagets funktioner som lämpar sig bäst för outsourcing, utan av naturliga skäl föll valet på 
löneadministrationen (Bergman, personlig kommunikation, 21 mars, 2014).  
 
Hans Brobäck, Roche AB 
Brobäck menar att Roche inte är ett företag som arbetar med outsourcing i någon större 
utsträckning. Men i det här fallet är outsourcing av lönerna en långsiktig strategi, och det är 
osannolikt att Roche skulle ta tillbaka lönerna internt oavsett företagets tillväxt. Brobäck 
förklarar att eftersom han varit delaktig i två outsourcingsprojekt av löner tidigare i sin karriär 
förstod han vad som behöver uppmärksammas när löner ska outsourcas. Han menar att 
lönehanteringen i ett företag är kritiskt ur ett arbetsgivarperspektiv eftersom det rör företagets 
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anställda och inte påverkar verksamheten i större utsträckning. Därför gjorde Roche inte 
någon särskild analys eller strategisk utvärdering om vad outsourcing skulle innebära för 
deras verksamhet, utan fokuserade istället på valet av leverantör (Brobäck, personlig 
kommunikation, 20 mars, 2014).  
 
Lotta Löfgren, Svensk Bilprovning 
Eftersom Svensk Bilprovning stod inför en omfattande omorganisation behövde företaget 
anpassa sin strategi till den nya konkurrenssituationen, vilket enligt Löfgren resulterade i 
väldiga strategidiskussioner inför hur företaget skulle tackla konkurrensutsättningen. Beslutet 
att outsourca ekonomifunktionerna fattades av företagets VD, men förankrades dessförinnan i 
styrelsen eftersom det påverkade verksamheten i så hög grad. Företaget beslöt sig för att 
fokusera på sin kärnverksamhet och identifiera stödfunktioner och transaktionsintensiva 
funktioner som kunde outsourcas. Företaget undersökte även vad den nya strategin skulle 
innebära för personalen. Löfgren utvecklar resonemanget och menar för att kunna flytta fokus 
över till kärnverksamheten och kunna vara konkurrenskraftiga på marknaden är det viktigt att 
inte ägna huvuddelen av krutet på ett huvudkontor på exempelvis löneadministration och 
bokföring. Det var relativt enkelt att identifiera lämpliga processer att outsourca eftersom 
företaget är så transaktionsintensivt. Det är möjligen inte lika lätt för andra typer av bolag 
(Löfgren, personlig kommunikation, 25 mars, 2014). 
 
Löfgren säger att den strategiska utvärderingen inför outsourcingbeslutet skulle göras på ett 
mer grundläggande sätt om de uppfattade ekonomifunktionen som mer kritisk för 
verksamheten. Hon menar att det dessutom skulle vara nödvändigt när de vill få igenom ett 
beslut i ledningen, eller styrelsen om det gäller tillräckligt stora avtal (Löfgren, personlig 
kommunikation, 28 april, 2014). 
 
Lotta Norman-Jonasson, Telenor Sverige Ab 
Norman-Jonasson anser inte att man kan ha olika tillvägagångssätt beroende på vilken 
funktion det är som ska outsourcas, där bör man i stället överväga lämpligheten i att outsourca 
över huvud taget (Norman-Jonasson, personlig kommunikation, 6 maj, 2014). 

4.4.2 Leverantörsutvärdering  
Ulrika Viberg, Adressändring 
När Adressändring skall utvärdera kvalificerade leverantörer förklarar Viberg att de först och 
främst undersöker vilka leverantörer som skulle kunna hantera de olika funktionerna. Därefter 
tar de in offerter från leverantörerna som sedan analyseras och diskuteras. Vanligtvis tar 
Adressändring in offerter från fem olika leverantörer. Enligt Viberg diskuteras offerterna som 
jämförs med varandra för att kunna avgöra vilken leverantör som är lämpligast. När de jämför 
leverantörer är den befintliga kunskapen hos leverantören viktig, men även referenser från 
andra kunder är betydelsefulla. Det förekommer faktiskt att Adressändring är referens till 
andra kunder som funderar på att outsourca. Det har hänt att de har bytt leverantör och då 
menar Viberg att det alltid är lite osäkert när leverantörer byts, eftersom man inte alltid vet 
vad den nya leverantören kan leverera. Det är inte säkert att den nya leverantören kan utföra 
uppdraget likadant som den tidigare leverantören däremot kanske den nya leverantören kan 
göra något utöver det som den tidigare gjorde.  
 
Enligt Viberg gäller det att hitta en balans mellan leverantören och företaget, det ska finnas ett 
starkt förtroende. Om en leverantör tappar engagemanget och samarbetet inte utvecklas som 
Adressändring avser, då anser Viberg att företaget bör undersöka nya leverantörer som kan 
tillföra mer till Adressändring. Det är viktigt att kunna hitta ett långvarigt och förtroendefullt 
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samarbete, det ska inte märkas att det är två olika företag menar Viberg, det ska kännas att 
båda parterna vinner på det: 

 
”Båda företagen ska kunna vinna på samarbetet, då tror jag att det kommer vara 
ett lyckat och vinnande koncept”. (Viberg, personlig kommunikation, 14 mars 
2014). 

 
Hon förklarar att de större samarbetena kallar Adressändring för partner och medan mindre 
samarbeten kallas för leverantör. Det är viktigt att Adressändring känner förtroende för 
leverantören och att de kan bygga ett långvarigt samarbete. Det är svårt att utvärdera 
leverantörer utan att diskutera priset. Priset är alltid en faktor som bidrar till beslutet om 
vilken leverantör som slutligen väljs. Dock menar Viberg att de hellre väljer en dyrare 
leverantör som de känner mer förtroende för än den med lägst pris (Viberg, personlig 
kommunikation, 14 mars 2014). 
 
Jan Bergman, Forbo Flooring 
När beslut tagits att hitta en lämplig leverantör gjordes en noggrann kravspecifikation av vilka 
krav Forbo Flooring hade på leverantören. Viktiga faktorer som spelade in var priset, 
användartillgänglighet, geografisk placering men framför allt att leverantören kunde utföra 
löneadministrationen effektivt. Det var även viktigt att det fanns goda referenser om 
leverantörerna. En av leverantörerna hade goda referenser från HR-konsulten som anlitades i 
samband med omorganisationen. Därefter kontaktades de som uppfyllde kravspecifikationen 
för att begära offerter. Koncernen Forbo Flooring har som policy att alltid jämför minst tre 
leverantörer förklarar Bergman. Till en början gjordes det en prisjämförelse mellan de olika 
leverantörerna och sedan menar Bergman att det fokuserades mycket på tidigare kunders 
referenser till leverantörerna. Men enligt Bergman skiljde det sig inte jättemycket prismässigt, 
utan det var till slut känslan de fick när de träffade de olika leverantörerna som avgjorde 
beslutet. Innan de bestämde sig för att skriva avtal gjordes en riskbedömning av leverantören. 
Bland annat gjordes en kreditupplysning för att se ut om leverantören hamnat i 
likviditetsproblem. De analyserade även hur det skulle se ut för leverantören om cirka fem år, 
detta för att få en bättre bild av företaget. Enligt Bergman är det viktigt att kommunikationen 
mellan kunden och leverantören fungerar eftersom att de har daglig kontakt och på så vis 
fungerar som nära partner (Bergman, personlig kommunikation, 21 mars, 2014). 
 

”Det är inga vattentäta skott mellan dem och oss, utan de fungerar som en 
extraanställd kan man säg, även om det är en annan firma”. (Bergman, personlig 
kommunikation, 21 mars 2014).  

 
Hans Brobäck, Roche AB 
I och med Roches särskilda krav på att leverantören skulle kunna ta över deras löneperson 
blev processen speciell och antalet potentiella leverantörer begränsade. Brobäck menar att det 
fanns olika faktorer som spelade in vid val av leverantör. Bland annat är det viktigt att 
säkerställa att de kunde leverera med kvalitet, att de kan leverera lönerna i tid eftersom det är 
så kritiskt att lönerna är korrekta och kommer ut till företagets anställda i tid. Det är även 
viktigt att processerna och kommunikationen mellan parterna fungerar på ett bra sätt. Men 
den viktigaste faktorn vid första tillfället enligt Brobäck var att leverantören skulle kunna ta 
över deras dåvarande löneperson. En av leverantörerna som utvärderades hade två andra 
Rochebolag använt sig utav, vilket gjorde att de hade goda referenser om den leverantören. 
Men Roche valde att även granska fler bolag för att kunna göra en bättre analys och 
jämförelse. Enligt Brobäck gjordes ingen noggrann riskbedömning utan referenserna vägde 
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tyngst vid val av leverantör. Det slutliga valet föll på den leverantören som de andra 
Rochebolagen använt eftersom de kunde ta över deras löneperson. Det resulterade i att själva 
överlämnandet av löneadministrationen blev smidig och lyckad. Som vi nämnt tidigare 
uppdagades en del problem med leverantören när Roches tidigare löneperson gick i pension. 
Bland annat fanns det ingen hos leverantören som kunde ta över arbetet med Roches löner på 
ett bra sätt, vilket orsakade oklarheter om vem som gjorde vad och vem som ansvarade för 
Roches löneadministration. Enligt Brobäck visade det sig hur bristfälliga leverantörens 
processer var. Roche fick godkänna löneutbetalningar i sista stund och förtroende för 
leverantören försämrades kraftigt och Roche valde som sagt att inte förnya avtalet. En 
avgörande faktor till att det inte blev så lyckat var att det var så många andra parametrar som 
tog fokus från de väsentliga, menar Brobäck.   
 
Med tanke på erfarenheterna från första leverantören var det särskilt viktigt att den nya 
leverantören kunde investera tillräckligt med resurser samt att de hade ett team som ansvarade 
för Roches löneadministration. Det var också viktigt att den nya leverantören arbetade med 
samma lönesystem som Roche eftersom de inte ville byta system. Slutligen träffade och 
jämförde Roche två leverantörer. leverantören som slutligen valdes träffade Roche vid två 
tillfällen, en gång i Roches lokaler och en gång hos leverantören. Enligt Brobäck gav de ett 
väldigt bra helhetsintryck och visade på bra referenser som Roche tog kontakt med, som 
säkerställde att leverantören verkligen arbetade som ett team med sina kunder. Nu så här i 
efterhand, jämfört med den nya leverantören, berättar Brobäck att den första leverantören 
egentligen inte gav ett professionellt intryck (Brobäck, personlig kommunikation, 20 mars 
2014). Avslutningsvis beskriver Brobäck samarbetet med den nya leverantören så här: 
 

”Samarbetet med den nya leverantören fungerar väldigt väl, de levererar 
verkligen enligt våra förväntningar, de har bra bemanning och ett bra team som 
arbetar runt omkring oss” (Brobäck, personlig kommunikation, 20 mars 2014).  

 
Lotta Löfgren, Svensk Bilprovning 
Löfgren förklarar att när lämpliga processer identifierats genomförde de ansvariga för 
projektet marknadsundersökningar och studiebesök för att undersöka vad det fanns för utbud 
av outsourcingleverantörer. I den tidigare monopolsituationen lydde Bilprovningen under 
lagen om offentlig upphandling (LOU). Lagen innebär att företag måste följa vissa processer 
vid större upphandlingar. Löfgren berättar att det alltid börjar med noggranna analyser och 
mycket väl genomtänkta kravspecifikationer som ligger till grund i förfrågningsunderlaget 
som skickas till potentiella leverantörer. I denna upphandling hade Svensk Bilprovning 
dessutom bifogat vissa avtalsvillkor, vilket underlättade eftersom de leverantörer som svarade 
redan genom sitt anbud accepterat de grundläggande kraven som ställts. Men det är viktigt att 
varar rimlig i sina krav och villkor för annars riskerar man att inte få några svar från 
leverantörerna, hävdar Löfgren. Det slutade med att fem leverantörer jämfördes. Därefter 
betygsätts de olika delarna, vilket kan vara lite subjektivt menar Löfgren. Viktiga faktorer 
som bedömdes vid utvärderingen av leverantörerna för ekonomifunktiorna var att de hade bra 
processer för att ta hand om övertagen personal, priset och leverantörens erfarenhet av att 
hantera likande funktioner. Slutligen föll valet på en leverantör som tillhandahåller alla 
ekonomifunktionerna (Löfgren, personlig kommunikation, 25 mars, 2014). 
 
Löfgren förklarar att när företaget verkar på en konkurrensutsatt marknad inte längre lyder 
under lagom om offentligt upphandling. Hon anser att lagen är omfattande och i vissa 
avseenden stelbent, men att grundtanken är god. Bilprovningen försöker därför även i dag 
anamma samma tänkesätt eftersom det ger genomtänkta anbudsförfrågningar och därmed en 
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trygghet vid upphandlingar. Löfgren påstår dessutom att kontinuerlig utvärdering av 
leverantörer är mycket viktigt men svårt i samband med outsourcing. Det är svårt att både inse 
och framföra till en leverantör man haft ett samarbete med i exempelvis tre år att de inte 
längre uppfyller de krav på till exempel finansiell ställning som ställdes i samband med 
upphandlingen (Löfgren, personlig kommunikation, 25 mars, 2014). Hon förklarar också att 
leverantörsutvärderingen genomförs på samma sätt oavsett hur kritisk funktionen är, men att 
utvärderingskriterier skiljer sig åt (Löfgren, personlig kommunikation, 28 april, 2014).    
 
Lotta Norman-Jonasson, Telenor Sverige AB 
Norman-Jonasson förklarar att de började med att undersöka olika potentiella leverantörer. En 
av leverantörerna var ganska självklar då Telenor i Danmark outsourcat till den leverantören. 
Det var olika faktorer som spelade in när val av leverantör gjordes, men en viktig faktor var 
att den befintliga personalen som utförde de arbetsuppgifter som skulle outsourcas fick 
möjlighet att gå över till leverantören. Detta gjorde att valet blev ganska lätt då den 
leverantören som Telenor i Danmark använda sig av skulle expandera och öppna ett kontor i 
Karlskrona. Detta innebar att det inte blev några problem för personalen att gå över. Norman-
Jonasson menar att detta har gjort att personalen som arbetade fick har kvar sitt arbete annars 
ha de ställts för en situation där de troligtvis blivit av med sitt jobb. Efter att de valt leverantör 
förklarar hon att Telenor som koncern undersökte leverantören och kontrollerade exempelvis 
hur deras ekonomiska ställning såg ut och prognoser för hur det kommer se ut i framtiden. 
Detta för att säkerställa leverans men även att det skulle innebära en bra arbetsplats för 
personalen (Norman-Jonasson, 3 april, 2014). 

4.4.3 Avtalshantering 
Ulrika Viberg, Adressändring 
Vanligtvis är det VD:n och produktionsansvarige som deltar i processen, men ibland deltar 
även den ansvarige på avdelningen där funktionen outsourcas. Det är viktigt att avtalet är 
detaljerat och att det framförallt inkluderar detaljer om debitering. Det vill säga att alla 
kostnader tydligt skall specificeras och att inga kostnader utöver detta kommer debiteras. 
Viberg berättar att detta underlättar för båda parter eftersom det minskar risken för diskussion 
om varför debiteringen var si eller så.  Hon tycker även det är viktigt att det finns med i 
avtalet vad som sker om leverantören inte uppfyller förväntningarna, men även vad som sker 
om förväntningarna överträffas. Hon menar att det handlar om att kunna ”ge och ta”. En 
svårighet med att skriva ett avtal är enligt Viberg att oavsett vad man diskuterar och avtalar 
om kommer man alltid fram till verkligheten förr eller senare, och då uppstår det ofta problem 
som verken kunden eller leverantören kan förutse. Vidare fokuseras det mycket på 
prestationskrav och att avtalet utformas på ett sätt som känns tryggt. Viberg förklarar att de i 
regel skriver längre avtal med leverantörer som de samarbetat med under en längre tid, 
däremot skrivs det oftast kortare avtal med nya leverantörer. Längden på avtalen beror på 
vilken funktion som outsourcas. Om avtalet innebär stora investeringen för leverantören 
kräver de i regel ett längre avtal för att kunna motivera investeringen. Krävs det mindre 
investeringar omförhandlas avtalen efter ett år, och därefter skrivs det längre avtal, oftast två-
tre år, om förtroende skapats och samarbetet fungerat väl. Avslutningsvis förklarar Viberg att 
avtalen förlängs automatiskt, om inget annat avtalats, och att det i regel råder ömsesidig 
uppsägningstid på sex-tolv månader (Viberg, personlig kommunikation, 14 mars, 2014).  
 
Jan Bergman, Forbo Flooring 
När avtal med leverantören förhandlades fram använde Forbo Flooring den kravspecifikation 
som låg till grund för leverantörsutvärderingen, men självklart är det mer detaljerat vid 
avtalsförhandling säger Bergman. Det är viktigt att klargöra förväntningarna från båda 
parterna, eftersom det minskar risken för missförstånd. Debitering ska också tydligt framgå, 
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men även kvalitetskraven i form av SLA, vilket enligt Bergman underlättar eftersom de vet 
exakt vad leverantören förväntas leverera. Andra viktiga klausuler som finns med i avtalet är 
vad som sker vid eventuell konkurs. Då ska Forbo Flooring till exempel avinstallera alla 
programvaror och betala 50 procent av kvarvarande debiteringskostnad. Avtalet skrevs initialt 
på ett år och omförhandlas årligen, med ömsesidig uppsägningstid på tre månader. 
Avslutningsvis anser Bergman att avtalet är tydligt strukturerat och de känner sig trygga med 
avtalet (Bergman, personlig kommunikation, 21 mars 2014).  
 
Hans Brobäck, Roche AB 
Med tanke på erfarenheterna från den gamla leverantören var Roche mycket mer noggrann 
med vad avtalet med den nya leverantören skulle inkludera. Framförallt var de mer tydliga 
med vilken leveranskvalitet de förväntade sig, som säkerställdes i from av SLA eftersom det 
var just det som inte fungerade tidigare, berättar Brobäck. Avtalet med förra leverantören 
hamnade lite i skymundan enligt Brobäck eftersom de ville säkerställa att deras löneperson 
fick det bra, samt att de hade så goda referenser från de andra Rochebolagen. Därför minns 
inte han vilka andra detaljer som var viktiga att inkludera i avtalet för Roches del. Brobäck 
beskriver avtalsprocessen med den nya leverantören som väldigt smidig och professionell, där 
de tillsammans diskuterade och kontrollerade att avtalet inkluderade viktiga detaljer och 
innefattade en struktur så att båda parter kände sig trygga. Nuvarande avtal löper på två år, 
och han berättar att de känner sig väldigt trygga med avtalet och den nya leverantören 
(Brobäck, personlig kommunikation, 20 mars, 2014).  
 
Lotta Löfgren, Svensk Bilprovning 
Avtalsprocessen med leverantören var relativt odramatisk utan större komplikationer, vilket 
Löfgren tror beror på att grundvillkoren framfördes tidigt i upphandlingsprocessen. Det finns 
en policy i företaget hur vi skall gå tillväga när vi förhandlar och skriver avtal samt en egen 
utarbetad avtalsmall som fungerar väl till de flesta tjänsteavtal. Löfgren menar att 
avtalsmallen i sig är ganska generell, det är dock viktigt att avtalet inkluderar bra och tydliga 
SLA eftersom det är dessa som ligger till grund för uppdraget och som uppföljning av 
leveransen bör ske mot.  Det är även viktigt att man i avtalet hänvisar till rutinbeskrivningar 
som ligger som en instruktion till leverantören hur de skall utföra uppdraget. Ett första 
avtalsförslag skickades över till leverantören som fick ge sina synpunkter. Löfgren berättar att 
det i en såpass omfattande upphandling, som det var när ekonomifunktionerna skulle 
outsourcas, ofta förekommer diskussioner om såväl formuleringar som avtalsvillkor mellan 
parterna. Det innebär att man träffas att flertal gånger och diskuterar fram ett avtal med 
formuleringar som alla känner sig trygga med. Löfgren förklarar även att avtalet kontrolleras 
av en jurist, som då inte fokuserar så mycket affärsvillkoren och SLA utan mer på andra 
formuleringar och om det finns något gömt i de allmänna villkoren. Avtalsanteringen sker på 
samma sätt oavsett hur kritisk funktionen är, men att själva avtalsuppföljningen möjligen blir 
mer omfattande ju mer kritisk funktionen är. Det svåraste i avtalsprocessen var 
personalövergången eftersom de ville säkerställa att personalen hanterades korrekt (Löfgren, 
personlig kommunikation, 25 mars, 2014). Löfgren hävdar att avtalshanteringen skulle utföras 
på samma sätt oavsett hur kritisk funktionen är, men att möjligen avtalsuppföljningen blir mer 
omfattande (Löfgren, personlig kommunikation, 28 april, 2014).    
 
Lotta Norman-Jonasson, Telenor Sverige AB 
Utformande av avtalet förklarar Norman-Jonasson att deras jurister sköter det helt och hållet. 
De utformar ett avtal och sedan fick de kontrollerade det och ger input. Däremot förklarar hon 
att leverantören hade ett standardiserat avtal som justerades efter hand. Norman-Jonasson 
berättar att de var delaktiga i viktiga faktorer som skulle vara med i avtalet, en av dem var att 
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tydligt får med vad förväntningarna ifrån båda hållen. Avtalet som skrevs med leverantören är 
avtal som är på kort sikt, först skrevs det till april 2014 men har nu förlängts med ett 
minimum på ett år. Enligt Norman-Jonasson är strategin kortsiktig eftersom de så småningom 
kommer har en Shared services internt istället. Hon förklarar att det är sorts förberedelse för 
vad som komma skall, vilket även leverantören är medveten om (Norman-Jonasson, personlig 
kommunikation, 3 april, 2014). Avslutningsvis berättar hon att de generellt är väldigt nöjda 
över arbetet, hon tror att de flesta på hennes avdelning tycker det fungerar mycket bättre än 
vad de trott ifrån början: 
 

”Vår verksamhet är mindre spretig nu, eftersom det börjar bli mer enhetligt”  
(Norman-Jonasson, personlig kommunikation, 3 april, 2014) 

	  
4.5 Leverantören  
Outsourcing av ekonomifunktioner 
Karlsson på Accountor beskriver ekonomifunktioner som ”måste-funktioner” i alla 
vinstdrivande verksamheter. Företag kan välja att antingen bedriva funktionerna ”inhouse” 
eller så väljer de att outsourca. De vanligaste funktionerna som outsourcas till Accountor är 
löneadministration, redovisning och fakturahantering. Enligt Karlsson har samtliga områden 
god tillväxt och potential, även om löneområdet har haft allra störst efterfrågan den senaste 
tiden. Löneadministration kan vid en första anblick förefalla lättare att avgränsa och outsourca 
som egen tjänst. Redovisningens omfattning beror mycket på vilket företag och bransch, men 
även hur stor del som företagen själva vill ansvara för, rapporteringskrav mm. Vidare kan inte 
Karlsson minnas att någon av deras kunder valt att avsluta samarbetet på grund av att de 
upptäckt att funktionen inte borde ha outsourcats.  
 
Motiv till outsourcing 
Oftast tillhör inte ekonomifunktionerna i ett företag kärnkompetensen och därför kan andra 
företag hantera dessa säkrare, bättre och billigare förklarar Karlsson. Däremot ligger 
ekonomin närmst företagets hjärta och kan således vara svårt rent mentalt att outsourca 
eftersom det kan är känsligt att förlora kontrollen. När det gäller motiv till varför företag 
väljer att outsourca ekonomifunktioner menar Karlsson att det kan vara alltifrån 
kostnadsbesparingar och kompetensskäl till den flexibilitet som outsourcing innebär.   
 
Ekonomifunktioner som outsourcas 
Enligt Karlsson har Accountor huvudsakligen tre olika tjänster som kan erbjudas: redovisning 
inkl rapportering, leverantörsreskontra- och leverantörsfakturaservice och löneadministration. 
Inom respektive tjänst erbjuds dessutom en rad tilläggstjänster såsom controlling, 
budgetering, HR-tjänster, kundspecifika handböcker såsom personalhandbok eller 
skattehandbok etc. 
 
Processen 
Karlsson berättar att de har totalt 95 personer anställda och finns runt om i Sverige på 4 olika 
kontor. På säljavdelningen arbetar 3 personer med framförallt nyförsäljning. Det är både 
inkommande men framförallt utgående samtal om försäljning.  Efter visat intresse bokas det 
in ett första personligt möte, där Accountor har en presentation om verksamheten och även 
kunden om sin verksamhet. Beroende på hur konkreta kunderna är vid första mötet bokas det 
in fler möten innan offert skrivs, där det kommer upp till diskussion om bland annat en 
behovsanalys och lösningsförslag. Karlsson förklarar att det är viktigt att göra en noggrann 
behovsanalys där förväntningarna diskuteras. Hon menar att det är många kunder som missar 
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att det måste finnas en person i företaget som kan vara motpart gentemot leverantören, där 
avstämningar görs sinsemellan. Därefter skrivs det en offert och efter det blir det antingen en 
affär eller inte.  
 
Offerterna som skrivs är heltäckande och omfattar i princip lika mycket som ett avtal. 
Offerten innehåller olika servicenivåer, även noggrant detaljerat vad leverantören förväntar 
ifrån kunden och tvärtom. Karlsson berättar även att de i mer omfattande avtal har med SLA 
(Service Level Agreement) för att komplettera med ytterligare detaljerad information och 
ansvarsgränser.  Avtal som Accountor använder sig av är standardiserade avtal som anpassas 
efter varje kund, bl a SRF inom redovisning. I grund är avtalen standardiserade och byggs 
sedan upp med information för att det ska passa varje enskild kund och deras behov. En annan 
sak som Karlsson tar upp är att det ska finnas med all debitering som kommer att ske för att 
det inte senare ska bli några missförstånd. Karlsson förklarar att det är viktigt att även 
löptiden på avtalet framgår tydligt för båda parters trygghet, som leverantör binder man bl a 
upp resurser och system. Avslutningsvis menar Karlsson att ju mer detaljrikt och noggrant 
avtal desto bättre: 
 

” Så länge allt fungerar bra kollar ingen part på avtalet, men när det inte går bra 
kollar man på avtalet.  Det är vid de tillfällena det är viktigt att avtalet byggts upp 
på rätt sätt för båda parters trygghet”(Karlsson, personlig kommunikation, 7 
mars, 2014) 
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5. Analys 
Kapitlet inleds men en förklaring av analysmodellen som ligger till grund för analysen. 
Studiens empiriska material analyseras med utgångspunkt i den teoretiska referensramen. 
Likheter och skillnader diskuteras.  

5.1 Analysmodell 
I den teoretiska referensramen under avsnittet 2.4 Outsourcingprocessen beskrevs kortfattat 
outsourcingprocessen, där vi sedan fördjupade oss i faserna relevanta för studiens syfte och 
problemformulering, det vill säga som utspelar sig före implementeringen. Analysmodellen 
(figur 5.1) som ligger till grund för nedanstående analys, där vi kommer att tolka och 
analyserar respondenternas svar med varandra och den teoretiska referensramen, är inspirerad 
av Power et al. (2006) och Handley och Benton (2009). Vi har valt att kombinera dessa 
forskares modeller för att de tillsammans skapar en övergripande förståelse om vad som kan 
förväntas av företagen, vilken problematik som kan uppstå före själva implementeringsfasen 
samt vilken effekt det kan ha på outsourcing generellt. Handley och Benton (2009) har 
genomfört en empirisk studie som visade vilken effekt strategisk utvärdering och 
avtalshantering hade på outsourcingprojektets resultat och utfall, men även vilken effekt det 
hade på varandra. Till skillnad från Handley och Benton (2009) är Power et al. (2006) en 
handbok som är mer övergripande i sin uppbyggnad och på så vis skapar en grundläggande 
förståelse för outsourcingprocessen. Alla faserna förekommer i Power et al. (2006) som 
menar att ingen fas bör utelämnas för bäst resultat. Därför är alla faserna med i 
analysmodellen, men vi har med avsikt valt att koppla samman faserna med streck och inte 
pilar eftersom vi vill undersöka relationen mellan faserna samt vilket tillvägagångssätt 
respondenterna haft. 
 

 
Figur 1.1 Egen analysmodell, inspirerad av Handley och Benton (2009) och Power et al. 
(2006). 
 

Ovanstående figur visar relationen mellan studiens teman som kommer analyseras i detta 
kapitel. I första steget i analysmodellen analyseras vilka delar av ekonomifunktionen som 
outsourcas bland respondenterna som representerar vårt empiriska material samt vilka motiv 
som återfinns bland respondenterna. Därefter kan analysmodellen upplevas som något 
komplex. Men vi anser att modellen väl återspeglar den problematik som kan uppstå efter att 
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företag bestämt sig för att undersöka möjligheten till outsourcing. Faserna strategisk 
utvärdering, leverantörsutvärdering och avtalshantering återfinns i Power et al. (2006), som 
anser att ingen fas bör utelämnas, vilket symboliseras av pilarna mot implementeringsfasen. 
Lägger vi därtill Handley och Benton (2009), som undersökt strategisk utvärdering och 
avtalshantering från ett mer empiriskt perspektiv får vi med den samlade bilden av vad som 
enligt den teoretiska referensramen är viktiga aspekter i tillvägagångsättet innan 
implementeringsfasen.  

	  
5.2 Outsourcing av ekonomifunktioner 
Enligt Axelsson (1998) finns två olika typer av outsourcing - integrerad outsourcing och 
splittrad outsourcing. Integrerad innebär att en hel funktion av ett företag outsourcas till en 
leverantör. När vissa delar av en funktion läggs ut på en leverantör benämns det som splittrad 
outsourcing. Viberg berättar att de outsourcar i stort sätt alla ekonomifunktioner i företaget 
förutom vissa kontrollfunktioner som kräver att kompetensen finns i företaget.  Även Löfgren 
och Norman-Jonasson förklarar de outsourcar ett flertal ekonomifunktioner. Löfgren nämner 
att de outsourcar kund- och leverantörsreskontra, löneadministration, betalningar, löpande 
bokföring och vissa bokslutsåtgärder. Enligt Norman-Jonasson outsourcar Telenor 
ekonomifunktioner som kassa, löneadministration, leverantörsreskontra och vissa generella 
delar av redovisningen. Till skillnad från de andra respondenterna outsourcar Forbo-Flooring 
och Roche endast löneadministration. Till Axelssons (1998) definition av integrerad 
outsourcing kan samtliga respondenters utsagor kopplas, eftersom alla outsourcar minst en hel 
ekonomifunktion. Det vill säga hela löneadministrationen eller hela leverantörsreskontran. 
Däremot förekommer även splittrad outsourcing i Telenor, Adressändring Svensk 
Bilprovning. I fallet Adressändring finns viktiga kontrollfunktioner kvar i företaget. Telenor 
outsourcar vissa generella delar av redovisningen och Svensk Bilprovning outsourcar vissa 
bokslutsåtgärder.      

Axelsson (1998) anser att de aktiviteter som ligger närmast kärnan (se punkt 1 i figur 2.4b) 
kontrolleras och utförs bäst intern i företaget medan de aktiviteter som placeras i periferin 
lättare kan hanteras av en extern leverantör. Företag kan då fokusera på aktiviteter och 
resurser som skapar ett unikt värde för företaget genom att de vet vad som utgör 
kärnverksamheten. Vidare menar Axelsson (1998) och Prahalad och Hamel (1990) att 
aktiviteter som är periferiska varken påverkas av eller påverkar kärnkompetensen i större 
utsträckning. De företag som utgör vårt empiriska material har valt att outsourca hela eller 
delar av ekonomifunktionen. Ekonomifunktionen som helhet i dessa företag kan placeras som 
stödaktivitet (se figur 2.4b) eftersom ingen av respondenterna uppgett att ekonomifunktionen 
som företagets kärnkompetens. Enligt Axelsson (1998) är stödaktiviteter direkt kopplade till 
företagets kärnkompetens och verkar som ett stöd för att kärnkompetensen skall fungera. 
Karlsson på Accountor menar att ekonomifunktionerna i ett företag sällan tillhör 
kärnkompetensen. Däremot anser hon att ekonomin ofta ligger närmst företagets hjärta och 
kan vara svårt att rent mentalt outsourca eftersom det kan vara känsligt att förlora kontrollen. 

Om istället ekonomifunktionen i dessa företag delas in och analyseras ur ett 
kärnkompetensperspektiv kan funktionerna kopplas till fler dimensioner i figur 2.4b. Enligt 
Axelsson (1998) är en avskiljbar aktivitet (se punkt 4 i figur 2.4b) inte kopplad till 
kärnkompetensen men ingår i huvudprocessen. Detta är aktiviteter som är enkla att skilja från 
kärnkompetensen och således lättare att outsourca. Löneadministrationen, som alla företag 
outsourcar, kan placeras som periferiaktivitet då den inte är sammankopplad till 
huvudprocessen i samma utsträckning som andra ekonomifunktioner. Brobäck anser nämligen 
att lönehanteringen i ett företag är mer kritiskt ur ett arbetsgivarperspektiv eftersom det rör 
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företagets anställda och inte påverkar verksamheten i större utsträckning. Liknande 
resonemang för Bergman som menar att lönehantering och leverantörsreskontra är 
ekonomifunktioner som är mindre komplexa att outsourca eftersom de lätt kan avgränsas samt 
att det inte kräver mycket kundkontakt. Ju svårare det är att avgränsa desto svårare blir det att 
uppskatta kostnaden och då blir ofta tjänsten för dyr jämfört med nyttan. Svårare uppgifter 
kräver intern kunskap vilket gör det mer komplicerat att outsourca, menar Bergman. Han får 
stöd av Löfgren som anser att det skall vara enkelt att avskilja och strukturera i ett outsourcing 
uppdrag.  

Ovanstående resonemang styrks även av figur 2.4a som illustrerar vilka ekonomifunktioner 
som betraktas mer eller mindre komplexa att outsourca. Längst ner i pyramiden återfinns de 
funktioner som är transaktionsintensiva som exempelvis löneadministration och kund- och 
leverantörsreskontra. Dessa funktioner outsourcas av allt fler företag (The Everest Group, 
2013). Den uppfattningen delar Karlsson som berättar att outsourcing av löneadministration 
haft störst tillväxt den senaste tiden. Merparten av respondenterna har beskrivit att 
transaktionsintensiva funktioner bör outsourcas. Madden (2004) menar att 
transaktionsintensiva funktioner som exempelvis löneadministration är monotona och 
standardiserade och kan lättare automatiseras i ett affärssystem jämfört med komplexa 
funktioner som kräver mer hantering av personal.  Bedömningsintensiva funktioner som olika 
former av redovisning och budgetering kan vara svårare att outsourca då det påverkar 
företagets verksamhet och kan därför vara svårare att helt släppa kontrollen till en extern 
leverantör (Madden, 2004). Det finns ett tydligt mönster bland respondenterna som 
representerar företag som outsourcar flertalet ekonomifunktioner. Trots att Adressändring 
outsourcar i princip hela verksamheten så har de valt att behålla vissa kontrollfunktioner som 
kräver specialistkunskap internt. Dessa funktioner är nära knutna till verksamheten och är 
beroende av att kompetensen finns i företaget, berättar Viberg. Hon ansvarar för budget- och 
prognosarbetet, den slutliga rapporteringen till redovisningsbyrån men framförallt, som ett 
resultat av outsourcingen, har hon mer tid till verksamhetsfrågor. Just dessa 
ekonomifunktioner berättar alla andra respondenter att de inte kan tänka sig outsourca. 
Norman-Jonasson har personligen svårt att se att det är speciellt lämpligt att outsourca de mer 
kritiska ekonomifunktionerna. Hon menar att ju mer verksamhetsnära funktionerna är, desto 
svårare är det att outsourca dem till externa leverantörer. Löfgren förklarar att valet att i vissa 
fall inte outsourca en funktion inte beror på rädsla för att outsourca känsliga uppgifter eller 
funktioner av sekretess-skäl, exempelvis budgetarbete eller verksamhetsuppföljning, utan ett 
eventuellt val att inte outsourca en funktion mer handlar om att bibehålla tillräcklig kunskap 
och analyskraft internt.  

5.3 Motiv till outsourcing  
Enligt den teoretiska referensramen finns det olika motiv till att företag outsourca funktioner 
till en extern leverantör. Enligt Lacity et al. (2011) är de vanligaste förekommande motiven är 
viljan att reducera kostnader, förbättra effektiviteten och att snabba på de processer som inte 
tillhör verksamhetens kärnkompetens och låta leverantörer med högre kompetens, expertis 
och skalfördelar sköta detta istället. Samtliga respondenter anser att något av motiven fokus 
på kärnkompetens, kostnadsbesparingar och tillgång till unik kompetens som en central del i 
beslutet att outsourca hela eller delar av ekonomifunktionen, vilket illustreras i tabell 4.3. 
Karlsson på Accountor menar att det är svårt att peka på några generella motiv till 
outsourcing.  
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Fokus på kärnkompetens 
Prahalad och Hamel (1990) menar att företagets kompetens utgör en central del i 
strategiarbetet och att det är kompetensen i företaget som avgör vad företaget kan prestera. 
Det är i likhet med Axelsson (1998) som menar att kärnkompetensen är något unikt och 
särskiljande, och att det därför är viktigt att identifiera företagets kärnverksamhet för att få en 
förståelse för vilka funktioner som ska outsourcas. På lång sikt grundar sig företagets 
konkurrensförmåga i företaget kapacitet att utveckla, bygga och skapa kundvärden ur sin 
kärnkompetens. Power et al. (2006) menar dessutom att alla företag har någon form av 
kärnkompetens, men att vissa är mer utvecklade än andra. Det resonemanget styrks i det 
empiriska materialet genom att Viberg anser att företagets kärnkompetens är komplex och 
svår att definiera, och att det därför är viktigt att fokusera på den delen av verksamheten. Hon 
menar dessutom att företaget blir mindre sårbart om de outsourca ekonomifunktioner som inte 
tillhör kärnkompetensen. Vidare menar Viberg att eftersom de outsourcar i stort sett alla 
ekonomifunktionerna har de olika motiv till outsourcing. Dock anser hon att det viktigaste 
motivet är att outsourcing ger Adressändring möjlighet att fokusera på kärnkompetensen och 
på så vis utveckla den komplexa verksamheten. Löfgren fastslår i likhet med Viberg att fokus 
på kärnkompetens var ett av motiven till att de valt att outsourca. Hon menar att outsourcing 
ger företaget möjlighet att fokusera på de analytiska delarna i ekonomiprocesserna istället för 
att ägna mycket tid åt exempelvis arbetsledning och personalplanering. Norman-Jonasson 
anser dessutom att outsourcingen resulterar i tidsvinster. Således kan Retová och Polyás 
(2011) påstående om att outsourcing innebär att mindre personal behövs och att företagets 
specialister frigörs och kan satsa mer tid och energi på att förstärka företagets kärnkompetens 
delvis tillämpas på respondenterna. Motivet kärnkompetens kan inte appliceras på Roche och 
Forbo Flooring, eftersom de endast outsourcar löneadministrationen till skillnad från de andra 
som outsourcar betydligt fler funktioner och således frigör mer resurser. 
 
Kostnadsbesparingar 
Ghodeswar och Vaidyanthan (2008) hävdar att kostnadsbesparingar är det vanligaste motivet 
till outsourcing. Kostnadsbesparingar är ett motiv som mer eller mindre framkommer hos de 
flesta respondenterna. Både Viberg, Löfgren, Bergman och Norman-Jonasson nämner att 
kostnadsbesparingar var en del i outsourcingbeslutet. Ingen av respondenterna nämner detta 
motiv som enskilt avgörande utan det är andra motiv som väger tyngre. Viberg menar att det 
är svårt att diskutera outsourcing utan att nämna kostnadsbesparingar som ett motiv, eftersom 
fasta kostnader omvandlas till rörliga. Hon menar att det innebär att företagets kostnader inte 
är lika höga när volymerna går ner som om de hade hanterat funktionerna internt. Bergman 
förklarar att omorganisationen i koncernen innebar att det skulle bli för dyrt att driva 
löneadministrationen internt, men påpekar att det framförallt är den teknologiska förändringen 
inom löneområdet som är vanskligt att hantera i en organisation med drygt 100 anställda. 
Även Löfgren hävdar att outsourcingen genererat lägre kostnader. Respondenternas 
resonemang kring kostnadsreducering innebär en flexibilitet och trygghet vid 
konjunkturförändringar, vilket är förenligt med Retová och Polyá (2011) syn om att en rörlig 
kostnadsstruktur hjälper företag att reagera på förändringar som sker på marknaden. Karlsson 
förklarar också att kostnadsbesparingar och den flexibilitet det innebär är ett vanligt 
förekommande motiv till outsourcing.   
 
En som inte riktigt håller med om att outsourcing genererar kostnadsbesparingar är Bahli 
(2003), som menar att företag ofta misslyckas med att leverera de förväntade 
kostnadsbesparingarna som företaget kalkylerat. Vidare menar Bahli (2003) att det på kort 
sikt kan förbättra företagets ekonomiska situation, men att det på längre sikt kan löna sig att 
fokusera och utveckla effektiva lösningar internt istället för att spendera kostnader på en 
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leverantör. Bahlis (2003) åsikter förekommer delvis i vårt empiriska material, men att det inte 
fullt ut får stöd. Viberg förklarar exempelvis att Adressändring försökt ta tillbaka 
fakturahanteringen för att undersöka om den funktionen istället kan hanteras mer effektivt 
internt. Det visade sig dock att den funktionen hanteras bäst av en leverantör. Även Löfgren 
berättar att de kontinuerligt utvärderar och kostnadsberäknar de outsourcade 
ekonomifunktioner för att se om de kan hanteras intern istället. Bahli (2003) anser som sagt 
att outsourcing på kort sikt kan innebära kostnadsbesparingar. Det är intressant eftersom 
Norman-Jonasson förklarar att outsourcing på kort sikt inte innebär några 
kostnadsbesparingar. Hon menar att det på längre sikt kommer generera lägra kostnader.  
 
Unik kompetens 
Ett annat vanligt förekommande motiv är tillgång till unik kometens (McIvor, 2005; Quinn, 
2000; Olve & Samuelsson, 2008). Tillgång till unik kompetens är nära sammankopplat med 
kärnkompetens eftersom företag outsourcar funktioner de inte vill hantera internt till en 
leverantör som är specialister inom sitt område och på så vis fokuserar båda parterna på sin 
kärnkompetens. Det motivet framkommer lite otydligt bland respondenterna. Viberg är den 
enda som tydligt framför att ett av motiven till att de outsourcar är tillgång till leverantörens 
specialistkompetens, vilket gör att Adressändring lättare kan hänga med i den teknologiska 
utvecklingen. Något mer otydligt resonerar Bergman och Löfgren. Bergman menar att det är 
svårt att hänga med i den teknologiska utvecklingen inom löneområdet samt att kvaliteten på 
lönehanteringen inte var särskilt bra innan outsourcingen. Därför var ett viktigt motiv att 
strukturera och öka kontrollen. Enligt McIvor (2005) kan outsourcingleverantörernas 
specialister skapa högre prestationsnivå på vissa delar av en ekonomifunktion än vad som kan 
uppnås internt. Det kan likställas med tillgång till unik kompetens eftersom Forbo Flooring 
inte kunde hantera den funktionen internt på samma sätt som leverantören kunde. Löfgrens 
svar om att det kan vara enklare att ställa krav på effektivitet via SLA än att åstadkomma 
förändringarna med egna medarbetare, kan likställas med tillgång till unik kompetens.  

5.4 Outsourcingprocessen före implementering 

5.4.1 Strategisk utvärdering  
Strategisk utvärdering betyder att företag analyserar huruvida outsourcing är ett bra strategiskt 
alternativ eller inte, vilket är det första företag bör genomföra när de vill undersöka 
möjligheten att outsourca (Power et al., 2006; Handley & Benton, 2009). Vidare syftar 
strategisk utvärdering till att minimera vanligt förekommande risker med outsourcing: 
strategiska mål definieras inte, outsourcing- och strategiska mål sammankopplas inte, dålig 
dokumentation av operativa processer och oförmåga att beräkna interna kostnader (Power et 
al., 2006). Respondenternas svar kring strategisk utvärdering variera betydligt, men vi kan 
utläsa ett visst mönster.  
 
Viberg förklarar att outsourcing varit en stor del av företagets strategi ända sedan företaget 
startades för drygt 20 år sedan, och att i stort sätt samma ekonomifunktioner outsourcats och 
att tanken aldrig var att företaget skulle byggas med egen personal. Samtidigt berättar Löfgren 
att Svensk Bilprovning, som i likhet med Adressändring outsourcar flera ekonomifunktioner, 
inför konkurrensutsättning var tvungna att anpassa sin verksamhet och strategi. Hon förklarar 
också att det uppkom väldiga strategidiskussioner om hur företaget skulle hantera den nya 
konkurrenssituation som företaget ställts inför. Strategidiskussionerna resulterade i att 
företaget beslut sig för att effektivisera verksamheten fokusera på kärnverksamheten genom 
att outsourca stöd- och transaktionsintensiva funktioner. Det slutgiltiga beslutet togs av 
företagets VD, men förankrades även i styrelsen. Det är i enlighet med Handley och Benton 
(2009) som anser att företag bör genomföra en grundläggande avgränsning av företagets 
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resurser och förmågor, och i vilken utsträckning dessa bidrar till utvecklingen av hållbara 
konkurrensfördelar. Barthélemy (2003) anser dessutom att det krävs god kunskap om var 
dessa konkurrensfördelar skapas för att kunna bestämma vilka funktioner som är bäst lämpade 
för outsourcing. Löfgrens beskrivning av tillvägagångsättet tyder på att de genomfört en 
noggrann strategisk utvärdering om vilka funktioner som skall outsourcas och vilka effekter 
det får på verksamheten.  
 
Ingen av de andra respondenterna förklarar att de genomfört strategisk utvärdering. Brobäck 
på Roche anser att lönehanteringen i ett företag är mer kritiskt ur ett arbetsgivarperspektiv 
eftersom det rör företagets anställda och inte påverkar verksamheten i större utsträckning. 
Därför genomförde inte Roche någon strategisk utvärdering om huruvida outsourcing av 
lönehanteringen skulle påverka deras verksamhet. Brobäcks syn framträder även hos 
Bergman på Forbo Flooring. Han berättar att de inte genomförde någon strategisk utvärdering 
utan att det viktigaste var hur outsourcingen skulle påverka personalen. Däremot tolkar vi 
Bergmans utsagor om att Forbo Flooring ibland diskuterar och utvärderar andra potentiella 
funktioner att outsourca som att det faktiskt genomförs någon typ av utvärdering av 
verksamheten. Även om diskussionerna inte resulterat i att någon ny funktion outsourcats 
ännu. Både Barthélemy (2003) och Handley och Benton (2009) hävdar nämligen att det kan 
vara svårt att identifiera funktioner som inte helt eller delvis tillhör kärnverksamheten.     

5.4.2 Leverantörsutvärdering 
Barthélemy (2003) hävdar att det är en kritisk faktor att välja rätt leverantör för att öka 
möjligheterna till ett lyckat outsourcingprojekt. Han menar att det är vanligt att den billigaste 
leverantören väljs, vilket inte alltid visat sig lyckosamt. Det är nämligen viktigt att 
leverantören har den kunskap och infrastruktur som krävs för projektets syfte och förväntade 
resultat. Den åsikten kan kopplas till samtliga respondenters val av leverantör. Alla 
respondenter nämner nämligen att en av de viktigaste faktorerna vid val av leverantör är att de 
kan hantera funktionen som outsourcas på ett effektivt sätt. Power et al. (2006) påstår 
dessutom att det är viktigt att inte stressa igenom denna fas.  
 
Enligt Greaver (1999) varierar företags kriterier och krav på leverantören, vilket även Power 
et al. (2006) belyser där företags kravspecifikationer påverkar antalet potentiella leverantörer 
och att de är viktigt att dessa krav rangordnas eftersom det kan vara svårt för leverantören att 
uppfylla alla. Löfgren beskriver också att det är viktigt att varar rimlig i sina krav och villkor 
för annars riskerar man att inte få några svar från leverantörerna. Även Bergman berättar att 
de använde en kravspecifikation som grund vid val av leverantör. Enligt den teoretiska 
referensramen är det kritiskt att noga överväga vilken leverantör som bäst lämpar sig att 
hantera den outsourcade ekonomifunktionen. Alla respondenter, mer eller mindre, tycker det 
är viktigt att noga utvärdera och allokera lämpliga leverantörer. De som skiljer 
respondenterna åt är vilka faktorer som slutligen var avgörande. Brobäck berättar att det var 
väldigt viktigt för Roche att den personen som arbetade med lönerna innan 
outsourcingbeslutet togs omhand på ett bra sätt. Därför var det viktigt krav från Roches sida 
att den potentiella leverantören kunde ta emot och hantera den personen korrekt, vilket även 
innebär att andra krav kom i skymundan förklarar Brobäck. Kravet om personalövergång 
förekom även hos AB Svensk Bilprovning och Telenor, men det vägde inte lika starkt i 
leverantörsutvärderingen som hos Roche. I Telenors fall berättar Norman-Jonasson att deras 
krav på att leverantören var tvungen att acceptera ett avtal på lite kortare sikt innebar att 
många leverantörer föll bort. Tar vi dessutom hänsyn till Löfgrens utsagor om deras krav om 
att leverantören skall hantera alla outsourcade ekonomifunktioner stärks bilden av att yttre 
faktorer påverkar det slutgiltiga valet av leverantör. Angående riskbedömning av leverantören 
varierar respondenternas svar även här. Bergman förklarar att de alltid genomför en noggrann 
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riskbedömning av leverantören innan avtal skrivs. Till skillnad från Bergman berättar 
Brobäck att de inte var särskilt noggrann med leverantörsutvärderingen.    
 
Hansen och Rasmussen (2013) påpekar att relationen förändras över tid oavsett om den inletts 
på ett korrekt sätt. Det scenariot fick Roche erfara då det började uppstå problem med 
leverantören efter det Roches tidigare anställde slutade hos leverantören. En avgörande faktor 
till att det inte blev så lyckat var att det var så många andra parametrar som tog fokus från de 
väsentliga, menar Brobäck. Referenser väger tungt bland samtliga respondenter vid val av 
leverantör. Både Roche och Telenor valde till sist en leverantör som använts av andra bolag i 
koncernen. Trots det blev samarbetet med Roches första leverantör inte särskilt lyckat. Det 
beror på att varje outsourcingprojekt är unikt och har sin egen prägel. Prisets betydelse i 
utvärderingen varierar bland respondenterna. Viberg har uppfattningen att det är svårt att 
utvärderar leverantörer utan att diskutera priset, och att det alltid är en faktor som bidrar till 
vilken leverantör som slutligen väljs. Viberg menar dock att de hellre väljer en dyrare 
leverantör som de känner mer förtroende för än den billigaste. Även Bergman anser att priset 
har betydelse till en början, men att det sedan är andra faktorer som slutligen avgör. Enligt 
Tompkins et al. (2006) har relationen mellan parterna stor inverkan på outsourcingprojektets 
resultat, och det är därför viktigt att bygga upp en ärlig och öppen relation med ömsesidig 
respekt och god förståelse för den andra partens verksamhet. Viberg anser att det är viktigt att 
det finns ett starkt förtroende för leverantören, men även att det finns en balans mellan 
parterna. Viberg berättar dessutom de kallar större samarbeten med leverantörer för partners 
och att de mindre för just leverantörer, vilket Tompkins et al. (2006) anser är viktigt för att 
relationen skall fungerar på bästa sätt. Bergman nämner också deras leverantör som en partner 
samt att de fungerar som en extraanställd.  

5.4.3 Avtalshantering  
Ett annat vanligt förekommande misstag relaterat till outsourcing är att dåliga avtal skrivs 
(Barthélemy, 2003; Juras, 2007). ). Ett välutformat och genomtänkt avtal är en kritisk faktor 
för lyckade outsourcingprojekt, eftersom det skapar tydliga riktlinjer om vad som förväntas av 
parterna. Dessutom genererar ett bra avtal en tydlig maktfördelning mellan det outsourcande 
företaget och leverantören. Således är det viktigt att båda parterna lägger ner tid och omsorg 
på utformningen av avtalet, eftersom det utgör grunden i parternas samarbete (Barthélemy, 
2003; Platz & Temponi, 2007; Handley & Benton, 2009). Ingen av respondenterna upplevde 
några större komplikationer i processen kring avtalet. Viberg berättar att det handlar om att 
”ge och ta”. Svårigheten med att skriva avtal är att oavsett vad man diskuterar och avtalar om 
kommer man alltid fram till verkligheten, och då uppstår det ofta problem som varken de eller 
leverantören kan förutse. Hon får medhåll från Löfgren förklarar att de vid större 
avtalsförhandlingar ofta förekommer meningsskiljaktigheter mellan parterna, vilket resulterar 
i att parterna träffas ett flertal tillfällen tills alla är nöjda.  
 
Platz och Temponi (2007) menar att det är viktigt att outsourcingavtalet inkluderar 
prestationskrav samt hur dessa ska utvärderas. Således förtydligas syftet med 
outsourcingprojektet samt att risken minimeras att det outsourcande företagets mål inte 
uppfylls. Enligt samtliga respondenter är det viktigt att framföra outsourcingprojektets 
förväntningar samt vilka krav som ställs. Dessa krav fastställs ofta med hjälp av SLA. 
Brobäck förklarar att det just var detta som missades med den första leverantören som Roche 
anlitade. Han menar att avtalat hamnade lite i skymundan eftersom det ville säkerställa att 
deras löneperson fick det bra, men även att de hade så goda referenser från de andra 
Rochebolagen. Därför var de mer tydliga och noggranna med vad det nya avtalet skulle 
inkludera, men framförallt mer tydliga med vilken leveranskvalitet de förväntade av den nya 
leverantören. Han får medhåll från Löfgren som menar att det svåraste i avtalsprocessen var 
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personalövergången eftersom de ville säkerställa att personalen hanterades korrekt. Även 
Norman-Jonasson förklarar vikten av att inkludera i avtalet vad som förväntas av båda 
parterna. Enligt Platz och Temponi (2007) är det viktigt att avtalet omfattar frågor gällande 
personalresurser eftersom det minskar risken för missförstånd. Platz och Temponi (2007) 
anser att det i avtalet även bör framgå hur kostnader hanteras. Det kan innebära svårigheter 
med att fastställa vilka kostnader som är direkta och indirekta, det vill säga vilka kostnader 
som tas ut direkt på avtalet och vilka som skall fördelas i framtiden. Den av respondenterna 
som tydligast belyser vikten av debitering var Viberg. Hon menar att alla kostnader tydligt 
skall specificeras och att inga andra kostnader utöver detta skall debiteras. Viberg menar 
vidare att det underlättar för båda parter eftersom det minskar risken för diskussion om varför 
debiteringen var si eller så. Även Bergman anser att debitering är viktigt och att det tydligt 
skall framgå. Enligt Power et al. (2006) rekommenderas företagen att undvika standardiserade 
avtal som leverantören tagit fram eftersom dess avtal ofta innehåller klausuler som enbart 
gynnar leverantören. Norman- Jonasson berättar att ett standardiserat avtal låg till grund vid 
avtalsförhandlingen men att det justerades efter hand. Till skillnad från Norman-Jonasson 
förklarar Löfgren att de utarbetat en egen avtalsmall som de använder sig utav när de skriver 
avtal med nya leverantörer.  
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6. Slutdiskussion  
I det avslutande kapitlet presenteras studiens slutsatser samt att studiens problemformulering 
och syfte besvaras. Det förs även en diskussion kring våra egna åsikter kring problemet. 
Avslutningsvis presenters förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Slutsats  
Studiens syfte var att, utifrån ett kundperspektiv, beskriva och analysera hur företags 
tillvägagångssätt kan se ut före implementeringen av outsourcing av hela eller delar av 
ekonomifunktionen. Vi ville även undersöka vilka motiv som ligger till grund för 
outsourcingbeslutet. Utifrån syftet formulerade vi följande problemformulering: 
 
Vilka motiv föreligger då företag väljer att outsourca hela eller delar av ekonomifunktionen, 
och hur kan företag gå tillväga före outsourcing implementeras?   

6.2 Yttre faktorer påverkar motiven 
Gällande motiv till outsourcing så förekommer alla motiv som den teoretiska referensramen 
lyfter fram bland respondenternas svar. Enligt Lacity et al. (2011) är de vanligaste 
förekommande motiven viljan att reducera kostnader, förbättra effektiviteten och att snabba 
på de processer som inte tillhör verksamhetens kärnkompetens och låta leverantörer med 
högre kompetens, expertis och skalfördelar sköta detta istället. Vi anser oss finna i denna 
studie att de företag som valt att outsourca flera ekonomifunktioner har fokus på 
kärnkompetensen som det enskilt viktigaste motivet, vilket även leverantören i studien 
styrker. Viberg berättar att eftersom de outsourcar i stort sett alla ekonomifunktionerna har de 
olika motiv till outsourcing. Dock anser hon att det viktigaste motivet är att outsourcing ger 
Adressändring möjlighet att fokusera på kärnkompetensen och på så vis utveckla den 
komplexa verksamheten. Löfgren fastslår i likhet med Viberg att fokus på kärnkompetens var 
ett av motiven till att de valt att outsourca. Enligt vår mening beror det på att ju fler 
ekonomifunktioner som outsourcas desto mer tid och resurser frigörs till annat, och att det 
därför mer tydligt framgår bland dessa respondenter än bland de som endast outsourcar 
exempelvis löneadministrationen. 
 
Ghodeswar och Vaidyanthan (2008) hävdar att kostnadsbesparingar är det vanligaste motivet 
till outsourcing. Karlsson förklarar också att kostnadsbesparingar och den flexibilitet det 
innebär är ett vanligt förekommande motiv till outsourcing.  Kostnadsbesparingar är ett motiv 
som mer eller mindre framkommer hos de flesta respondenterna. Viberg, Löfgren, Bergman 
och Norman-Jonasson nämner att kostnadsbesparingar var en del i outsourcingbeslutet. Ingen 
av respondenterna nämner dock detta motiv som enskilt avgörande utan det är andra motiv 
som väger tyngre. Det gäller att särskilja på begreppen viktigaste och vanligaste eftersom det 
har olika innebörd. Bara för att ett motiv är det vanligaste behöver det inte betyda att det är 
det viktigaste motivet för företagen. Både Viberg och Karlsson menar att det är svårt att 
diskutera outsourcing utan att nämna kostnadsbesparingar som ett motiv, eftersom fasta 
kostnader omvandlas till rörliga. De menar att det innebär att företagets kostnader inte är lika 
höga när volymerna går ner som om de hade hanterat funktionerna internt. Enligt vår 
uppfattning gäller kostnadsbesparingar i första hand transaktionsintensiva funktioner som lätt 
kan avgränsas och där kostnaderna enkelt kan definieras. När det kommer till mer kritiska 
funktioner är det svårare att definiera kostnaderna och således svårare att utvärdera om 
outsourcingen genererat några kostnadsbesparingar. Det är en möjlig förklaring till att andra 
motiv väger tyngre hos de respondenter som outsourcar fler ekonomifunktioner. Bahli (2003) 
anser att outsourcing på kort sikt kan innebära kostnadsbesparingar. Det är intressant eftersom 
Norman-Jonasson förklarar att outsourcing på kort sikt inte innebär några 
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kostnadsbesparingar. Hon menar att det på längre sikt kommer generera lägra kostnader. Vi 
tror hennes uppfattning grundar sig i att de till en början lägger mycket tid och resurser på att 
outsourcingen skall fungera som förväntat.  
 
Motivet tillgång till unik kompetens är nära sammankopplat med kärnkompetens eftersom 
företag outsourcar funktioner de inte vill hantera internt till en leverantör som är specialister 
inom sitt område och på så vis fokuserar båda parterna på sin kärnkompetens. Resonemanget 
kring detta motiv skiljer sig åt bland respondenterna. Viberg är den enda som tydligt framför 
att ett av motiven till att de outsourcar är tillgång till leverantörens specialistkompetens, vilket 
gör att Adressändring lättare kan hänga med i den teknologiska utvecklingen. Något mer 
otydligt resonerar Bergman och Löfgren. Bergman menar att det är svårt att hänga med i den 
teknologiska utvecklingen inom löneområdet samt att kvaliteten på lönehanteringen inte var 
särskilt bra innan outsourcingen. Därför var ett viktigt motiv att strukturera och öka 
kontrollen. Enligt vår uppfattning framkommer det inte tillräckligt med underlag för att 
studien skall kunna dra några slutsatser gällande motivet unik kompetens. En möjlig 
förklaring till varför respondenternas svar särskiljer sig tror vi är att alla bedömer sin egen 
kunskap och kompetens olika. Det är därför svårt att uppge och inse att andra kan bedriva ens 
egen funktion bättre. Vi anser dessutom att unik kompetens är svårt att mäta och utvärdera.     
 
Motiven till outsourcing är en viktig del i hela processen, eftersom det ligger till grund för 
varför företaget valt att outsourca. Även här anser vi att den grundläggande orsaken till 
beslutet påverkar, det vill säga de yttre faktorerna. För Svensk Bilprovning som mer eller 
mindre blev tvingade att anpassa sin verksamhet efter de nya förutsättningarna, menar vi 
påverkade hela outsourcingprocessen. Allt från vilka motiv som låg till grund samt hur de 
skulle gå tillväga. Företag arbetar på olika sätt och outsourcingbeslutet har tagits på olika 
grunder och vi tror därför att respondenterna har olika uppfattningar kring vilka motiv som 
föreligger.  

6.3 Tillvägagångssättet före implementering  
Studien visar att tillvägagångssättet före implementering av outsourcing varierar, vilket tyder 
på att varje outsourcingprojekt är unikt och har sin egen prägel och förutsättningar. Enligt den 
teoretiska referensramen bör företag följa ett visst mönster vid outsourcing. Faserna som bör 
följas innan implementeringen är i tur och ordning strategisk utvärdering, 
leverantörsutvärdering och avtalshantering. Gemensamt för fallen är att 
leverantörsutvärdering och avtalshantering genomförs bland samtliga respondenter. Däremot 
förekommer det delade åsikter bland respondenterna angående att strategisk utvärdering bör 
genomföras innan outsourcing implementeras. Respondenternas svar kring strategisk 
utvärdering varierar betydligt. Vi anser oss finna att endast ett av företagen genomfört en 
noggrann strategisk utvärdering, nämligen Svensk Bilprovning. Löfgren menar att de inför 
kommande konkurrensutsättning var tvungna att anpassa sin verksamhet och strategi. 
Strategidiskussionerna resulterade i att företaget beslutade sig för att effektivisera 
verksamheten fokusera på kärnverksamheten genom att outsourca stöd- och 
transaktionsintensiva funktioner. Detta resonemang tror vi beror på att Svensk Bilprovning 
ställdes inför en större omorganisation jämfört med de andra företagen. De var helt enkelt 
tvungna att genomföra en drastisk åtgärd och anpassning. Till skillnad från Löfgren så uppger 
inte Viberg konkret att Adressändring genomfört någon strategisk utvärdering. Vi tror dock 
att de faktiskt genomfört någon form av strategisk utvärdering eftersom Viberg uppger att 
outsourcing är och har varit en viktig del i företagets strategi ända sedan det startades för 
drygt 20 år sedan. Det som dock är att ta i beaktning är att ingen av de andra respondenterna 
uppger att de genomfört strategisk utvärdering. Brobäck på Roche anser att lönehanteringen i 
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ett företag är mer kritiskt ur ett arbetsgivarperspektiv eftersom det rör företagets anställda och 
inte påverkar verksamheten i större utsträckning. Anledningen till att Forbo Flooring inte 
genomförde någon strategisk utvärdering var att de vill undersöka hur outsourcing påverkade 
personalen.  Vi anser att antalet outsourcade ekonomifunktioner samt dess koppling till 
kärnverksamheten påverkar i vilken utsträckning strategisk utvärdering genomförs. Ju fler 
ekonomifunktioner som outsourcas desto större del av företagets strategi utgör outsourcing 
automatiskt, vilket vi anser skulle kunna vara en förklaring till Bergmans och Brobäcks 
inställning i frågan.  
  
Till skillnad från strategisk utvärdering så uppger alla respondenterna att de genomfört någon 
form av leverantörsutvärdering. Det som skiljer respondenterna åt är tillvägagångssättet samt 
vilka faktorer som slutligen var avgörande. En faktor som mer eller mindre framkommer 
bland samtliga respondenter var det faktum att personalen hanterades på ett bra sätt. Det visar 
att outsourcing är ett känsligt ämne som enligt det empiriska materialet ofta resulterar i 
personalavgångar. I Roches fall var personalkravet så pass avgörande att andra krav kom i 
skymundan, vilket vi i likhet med Brobäck anser var anledningen till att samarbetet inte 
fungerade samt att de fick byta leverantör. Gemensamt för respondenterna är dessutom att de 
anser att en av de viktigaste faktorerna vid val av leverantör är att de kan hantera funktionen 
som outsourcas på ett effektivt sätt. Vi har också fått åsikten att referenser väger väldigt tungt 
bland samtliga respondenter vid val av leverantör. Det är enligt vår uppfattning viktigt att inte 
enbart grunda beslutet vid val av leverantör på referenser eller andra kriterier. Däremot är det 
viktigt att göra en noggrann bedömning av vilka faktorer som skall tas i beaktning. Trots att 
Roche fick avsluta samarbetet med sin första leverantör påverkades inte verksamheten i större 
utsträckning, vilket vi menar tyder på att ekonomifunktionens betydelse för verksamheten 
påverkar tillvägagångssättet. Vi anser dessutom att tillvägagångsättet som Svensk Bilprovning 
hade vid val av leverantör var det mest kompletta och omfattande. Huruvida det beror på 
kravet om LOU eller inte kan inte vi uttala oss om, men Löfgren menar att de fortfarande 
anammar samma tankesätt trots att de inte råder under LOU längre.  
 
När det kommer till avtalshantering som är det sista steget innan outsourcing implementeras 
så visar vår studie, i likhet med tidigare forskning, att ett välutformat och genomtänkt avtal är 
en kritisk faktor för lyckade outsourcingprojekt. Dessutom genererar ett bra avtal en tydlig 
maktfördelning mellan det outsourcande företaget och leverantören samt vad som förväntas 
av båda parter. Med denna studie kan vi finna att SLA är en av de viktigaste klausulerna att 
inkludera i avtalet, vilket även framkommer bland merparten av respondenterna, men 
framförallt av leverantören. Det visade sig inte minst i Roches fall där ett slarvigt och 
ogenomtänkt avtal var en av anledningarna till att de avbröt samarbetet med den första 
leverantören. Brobäck menar att det just var SLA som var viktigt att inkludera med den nya 
leverantören. Det faktum att avtal är en viktig komponent visar sig även bland de andra 
respondenterna som alla anser att de har ett avtal som de känner sig trygga med. Enligt alla 
respondenterna är det viktigt att allt finns med i avtalet, hellre inkludera för mycket än för lite. 
Detta resonemang tycker vi är viktigt eftersom avtal oftast kommer upp på agendan när 
problem uppdagas, och det är först då ett välutformat avtals betydelse visas.  

6.4 Olika perspektiv 
Med den genomförda studien kan vi dra slutsatsen att outsourcing av ekonomifunktioner kan 
ses ur olika perspektiv. Betraktar man ekonomifunktion som helhet anser ingen av 
respondenterna att ekonomifunktionen tillhör företagets kärnkompetens. Som helhet placeras 
ekonomifunktionen som stödaktivitet (se figur 2.4b). Enligt Axelsson (1998) är stödaktiviteter 
direkt kopplade till företagets kärnkompetens och verkar som ett stöd för att kärnkompetensen 
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skall fungera. Karlsson på Accountor menar att ekonomifunktionerna i ett företag sällan 
tillhör kärnkompetensen, utan det är en ”måste-funktion” i alla vinstdrivande verksamheter. 
Däremot anser hon att ekonomin ofta ligger närmast företagets hjärta och kan vara svårt att 
rent mentalt outsourca eftersom det kan vara känsligt att förlora kontrollen. Baserat på det 
resonemanget menar vi att ekonomifunktionen som helhet i ett företag överlag spelar en 
viktig och nödvändig roll. Det finns funktioner som lätt kan identifieras och som lämpar sig 
bättre än andra att outsourca, beroende på förutsättningarna.  Betraktas istället 
ekonomifunktionen och dess funktioner ur ett kärnkompetensperspektiv kan funktionerna 
kopplas till fler dimensioner i figur 2.4b. Merparten av respondenterna har beskrivit att 
transaktionsintensiva funktioner bör outsourcas. Samtliga respondenter uppger dessutom att 
de outsourcar löneadministrationen. Karlsson uppger dessutom att just outsourcing av 
löneadministrationen är en av de vanligaste ekonomifunktionerna som outsourcas och även 
den funktion som har bäst efterfrågan och tillväxt. Vår uppfattning är att löneadministrationen 
är monoton, teknisk och transaktionsintensiv, vilket gör det enkelt för företag att outsourca 
funktionen. Vi har fått uppfattningen att alla företag i det empiriska materialet är måna och 
värnar om sin personal. Lönerna är en del av personalhanteringen, det vill säga att det är 
viktigt att personalen trivs och att lönerna betalas i rätt tid. Däremot är det en 
transaktionsintensiv funktion som vid problem inte påverkar verksamheten i det korta 
perspektivet utan det är personalen som blir lidande. Brobäck anser nämligen att 
lönehanteringen i ett företag är mer kritiskt ur ett arbetsgivarperspektiv eftersom det rör 
företagets anställda och inte påverkar verksamheten i större utsträckning. Liknande 
resonemang för Bergman som menar att lönehantering och leverantörsreskontra är 
ekonomifunktioner som är mindre komplexa att outsourca eftersom de lätt kan avgränsas samt 
att det inte kräver mycket kundkontakt.  
 
Däremot anser vi att mer bedömningsintensiva funktioner som olika former av redovisning, 
budgetering och verksamhetsstyrning kan vara svårare att outsourca då det påverkar 
företagets verksamhet och kan därför vara svårare att helt släppa kontrollen till en extern 
leverantör. Det som tas upp mer frekvent bland respondenterna är vikten av att behålla 
analyskraften och kunskapen om viktiga ekonomifunktioner internt. Det resonemanget får 
gehör från Madden (2004) som anser att bedömningsintensiva funktioner som olika former av 
redovisning och budgetering kan vara svårare att outsourca, då det påverkar företagets 
verksamhet i större utsträckning. Vår studie visar komplexiteten i företags 
ekonomifunktioner. Varför vissa företag outsourcar fler ekonomifunktioner än andra kan 
ifrågasättas och diskuteras i oändlighet. Däremot anser vi att den huvudsakliga orsaken till att 
företag tagit outsourcing i beaktning påverkar hur och vilka funktioner som outsourcas. I 
Svensk Bilprovning, Forbo-Flooring och Telenor var det en stor omorganisation som låg till 
grund. Hos Roche var det istället ett beslut från koncernledningen som påverkade. Däremot i 
Adressändring var outsourcing ett tydligt strategibeslut ända sedan företaget startades. När det 
gäller företagen som stod inför omorganisation tvingades företagen se över verksamheten och 
anpassa den efter de nya förutsättningarna. Det är svårt att säga i vilken utsträckning yttre 
faktorer påverkar vilka funktioner som skall outsourcas eller inte, däremot framkommer det 
tydligt i det empiriska materialet att det faktiskt påverkar.  
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6.5 Studiens bidrag 
Vårt teoretiska bidrag syftar till att starta en diskussion och ökad förståelse om företags motiv 
till outsourcing och deras tillvägagångssätt före implementeringen. Vi hoppas således att 
studien uppmanar andra forskare att undersöka outsourcingprocessens olika faser och dess 
betydelse för det slutliga utfallet. Genomförandet av studien bidrar till praktiken genom att 
öka företags förståelse om hur de kan hantera den problematik och de valmöjligheter de ställs 
inför när möjligheten till outsourcing av ekonomifunktioner undersöks. 

6.6 Förslag till fortsatt forskning 
Efter att ha undersökt vilka motiv som ligger till grund för varför företag väljer att outsourca 
hela eller delar av ekonomifunktionen och hur företag kan gå tillväga innan outsourcingen 
implementeras har det kommit upp andra aspekter som hade varit intressanta att undersöka 
och skriva om. Vi valde att göra en kvalitativ studie utifrån ett kundperspektiv med endast en 
leverantör, men efter diskussion med våra respondenter hade det även varit värdefullt att 
undersöka fler leverantörer. Ett förslag kan vara att se om avtalen ser annorlunda ut och om 
deras arbetssätt skiljer sig åt. Det hade även varit intressant att göra en kvantitativ studie och 
jämföra vilka motiv som är vanligast i samma bransch men även jämföra olika branscher.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 
Inledning 

1. Berätta om din yrkesmässiga bakgrund. 
2. Vilken roll och befattning har du idag? Har den ändrats jämfört med före 

implementeringen av outsourcing i verksamheten?  
3. Kan du beskriva er kärnkompetens/kärnverksamhet? 

 
Outsourcing 

4. Beskriv hur ni arbetar med outsourcing i företaget som helhet.  
5. Vilka ekonomifunktioner outsourcas idag? 
6. Funderar ni på att outsourca fler funktioner i framtiden?  
7. Finns det några funktioner som tidigare outsourcats men dragits tillbaka. 
8. Har outsourcingen resulterat i några förändringar i verksamheten? 

 
Motiv till outsourcing 

9. Vad var den huvudsakliga grunden för outsourcingbeslutet? 
10. Vilka fördelar/motiv ser ni i att använda er utav outsourcing? 
11. Vilka förväntningar och mål fanns på outsourcingen? 
12. Vad anser du att outsourcing lett till så här långt? 

 
Outsourcingprocessen före implementeringen 
 
Strategisk utvärdering 

13. Hur gick processen kring outsourcingen före själva övergången/implementeringen till?  
14. Vem/vilka fattade beslutet? Vem/vilka ansvarar för processen?  
15. Är outsourcing ett långsiktigt eller kortsiktigt projekt? 

 
Leverantörsutvärdering 

16. Hur såg processen ut när ni valde leverantör?  
17. Vilken/vilka faktorer var avgörande vid val av leverantör? 
18. Genomförde ni någon form av riskbedömning av potentiella leverantörer? Om ja, 

vilka risker tog ni hänsyn till? Om nej, varför? 
19. Förklarade ni era förväntningar och mål med outsourcingen för leverantören? 
20. Upplevde ni några svårigheter vid val av leverantör?  

 
Avtalshantering 

21. Kan du beskriva hur processen kring avtalet gick till, vilka var delaktiga? 
22. Upplevde ni några komplikationer kring avtalsprocessen innan avtalet ni skrev på?  
23. Är avtalet/avtalen standardiserade eller förhandlade ni fram särskilda detaljer som ni 

ville inkludera? 
24. Vilka klausuler var viktigast för er att inkludera i avtalet? 
25. Omfattar avtalet några prestations och/eller kvalitetskrav på leverantören? 
26. Omfattar avtalet hur både direkta och indirekta kostnader skall hanteras? 

 
Övrigt 

27. Är det några andra aspekter som du vill ta upp kring processen före själva 
övergången/implementeringsfasen av outsourcingen? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide leverantör 
 
Inledning 

1. Berätta om ert företag och er verksamhet. 
2. Berätta om din yrkesmässiga bakgrund. 
3. Vilken roll och befattning har du idag? Vilka typer av uppdrag har du? 

 
Outsourcing 

4. Kan du beskriva din generella syn på att företag outsourcar ekonomifunktionen? 
5. Hur skulle du beskriva en ”normalkund” som anlitar er? Antal anställda? Omsättning? 

Bransch? 
6. Vilken funktion är vanligast att företag outsourcar till er? 
7. Tycker du det finns funktioner som outsourcas till er som upplevs svårare, respektive 

lättare, att behandla? Om ja, vilka? Varför? 
 
Motiv till outsourcing 

8. Vilka motiv har de kunder som outsourcar sin ekonomifunktion till er? 
9. Upplever du någon skillnad bland motiven om företagen outsourcar hela eller delar av 

sin ekonomifunktion till er? 
10. Finns det några andra motiv/fördelar som ni upplever med outsourcing, men som era 

kunder inte tänkt på?  
 
Enligt våra efterforskningar finns det några vanligt förekommande misstag relaterat till 
outsourcing som utspelar sig under hela outsourcingprocessen. Vårt syfte fokuserar på 
faserna som utspelar sig före implementeringen. Bland annat är det vanligt att företag 
outsourcar funktioner som inte borde outsourcas (ligger för nära deras kärnverksamhet), fel 
leverantör väljs och att dåliga avtal skrivs. Dessa tre misstag utspelat sig alla före själva 
implementeringsfasen. 
 

11. Vilken är din reaktion till detta resonemang? 
12. Har du/ni upplevt att företag avlutat outsourcingprojekt på grund av att företag 

upptäckt att de inte borde outsourcat funktionen/funktionerna? Om ja, varför? Om nej, 
hur kommer det sig tror du? 

13. Hur brukar processen se ut efter att en första kontakt med en potentiell kund ägt rum? 
14. Vilket är det vanligaste argumentet bland era kunder till att de valt just er och inte 

någon av era konkurrenter? 
15. Tycker du det är viktigt att era kunder presenterar sina förväntningar på er och 

outsourcingprojektet i övrigt? Om ja, varför? Om nej, varför? 
16. Hur skulle du beskriva avtalsprocessen? Hur brukar det gå till efter att en kund 

bestämt sig för att anlita er? 
17. Vad anser du/ni är det viktigaste (för er) detaljerna i ett avtal? 
18. Använder ni standardiserade avtal? 
19. Vart på en skala skulle du placera ett vanligt avtal med tanke på balansen mellan er 

och kunden om 10 innebär att ni känner er helt trygga oavsett vad som sker och 1 
innebär att ni känner er väldigt osäkra? 

20. Är det några andra aspekter som du vill ta upp kring processen före själva 
övergången/implementeringsfasen av outsourcingen? 
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Bilaga 3 Kompletterande frågor 
 

1. Vilka funktioner tillhör ekonomiavdelningens kärnverksamhet/kompetensen?  
2. Skulle ni kunna tänka er outsourca ekonomifunktioner som är mer kritiska?  
3. Vilka ekonomifunktioner ser ni som mindre komplexa att outsourca? I så fall varför? 
4. Skulle ert tillvägagångssätt variera beroende på hur kritisk funktionen är? Det vill säga 

strategisk utvärdering, leverantörsutvärdering och avtalshantering.  
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Bilaga 4 Sammanställning av företagen 
 
Adressändring  
År 2012 2011 2010 
Omsättning (TKR) 262 506 272 700 274 021 
Antal anställda 8 9 7 
Årets resultat (TKR)  9819 13598 22391 
 
Forbo Flooring 
År 2012 2011 2010 
Omsättning (TKR) 558 270 558 668 528 905 
Antal anställda 93 93 95 
Årets resultat (TKR)  27558 25948 112 462 
 
Roche 
År 2012 2011 2010 
Omsättning (TKR) 1143 906 1374 104 1351 481 
Antal anställda 112 113 115 
Årets resultat (TKR)  9819 13598 22391 
 
Svensk Bilprovning  
År 2012 2011 2010 
Omsättning (TKR) 1902 924 1646 760 1529 772 
Antal anställda 1598 1651 1658 
Årets resultat (TKR)  362 350 108 176 96 185 
 
Telenor Sverige AB 
År 2012 2011 2010 
Omsättning (TKR) 12 458 827 11 413 766 10 689 563 
Antal anställda 1782 1821 1671 
Årets resultat (TKR)  2 086 712 732 664 380 043 
	  
Tabell xx. Sammanställning av omsättning, antal anställda och årets resultat, egen illustration 
med information från Alla bolag, 2014.  
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