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Abstract 
This essay is written in Swedish.  

The term outsourcing has its origin in the late 1980s and emerged to describe the trend where 

large companies chose to transfer their information systems to outside suppliers. Outsourcing 

can be defined as a contractual relationship between a company and an external supplier. The 

concept of Business Process Outsourcing is something that is increasing in the outsourcing 

area and it involves outsourcing of entire business processes, such as outsourcing of the entire 

finance function. All companies are working towards specific financial targets that the 

company wants to reach. The financial targets that the company has are collected under the 

title of financial control and it is the company's financial function which is responsible for 

this. This essay is based on studying how the company's financial control is affected if 

companies choose to outsource the finance function to an extern supplier. The purpose of this 

paper is therefore to examine why firms choose to outsource such a complex function as the 

finance function. And whether outsourcing of the finance function affects the company's 

financial control. The essay consists of an empirical study of seven companies. Four of these 

are accounting firms that take care of the finance function that companies outsource. Two of 

them are companies that have chosen to outsource the finance function and one company that 

is included in the study is a company that has chosen to no longer outsource their finance 

function. The method consists of a qualitative approach to allow a deeper understanding of 

the topic. The empirical study is based on what motivates companies to outsource the finance 

function, the advantages and disadvantages this entails and what the process looks like when 

companies choose to outsource the finance function. This paper focuses on finding whether 

financial controls are affected when companies choose to outsource the function that is 

responsible for financial control. The study shows that as long as companies and the 

outsourcing provider have a close cooperation, financial control won’t be adversely affected. 

It is entirely up to the company to choose how the financial control of the company should 

proceed and who should take care of it regardless of the finance function is within or outside 

the company. In many ways the company's financial control still is within the companies’ 

control, even if the finance function is outsourced. 
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Sammanfattning 
Begreppet outsourcing har sitt ursprung i slutet av 1980-talet och uppkom för att beskriva den 

trend där stora företag valde att överföra sina informationssystem till externa leverantörer. 

Outsourcing kan definieras som en kontraktuell relation mellan ett företag och en extern 

leverantör.  Begreppet Business Process Outsourcing är något som har varit och är på 

frammarsch inom outsourcingområdet och innebär outsourcing av hela affärsprocesser, såsom 

outsourcing av ekonomifunktionen. Alla företag arbetar gentemot specifika finansiella mål 

som företaget vill nå upp till. De finansiella målen som företaget har ställt upp samlas under 

benämningen ekonomistyrning och det är företagets ekonomifunktion som svarar för detta 

arbete. Uppsatsens utgångspunkt är att studera hur företagets ekonomistyrning påverkas om 

man väljer att lägga ekonomifunktionen och därmed den funktion som svarar för företagets 

ekonomistyrning på en extern part. Uppsatsen syfte är därmed att genom empiriska studier 

undersöka varför företagen väljer att outsourca ekonomifunktionen samt huruvida outsourcing 

av ekonomifunktionen påverkar företagets ekonomistyrning. Uppsatsen består av en empirisk 

undersökning av sju företag. Fyra av dessa är redovisningsföretag som tar hand om 

ekonomifunktionen som företagen outsourcar. Två av dem är företag som valt att outsourca 

ekonomifunktionen och ett företag som är med i studien valt att inte längre ha sin 

ekonomifunktion outsourcad. Insamlingsmetoden består av en kvalitativ metod för att 

möjliggöra en djupare förståelse för ämnet. I den empiriska undersökningen har vi undersökt 

vad som motiverar företagen att outsourca ekonomifunktionen, vilka fördelar och nackdelar 

detta för med sig samt hur tillvägagångssättet ser ut när företagen väljer att outsourca 

ekonomifunktionen. Uppsatsens fokus ligger på att finna huruvida ekonomistyrningen 

påverkas när företagen väljer att outsourca den del av verksamheten som svarar för 

ekonomistyrningen. Studien visar att så länge företagen och outsourcingleverantören har ett 

nära och bra samarbete behöver inte ekonomistyrningen påverkas negativt. Det är upp till 

företaget att välja hur ekonomistyrningen skall gå tillväga och vem som skall utföra den 

oavsett om ekonomifunktionen finns inom företaget eller utanför. I mångt och mycket ligger 

ekonomistyrning fortfarande inom företagets kontroll även om ekonomifunktionen 

outsourcas. 
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Begrepp 

 

Ekonomistyrning – Med begreppet ekonomistyrning menas det i uppsatsen styrning, till 

exempel i form av planering och uppföljning, mot de ekonomiska och finansiella målen som 

företaget ställt upp. 

 

Kundföretag – I uppsatsen används begreppet kundföretag vilket syftar till företagen som 

väljer att outsourca.  

 

Outsourcing – Att låta en extern part ta hand om en del av ett företags verksamhet. 

 

Redovisningskonsult/Konsult – Den person hos outsourcingleverantören som hjälper 

kundföretaget med ekonomifunktionen.  

 

Outsourcingleverantör - Den externa part som tar hand om den outsourcade delen av 

verksamheten. 

 

Insourcing – Motsats till outsourcing, alltså att företaget själv tar hand om en del av sin 

verksamhet. 

 

BPO – Outsourcing av hela affärsprocesser. Ett nyare begrepp som till viss del används 

synonymt med outsourcing. 
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1 Inledning 
 

Inledningsvis följer en bakgrund av problemområdet. Den följs av en problemdiskussion som 

sedan mynnar ut i de forskningsfrågor uppsatsen ämnar besvara. Vidare förklaras uppsatsens 

syfte och avgränsningar. Det inledande kapitlet är tänkt att väcka ett intresse hos läsaren och 

ge en inledande förståelse till studiens intention. 

 

1.1 Problembakgrund  

För att företag skall lyckas på den marknad där de agerar är det viktigt att de är 

konkurrenskraftiga. Till följd av att företagen strävar efter att bli mer konkurrenskraftiga 

försöker de identifiera nya möjligheter för att göra sin verksamhet effektiv. Ett sätt för 

företagen att skapa konkurrensfördelar är att de lägger allt fokus på sin kärnverksamhet.  För 

att företagen skall ha möjlighet att fokusera enbart på kärnverksamheten kan de välja att 

förlägga de delar som inte är hänförliga till kärnverksamheten på externa leverantörer, det vill 

säga de väljer att outsourca (Teece, et al. 1997).  

 

Begreppet outsourcing har sitt ursprung i slutet av 1980-talet och uppkom för att beskriva den 

trend där stora företag valde att överföra sina informationssystem till externa leverantörer 

(Greaver, 1999). White och James (1996) menar att outsourcing kan definieras som en slags 

kontraktuell relation mellan ett företag och en extern leverantör. 

 

Det går att finna både ett stort antal fördelar och nackdelar huruvida outsourcing är ett lyckat 

koncept eller inte. Den främsta orsaken till att företag väljer att outsourca är att outsourcing 

medför att företaget kan fokusera på sin kärnverksamhet. På så vis fokuserar företaget då på 

de delar där de har störst kompetens. Ytterligare en anledning till varför outsourcing är 

framgångsrikt är att de företag som väljer att outsourca ofta får kostnadsfördelar gentemot de 

företag som inte outsourcar (Gilley & Rasheed 2000). 

 

Det som talar emot outsourcing är att det kan uppstå stora kommunikations- och 

organisationsproblem när företagen väljer att förflytta en del av organisationen till en extern 

leverantör. Vid outsourcing uppkommer även en risk att konfidentiell information läcker ut. 

Det på grund av att företaget tappar en stor del av kontrollen över verksamheten och fler 

parter får tillgång till känslig information (Axelsson, 1998). 

 

De senaste decennierna har outsourcing genomgått grundläggande förändringar. Förr var det 

vanligast att företagen valde att outsourca tjänster som var hänförliga till produktion och IT-

funktionen. På senare år har det dock blivit allt populärare att även outsourca 

ekonomifunktionen. Om rätt åtgärder vidtas vid outsourcing av ekonomifunktionen kan detta 

medföra att företagen genererar realistiska och hållbara resultat (White, 2001).  

 

Begreppet Business Process Outsourcing (BPO) är något som har varit och är på frammarsch 

inom outsourcingområdet (Cooke, 2007). BPO innebär outsourcing av hela affärsprocesser så 

som outsourcing av ekonomifunktionen (Lindroth, 2005) och skiljer sig därför från 

traditionell outsourcing vilket kan vara outousrcing av en mindre del av en affärsprocess.  

(Ghodeswar & Vaidyanathan, 2008). BPO räknas också som den typ av outsourcing som har 

störst potential att växa (www.pwc.se). 
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Alla företag arbetar mot uppsatta mål, både av finansiell och av icke-finansiell karaktär. De 

finansiella målen kan till exempel vara att uppnå en viss lönsamhet och de finansiella målen 

brukar oftast ses som företagets allra viktigaste mål. De finansiella målen som företaget har 

ställt upp ingår som en del i begreppet ekonomistyrning (Ax et al, 2009). Ekonomistyrning är 

ett viktigt begrepp i styrning av ett företag. Det är ett brett begrepp men kan sägas förklara hur 

företag på bästa sätt skall bedriva sin verksamhet för att nå upp till dess mål (Greve, 2009) 

Det är företagets ekonomifunktion som svarar för ekonomistyrningen i företaget (Ax et al, 

2009).  

 

Syftet med ekonomistyrning är att fastställa att utvecklingen i företaget går som företaget 

önskar. Ekonomistyrning kan ses som ett sätt att utvärdera företagets uppnådda resultat med 

de mål som företaget ställt upp (Lefter et al, 2009). Ekonomistyrning kan även uttryckas som 

ett medel för implementering av företagets strategi. De uppgifter som ligger på den i 

ekonomifunktionen som har hand om företagets ekonomistyrning kan till exempel vara att 

planera, genomföra, följa upp och anpassa verksamheten i förhållande till planer och mål. De 

skall även förse beslutsfattare med underlag och följa upp och analysera fattade beslut samt 

samla in, tolka, sammanställa, rapportera och kommunicera ekonomisk information (Ax et al, 

2009). Den centrala frågan i ekonomistyrningen är att säkerställa att företaget uppnår de mål 

som finns uppställda i företaget (Otley, 2003)  

 

Outsourcing kan omfatta många olika delar i ett företag och det torde kunna ge olika fördelar 

och nackdelar beroende på vilken del av verksamheten de outsourcar. Många författare 

(White & James, 1996, Ax et al, 2009) talar om outsourcing för produktionsenheter, men 

förutom dessa är det även vanligt speciellt för lite mindre företag att outsourca hela eller delar 

av ekonomifunktionen (Ray, 2007). 

1.2 Problemdiskussion  

När företag då väljer att outsourca den funktion som svarar för ekonomistyrningen hur 

kommer detta att påverka företagets planering, uppföljning och styrning mot de uppsatta 

målen? Kommer detta att påverka styrningen negativt eller blir styrningen mot ekonomiska 

mål precis lika effektiv som om företagen själva skulle ha skött denna funktion? Att outsourca 

ekonomifunktionen kan vara svårt framförallt för mindre företag. Barrar et al (2002) menar att 

denna funktion nämligen kan vara förbunden med många andra aktiviteter och får input från 

olika delar inom företaget, vilket i sin tur gör det svårt att isolera och lägga ut just denna 

funktion.  

 

Genom de uttalanden som finns angående outsourcing torde det gå att anta att företagen 

tappar fokus på den outsourcade enheten och på så sätt förlorar en del av den insyn och 

kontroll de hade haft om enheten inte varit outsourcad. Vid outsourcing av en liten del av en 

produktionslinje kanske den tappade kontrollen spelar mindre roll men hur blir det vid 

outsourcing av en hel ekonomifunktion? Om ett företag låter en extern part ha hand om 

ekonomifunktionen hur påverkar det företagets ekonomistyrning? När hjärnan i ett företag 

läggs ut på någon annan, hur påverkar det nervsystemet? 

 

Det ekonomiarbete som redovisningsbyråer och redovisningskonsulter (fortsättningsvis kallat 

för redovisningskonsulter) erbjuder sina kunder innehåller vanligtvis det löpande arbetet som 

i slutändan leder fram till en årsredovisning. Arbetet med detta styrs av lagar och regler och 

kan därför sägas bli standardiserat. Dock ger det redovisningsföretaget en inblick i kundernas 

verksamhet och det går att använda den kunskapen till annat än bara löpande bokföring. 

Kunskapen kan också vara användbar vid övriga frågor som rör verksamheten.  
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Som nämnts tidigare är ekonomistyrning ett viktigt begrepp i styrning av ett företag. I 

ekonomistyrning ingår begrepp som till exempel finansiella mål, strategiska mål och budget 

vilka är nära knutna till företagets ekonomifunktion. För att kunna utforma sådana mål krävs 

en förståelse för företaget som helhet men också en förståelse för företagets ekonomi (Greve, 

2009).  

 

Om företag väljer att outsourca sin ekonomifunktion torde det, som nämnts tidigare därför 

kunna te sig så att företagen förlorar en del av kontrollen och insynen i denna. Därför ställer 

vi oss frågan om det påverkar företagen när de arbetar fram och arbetar mot sina finansiella 

mål? Hjälper redovisningsföretagen till i arbetet med det? Väger fördelarna, att till exempel 

fokusera på kärnverksamhet, tyngre än nackdelarna i att förlora en del av kontrollen och 

insynen i den outsourcade enheten?  

1.3 Formulering av forskningsfrågor 

Utifrån ovanstående diskussion har vi kommit fram till två forskningsfrågor vilka vi ämnar 

besvara empiriskt. Dessa är: 

 

 Vilka incitament anser redovisningskonsulter och företag vara de främsta vid 

outsourcing av ekonomifunktionen då denna är starkt kopplad till företagets 

ekonomistyrning? 

 

 Vilka konsekvenser kan outsourcingen medföra för företagens ekonomistyrning? 
 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att genom empiriska studier undersöka varför företagen väljer att 

outsourca ekonomifunktionen samt huruvida outsourcing av ekonomifunktionen påverkar 

företagets ekonomistyrning. 

1.5 Avgränsning 

Uppsatsen avgränsas till att enbart behandla outsourcing av ekonomifunktionen. Med det 

menar vi inte enbart löpande redovisning och upprättande av årsredovisning utan vi inkluderar 

även löpande arbete med styrningsfrågor och outsourcingleverantörens påverkan på denna. 

Studien är behandlad utifrån företagens perspektiv. 

1.6 Uppsatsens fortsatta disposition 

2 Metod. I metodkapitlet beskrivs hur uppsatsen är genomförd. Vi ämnar med kapitlet 

beskriva för läsaren hur vi gått tillväga och grunden för våra val. 

 

3 Teoretisk referensram. För att förankra uppsatsens problem i teorin har vi sökt 

information allmänt om outsourcing. Detta följs av en del där ekonomistyrning beskrivs och 

sammanvävs med outsourcing. Med detta kapitel önskas läsaren få en djupare förståelse om 

problemområdet. 

  

4 Empiri. I kapitel fyra redogörs det för respondenternas svar. De första fyra respondenterna 

ingår i gruppen redovisningskonsulter och representerar redovisningsföretagens åsikter. 

Därefter följs två redogörelser från företag vilka outsourcar hela eller delar av sin 
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ekonomifunktion. Den sista respondenten representerar ett företag som tidigare outsourcade 

ekonomifunktionen men som idag inte gör det.  

 

5 Analys. I analyskapitlet ställs teorin mot empirin. Analyskapitlet följer i huvudsak samma 

indelning som empirin med undantag av vissa rubrikändringar för att de skall spegla 

innehållet på ett korrekt sätt. 

 

6 Slutsatser. I slutsatskapitlet ämnar vi besvara forskningsfrågorna. Vidare förs en diskussion 

kring problemområdet som avslutas av egna kommentarer. Slutligen läggs förslag på fortsatt 

forskning fram.  
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2 Metod 

I metodkapitlet beskrivs hur uppsatsen är genomförd. Vi ämnar med kapitlet beskriva för 

läsaren hur vi gått tillväga och grunden för våra val.

 

2.1 Val av ämne 

När ämnet för uppsatsen skulle bestämmas föll det sig naturligt att välja ett ämne som var 

hänförligt till ekonomistyrning. För att få inspiration för valet av ämne genomfördes en 

sökning på Internet för att hitta förslag på uppsatsämnen inom ekonomistyrning. Vi hamnade 

av en tillfällighet på företaget Grant Thortons hemsida och fann där förslag på uppsatsämne. 

De hade tagit fram förslag om att skriva en uppsats om hur man lägger ut outsourcing av 

ekonomifunktionen på ett lyckosamt sätt. Vi fann detta intressant och valde på så vis att det 

var outsourcing av ekonomifunktionen som vi ville att vår uppsats skulle behandla. Efter en 

diskussion valde vi att inrikta oss på vad outsourcing av ekonomifunktionen har för påverkan 

på företags ekonomistyrning.  Därefter kontaktades Grant Thortons VD och vi blev hänvisade 

till deras kontor i Göteborg. Via mail och telefon diskuterades ämnet outsourcing och dess 

aktualitet idag.  

2.2 Datainsamlingsmetod 

För att skilja på insamling av två olika typer av data brukar det beskrivas som primär- och 

sekundärdata. Primärdata är ny data som forskaren själv samlar in och sekundärdata är sådan 

som redan existerar i någon form (Halvorsen, 2006). Vid studiens genomförande har ingen 

sekundärdata används utan studien baseras på primärdata. Vid insamlingen av datan har 

intevjuer genomförts. Detta presenteras närmare i avsnitt 2.7.  

2.3 Vetenskapligt synsätt 

Vid studiens genomförande har vårt vetenskapliga synsätt kännetecknats av att vi tolkat 

respondenternas svar. Utgångspunkten har varit att se på respondenternas egna erfarenheter 

och åsikter och utifrån dessa sammanställt svaren. Utifrån det som observerats har vi sökt 

regelbundenheter och mönster och därefter skapat oss en uppfattning om verkligheten. Vi är 

medvetna om att i och med att det är personliga erfarenheter och åsikter av endast en del av 

verkligheten som framkommer i den empiriska undersökningen, uppstår svårigheter att dra 

generella slutsatser som gäller för allt och alla. Om utgångspunkten hade varit att göra ett 

större antal intervjuer hos flera respondenter hade möjligheten att göra generella slutsatser 

varit större. Att fler intervjuer inte har genomförts motiveras dels av att vi anser oss ha det 

empiriska underlaget som behövs för att sammanställa studien samt att tidsbegränsningen 

gjort att det inte funnits möjlighet till det.   

 

2.4 Val av metod 

Vid insamling av data finns det två metodval att utgå ifrån. Dessa är genom en kvantitativ 

metod eller kvalitativ metod. Studien är genomförd med inriktning på den kvalitativa metoden 

och det innebär att studien är öppen och att vi i minsta möjliga mån försökt styra 

respondenterna. För den kvalitativa metoden gäller att insamlingen av data sker genom 

tvåvägskommunikation och djupare intervjuer för att på så sätt få en djupare förståelse för 

problemområdet (Holme & Solvang, 1997). 
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Att en kvalitativ metod användes motiveras av att vi ville ha en djupare förståelse av ämnet 

och därför kunna besvara våra forskningsfrågor samt att personliga intervjuer med 

respondenterna ger utrymme för följdfrågor. Genom en intervju anser vi också att det ges 

bättre utrymme för respondenten att fritt kunna återge deras erfarenheter och på så sätt inte 

styras av våra frågor.  

2.5 Giltighetsanspråk  

Enligt Jacobsen (2002) skall all empiri som studeras uppfylla två krav. Den skall vara giltig 

och relevant, valid. Den skall också vara tillförlitlig och trovärdig, reliabel. Med validitet 

menas att det som önskas mätas verkligen är det som mätts och att det inte bara gäller där det 

har mäts utan också för andra någon annanstans. Att något är reliabelt innebär att 

undersökningen skall gå att lita på (Jacobsen. 2002).   

 

Validiteten kan delas upp i två delar, intern och extern giltighet. Intern giltighet handlar om 

ifall vi faktiskt mäter det vi tror oss mäta (Jacobsen 2002) och hur väl resultatet stämmer 

överens med verkligheten, om resultaten verkligen fångar det som finns (Merriam 1994). 

 

Extern giltighet och relevans handlar om att resultatet från ett begränsat område även kommer 

att vara giltig i andra sammanhang. Huruvida det är möjligt att överföra resultatet från ett 

sammanhang till ett annat (Jacobsen, 2002). 

 

Genom att vi har mätt det vi önskat mäta anser vi att validiteten är godtagbar. Vi anser att om 

undersökningen ägt rum på något annat ställe med andra respondenter så hade ändå 

slutsatserna sett ut på liknande vis. I och med att vi har intervjuat kunniga personer och de har 

blivit förberedda på vilka våra frågeställningar är så har även det bidragit till en godtagbar 

validitet. Därmed så anser vi att både den interna och den externa validiteten är godtagbar.  

 

I och med den tidsbegränsning som funnits kan reliabiliteten i viss mån brustit. Om 

respondenterna varit fler till antalet hade även det kunnat öka reliabiliteten. Vi anser dock att 

reliabiliteten är godtagbar och att studien genomförts på ett trovärdigt sätt. Ambitionen har 

varit att uppnå en så hög validitet och reliabilitet som möjligt.  

2.6 Empiriskt urval 

2.6.1 Redovisningskonsulter 

En av respondentgrupperna är personer som arbetar på redovisningsbyråer. I den här gruppen 

ingår tre redovisningskonsulter, en affärsspecialist och en revisor. Att dessa har varit föremål 

för intervjuerna beror på att de dagligen arbetar med outsourcing. Att intervjua personer inom 

denna respondentgrupp anser vi ger empirin den spridning som vi önskar i och med att dessa 

personer är med vid många olika typer av outsourcing av ekonomifunktionen, både av hela 

processen men också av enbart vissa delar.   

 

Vid urvalet av respondenter har vi valt att begränsa oss geografiskt och storleksmässigt på 

redovisningsföretagen. Det geografiska området vi valt att rikta in oss på är Borås och 

Göteborg med omnejd. Den geografiska avgränsningen motiveras av möjligheten att kunna 

besöka respondenterna för intervjuer på andra orter. Om respondenterna haft en större 

geografisk spridning hade det inte varit möjligt att under den tidsbegränsning som funnits 

genomföra dessa intervjuer. 
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Storleken på redovisningsföretagen har också legat till grund för vårt urval. Vi har mätt 

storleken genom att se till antalet anställda i företaget. Vi har valt att intervjua två 

redovisningskonsulter som arbetar på två lite mindre företag med under tio anställda. Vi har 

också valt att intervjua en redovisningskonsult, en affärsspecialist och en revisor hos två 

större företag med över 30 anställda på det lokala kontoret. Att vi valt det motiveras med att 

vi vill ha en spridning på respondenterna. De mindre byråerna tror vi samarbetar med mindre 

företag och de större byråerna tror vi har större kunder. Detta är dock inget vi anser påverka 

resultatet då eventuella variationer snarare, enligt vår erfarenhet och mening, beror på 

redovisningskonsulten som sådan och kunderna snarare än storleken hos respondentföretagen. 

Dock hade ett val av ännu mindre respondentföretag, med någon eller några få anställda, 

kunnat ifrågasättas. Detta då mindre redovisningsföretag kan ha väldigt små kundföretag som 

egentligen inte har någon ekonomistyrning att undersöka.  

 

Målsättningen har från början varit att kontakta cirka fem redovisningskonsulter. Sammanlagt 

har vi tagit kontakt med 15 redovisningsbyråer, både stora och små. Av dessa svarade åtta 

stycken. Fyra av dessa hade inte möjlighet att ta emot oss då beläggningen hos dem var hög 

och de kunde därför inte avsätta någon tid för en intervju.  

2.6.2 Företag vilka outsourcar sin ekonomifunktion 

En svårighet med att finna respondenter i denna kategori är att det inte finns någon databas 

eller liknande med information om ett företag outsourcar eller inte. Detta har gjort att det har 

varit svårt att få tag i respondenter. För att finna respondenter i denna kategori har vi därför 

kontaktat redovisningskonsulter för att få namn på företag vilka outsourcar delar av eller hela 

ekonomifunktionen. Dessa är verksamma inom olika branscher men gemensamt för dem är att 

de är av samma storlek vilket medför en enklare jämförelse. Dessa företag har vi sedan 

kontaktat och slutligen valde två stycken att besvara våra frågor. Antalet respondenter i denna 

kategori hade kunnat vara fler men då det har varit tidskrävande och svårt att hitta sådana 

företag har det inte varit möjligt att få tag i fler. 

2.6.3 Företag vilka tidigare outsourcat sin ekonomifunktion 

Vi valde även att kontakta ett företag vilka hade valt att inte längre outsourca 

ekonomifunktionen. Att det här valet gjordes beror på att vi ville ha möjlighet att se 

outsourcing av ekonomifunktionen ur ett annat perspektiv. I och med att de andra 

respondenterna som varit underlag för studien är outsourcingleverantörer, som självklart 

förespråkar outsourcing av ekonomifunktionen, samt företag som outsourcar 

ekonomifunktionen och finner detta lyckosamt, valdes även detta företag. Genom att ta med 

ett företag som inte längre outsourcar ekonomifunktionen fick vi möjlighet att se varför 

företag väljer att inte längre ha ekonomifunktionen outsourcad. Samt vad som var den 

grundläggande orsaken till att välja att avsluta outsourcingsamarbetet och på så vis se det ur 

ett perspektiv som vi inte fått möjlighet att göra annars. 

2.7 Empirisk undersökning  

2.7.1 Genomförandet av studien  

Intervjuerna med respondenterna i gruppen redovisningskonsulter utfördes på plats hos 

företagen. Frågeställningarna var desamma för alla fyra företagen och följde en mall (se 

bilaga ett) och svaren spelades in för att säkerställa att empirin blev så korrekt återgiven som 

möjligt. Frågorna var av sådan karaktär att det inte gick att svara ja eller nej på dem vilket 

gjorde att respondenterna fick möjlighet att själva utveckla svaren efter deras erfarenheter. 

Vid den första kontakten med respondenterna beskrevs problemområdet och frågeställningen 
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vilket möjliggjorde att respondenterna kunde vara förberedda på ungefär vilka frågor som 

skulle komma att ställas. Intervjuerna med respondenterna inom gruppen kundföretag 

genomfördes via telefon och mail. I och med att det var betydligt svårare att få tag på 

respondenter inom denna grupp valde vi denna typ av intervjumetod. Detta motiveras av att 

intervjuer ute hos företag är mer tidskrävande och därmed svårare att få företagen att ställa 

upp på. 

 

Det bör nämnas att vi är medvetna om att det vid intervjuer av denna typ är ofrånkomligt att 

respondenten i vissa fall kan försköna svaren trots att respondenternas personliga erfarenheter 

och åsikter varit det vi efterfrågat. Detta är något vi haft i beaktning under insamlingen och 

sammanställningen av empirin.  

 

Sammanställningen av intervjuerna skedde direkt efter varje intervju. Det inspelade materialet 

lyssnades av och skrevs ordagrant ner. Därefter sammanställdes texten för att passa in under 

de rubriker vilka härstammar från frågemallen (se empirikapitlet). Alla intervjuer i 

respondentgruppen redovisningskonsulter har utgått ifrån samma mall och har därför också 

kunnat sammanställas under likadana rubriker.  

 

Frågemallen är utformad efter frågeställningen och vi har tillsammans satt oss ner och gått 

igenom hur den skall se ut.  För respondentgruppen redovisningskonsulter har vi anpassat 

frågorna så de är av mer generell karaktär då vi hos dem inte efterfrågade varför en enskild 

kund outsourcar. Frågemallen för företagen som outsourcar var av mer specifik karaktär då vi 

ville veta just deras incitament för att outsourca. Frågorna till respondentgruppen 

redovisningskonsulter är indelade i fem kategorier, vilka är först en allmän beskrivning av 

respondentens verksamhet, typiska kunder, deras åsikter till varför företag outsourcar, hur 

outsourcingsamarbetet ser ut och fördelar och nackdelar med outsourcing. 

 

Frågorna till respondentgruppen företag som outsourcar sin ekonomifunktion är uppdelade i 

tre kategorier. Innan intervjutillfällena har dessa kategorier diskuterats fram av oss. Först en 

allmän beskrivning av företagets verksamhet, varför företagen valt att outsourca och vad de 

får hjälp med och sist respondenternas åsikter kring för- och nackdelar med outsourcing.  

 

Frågorna till respondentföretaget som tidigare outsourcat sin ekonomifunktion utgick ifrån 

samma mall som till de som outsourcar idag med undantag för att frågorna var ställda varför 

de tidigare valde att göra det och även en frågeställning som syftar till att besvara varför de 

inte outsourcar idag.  

 

Vid sammanställningen av empirin har vi sedan utgått ifrån respondentgruppen 

redovisningskonsulters frågemall och kategorierna i denna. Detta för att ge läsaren en röd tråd 

och för att på ett enkelt sätt kunna se respektive respondents svar inom varje frågeområde. 

Vid sammanställningen av empirin av respondentgruppen företag som outsourcar/ tidigare har 

outsourcat sin ekonomifunktion har ingen uppdelning skett. Detta motiveras av att det 

insamlade materialet inte har varit lika omfattande och därför anser vi att en uppdelning i 

underrubriken inte är nödvändig. 

 

Vi har valt att anonymisera respondenterna i empirikapitlet. Detta motiveras av att några av 

respondenterna önskade det och för att få en enhetlig sammanställning valdes därför att göra 

det med alla respondenter. Anonymiteten påverkar inte studiens resultat eftersom den inte 

syftar till att beskriva namngivna byråers och företags arbete utan företeelsen outsourcing som 

sådan.   
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2.8 Analysmetod 

Efter att empirin sammanställdes lades grunden till analyskapitlet. Analyskapitlet utgår ifrån 

ungefär samma indelning som empirikapitlet för att läsaren enkelt skall kunna förstå 

informationen. Att rubrikerna är något ändrade motiveras av att det var nödvändigt för att 

spegla innehållet. För att få en så bra indelning i analyskapitlet som möjligt har vi tillsammans 

diskuterat de olika områdena vilka beskrivs. I analyskapitlet ställs respondenternas svar mot 

det som nämnts i den teoretiska referensramen.   

2.9 Begräsningar i studien 

Vid intervjuerna med respondenterna har vi varit medvetna om att det är respondenternas 

åsikter som kommer fram och dessa är subjektiva svar som kan vara förskönade. Detta är 

dock något som vi har tagit i beaktning i sammanställningen av empirin och klargjort att det 

är respondenternas åsikter som framförts. Samtidigt bör det poängteras att det är 

respondenternas åsikter som varit målsättningen att belysa. Vidare finns det en begränsning i 

antalet respondenter då ett större antal respondenter hade kunnat möjliggöra en säkrare 

bedömning.  
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3 Teoretisk referensram 

För att förankra uppsatsens problem i teorin har vi sökt information allmänt om outsourcing. 

Detta följs av en del där ekonomistyrning beskrivs. Med detta kapitel önskas läsaren få en 

djupare förståelse om problemområdet.  

 

3.1 Outsourcing 

Begreppet outsourcing har sitt ursprung i slutet av 1980-talet. Benämningen uppkom för att 

beskriva den växande trenden av att stora företag överförde sina informationssystem till 

externa leverantörer (Greaver, 1999). Företeelsen är dock betydligt äldre än så. Innan 

begreppet myntades hade företag redan lagt ut nattvaktens tjänst till Securitas och städfirman 

tog över skötseln av lokalen (Lindroth, 2005). Sedan 1990-talet har outsourcingen ökat, både i 

privata men också offentliga företag. Förutom tillverkning outsourcas även 

managementfunktioner så som administration, marknadsföring, redovisningsfunktion och 

internrevision. Det finns mycket litteratur som beskriver fördelar och nackdelar med 

outsourcing men det som ofta räknas som den faktor som bäst beskriver framgången av 

outsourcing är kostnadsbesparningarna. Många beskriver dock inte hur ekonomistyrsystem 

kan bli designade för att passa i en specifik outsourcingrelation (Langefield-Smith & Smith, 

2003) 

3.1.1 Vad är Outsourcing? 

”Outsourcing is like flying. Provided you board the right plane, it is a good way to travel 

somewhere quickly. Better still, if you take the right precautions, the chances of survival is 

quite high!”(White & James, 1996). 

 

Outsourcing kan definieras som en kontraktuell relation mellan en extern part och företaget. 

Problemet är att ta reda på om outsourcing är lyckosamt för ett specifikt företag. Det gäller att 

klargöra vilka fördelarna är så att dessa verkligen utnyttjas samt att klargör vilka risker det 

finns och hur företag kan komma ifrån dessa (White & James, 1996). 

 

Eftersom outsourcing vanligtvis pågår under många år är det viktigt att från början sätta klara 

och tydliga mål över vad som skall åstadkommas. Det gäller att klargöra vilka komponenter 

som skall ingå i outsourcingavtalet (Ibid).  

 

Anta att det enda målet är att minska kostnaderna. Avtalet kommer då att innehålla följande: 

 Det måste finnas klara definitioner på vad som skall ingå i tjänsten. 

 Det kommer med största sannolikhet att finnas minimal plats för flexibilitet och 

värdeökande service. 

 Den klara definitionen kommer att medföra att leverantören inte har någon möjlighet 

att variera tjänsten vid behov.  

Om dock incitamenten är fler än bara att hålla kostnaderna nere och dessutom är att få tillgång 

till modern teknologi, tjäna tid och maximera mervärdet för kunden blir utformningen av 

avtalet annorlunda. Flexibiliteten för leverantören kommer att öka vilket kan skapa mervärden 

inte bara för dem utan också för kunden. Relationen företagen emellan kommer att medföra 

att det blir lättare för kundföretaget att uppnå sina mål och få ökade affärsfördelar (Ibid).     
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Graham Ray (2007) beskriver i en artikel att det finns olika syner på vad outsourcing täcker. 

Vissa menar på att det är att ett företag hyr in tjänster från ett annat företag som skall hantera 

allt eller en del av ett företags informationsprocesser. Andra menar att det är en tilldelning av 

en intern funktion till en extern leverantör. Många är överens om att kostnadsminskningar är 

det största incitamentet för att outsourca. Ray menar att det faktum att företagen får tillgång 

till kunniga redovisare är en bättre förklaring till varför lite mindre företag väljer att outsourca 

finans- och redovisningsfunktionen. Han menar vidare på att många mindre företag vill ha en 

person att rådfråga och till och med ha en aktiv roll i ledningen av företaget under svåra 

perioder. 

 

Företagsledare för mindre företag har enligt Ray (2007) börjat förstå att outsourcing av 

finans- och redovisningsfunktionen är en tydlig affärsstrategi. En leverantör av outsourcing 

kan tillhandahålla mindre företag ett sätt för att mäta de taktiska och strategiska målen och 

syftar till att förbättra beslutsfattandet och att spara pengar, samtidigt som företaget kan 

fokusera på sin kärnverksamhet. 

3.1.2 Tre nivåer av outsourcing 

Brown och Wilson (2005) beskriver att det finns tre olika nivåer av outsourcing. Dessa är 

taktisk, strategisk och omskapande outsourcing. Nedan redogörs för var och en av dessa.  

 

Taktisk outsourcing: Anledningarna till att outsourca är i den taktiska nivån vanligtvis knutna 

till ett specifikt problem. Ofta har företaget redan problem och söker sig till en extern part för 

att lösa dessa. Typexempel på problem är enligt Brown och Wilson (2005) avsaknad av 

finansiella resurser för att göra investeringar, önskan att hålla ner antalet anställda och 

avsaknad av kompetens. Effekten av taktisk outsourcing blir bland annat att kostnader kan 

hållas nere och det ger ett snabbt resultat. 

 

Strategisk outsourcing: Efter en tid då företag söker ett mervärde med outsourcingrelationen 

förändras anledningarna till varför de väljer att outsourca. Istället för att fokusera på att de 

förlorar kontroll över den outsourcade enheten bör fokus hos kundföretaget ligga på att de 

istället får en bredare kontroll över flera delar. Strategisk outsourcing går ut på att bygga en 

långsiktig relation outsourcingleverantören och kundföretaget emellan.  

 

Enligt Brown och Wilson (2005) är en outsourcingsleverantörs samarbete med färre, men då 

mer djupgående kunder, hellre än samarbete med ett stort antal kunder och inte lika 

djupgående, ett exempel på strategisk outsourcing.  

 

Omskapande outsourcing är den tredje generationens outsourcing. Det första steget, taktisk 

outsourcing, involverade att få in kunderna. Vid det andra steget, strategisk outsourcing, är 

outsourcing är ett sätt att förbättra företaget och samarbetet mellan leverantör och kund. Det 

tredje steget använder outsourcing för att förbättra verksamheten genom att försöka få 

verksamheten att utvecklas. För att en verksamhet skall överleva ekonomiskt idag gäller det 

för företag att hela tiden förbättra verksamheten. Brown och Wilson (2005) menar att 

outsourcing är ett av de viktigaste verktygen för att nå målet. Företag som tar chansen att 

implementera detta tredje steg kan vinna på att utomstående specialister kan hjälpa till att 

förbättra affärerna. Istället för att se outsourcing som ett sätt att få ner kostnaderna eller enbart 

ett sätt för att kunna fokusera på kärnverksamheten borde det ses som en möjlighet att 

förändra och förbättra verksamheten och krasst, tjäna mer pengar.  



3 Teoretisk referensram 

12 

3.2 Motiv för att outsourca 

Företag kan ha olika skäl till varför de vill lägga ut delar av sin verksamhet på andra företag, 

alltså outsourca. Att inte ha egen kapacitet, kompetens och andra resurser är de vanligaste 

anledningarna (Ax et al, 2009).  

 

För vissa företag väger vissa motiv tyngre än för andra företag men det finns två trender i 

näringslivet vilka visar på det faktum att företag i en ökad grad väljer att samarbeta. Den ena 

av trenderna är ett nära samarbete mellan säljare och köpare. Den andra är att företag i allt 

högre utsträckning väljer att outsourca delar av sin verksamhet (Lind, 2008). Outsourcing ses 

ofta som ett sätt att minska kostnader och öka flexibiliteten på det sätt att ett företag inte 

behöver inneha en viss kompetens eller kapacitet. Om ett företag inte är nöjd med 

tjänsten/leverantören är det bara att byta leverantör. Ett annat argument förespråkarna till 

outsourcing pekar på är att företagen då kan fokusera på vad de kan bäst, deras 

kärnkompetens. Genom att samarbeta med andra företag, i form av outsourcing, kan företaget 

få tillgång till leverantörens kunskapsmassa och därigenom förbättras kvaliteten på 

tjänsten/varan (Lind, 2008). 

 

Teece et al (1997) menar att outsourcing skapar konkurrensfördelar och att företag genom 

outsourcing skapar möjligheter att bli mer framgångsrika inom sitt verksamhetsområde. Just 

detta motiv till att outsourca ses som en av de främsta.  

3.2.1  Följder som uppkommer vid outsourcing 

Det som måste tas i beaktning vid beslut huruvida ett företag skall outsourca eller inte är vilka 

följder som uppkommer för kundföretagen vid outsourcing. Företag måste därmed väga de 

specifika fördelar som uppkommer genom outsourcing gentemot de specifika nackdelar för 

just deras verksamhet, som finns innan de tar beslut huruvida outsourcing i verksamheten 

skulle bli fördelaktigt för företaget eller inte (Gilley & Rasheed 2000). 

 

En positiv följd vid outsourcing är att de företag som väljer att outsourca ofta får 

kostnadsfördelar jämfört med företag som inte outsourcar. Det på grund av att genom att välja 

att outsourca minskar företagets egna kostnader (Gilley & Rasheed 2000). Lind (2008) menar 

att skapa lägre kostnader och högre intäkter anses vara huvudargumentet för samarbeten 

mellan företag. 

 

En av de mest tydliga följderna som uppkommer vid outsourcing är att om företagen väljer att 

outsourca kan de öka fokus på företagets kärnverksamhet. Om företag väljer att outsourca 

delar av verksamheten som inte är hänförliga till företagets kärnverksamhet bidrar det till att 

ledningens uppmärksamhet och resurstilldelning kan riktas till de uppgifter där de besitter 

störst kompetens. På så vis kan ledningen lämna över de områden där de inte är lika skickliga 

till andra organisationen och därmed lita på ledningsgrupperna i dessa (Gilley & Rasheed 

2000).  

 

Genom att använda externa leverantörer för produkter eller tjänster kan det outsourcande 

företaget dra nytta av ny teknik utan att de själva behöver investera stora mängder kapital i 

den nya tekniken. Således får det outsourcande företaget möjlighet att byta leverantör i takt 

med att efterfrågan på marknaden förändras utan att riskera att förlora stora mängder 

investerat kapital. På så sätt kan företagen sprida sina risker (Ibid).  

 

Andra positiva följder som uppkommer vid outsourcing är att kunskapen utnyttjas optimalt 

genom erfarenhet från tredje part. Outsourcing kan även leda till att enklare och tydligare 
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processer i organisationen. Samt att input genom en oberoende synvinkel minskar risker för 

introvert kortsynthet i organisationen (Axelsson, 1998). 

 

Det går alltså att identifiera flera positiva följder som uppkommer genom outsourcing, det vill 

säga att det finns mycket som talar för att företag borde välja att outsourca de delar i företaget 

som inte är hänförliga till kärnverksamheten (Gilley & Rasheed 2000). Det går dock även 

identifiera ett antal mindre fördelaktiga konsekvenser som uppkommer då företag väljer att 

outsourca (Axelsson, 1998).   

 

En vanlig anledning till att företag väljer att använda sig av outsourcing är att de vill förbättra 

företagets prestationer samt att minska kostnaderna, framförallt på kort sikt. Ett problem är 

dock att de kostnadsbesparingar som är associerade med outsourcing inte alltid är så 

betydande som de verkar. Att välja att outsourca en del som tidigare skötts internt kan ibland 

leda till oväntade kostnadsökningar (Gilley& Rasheed 2000).   

 

En risk med outsourcing är att det kan uppstå kommunikations- och organisationsproblem när 

man förflyttar en del av organisationen till tredje part. Det finns även en risk att konfidentiell 

information läcker ut. Outsourcing leder även till att beroendet av leverantörer ökar. Ett annat 

problem kan vara att företaget som outsourcar kan förlora kontrollen över den outsourcade 

enheten (Axelsson, 1998). 

3.3 Leverantör 

Innan ett företag ingår ett outsourcingavtal med en leverantör är det viktigt att fastställa en 

fungerande plan för genomförandet och driften kring outsourcingen. Vid outsourcing 

uppkommer ett partnerskap mellan två parter vilket medför att det uppstår åtagande från dem 

båda. När företaget skall välja leverantör är det viktigt att de från början klart definierar vilket 

resultat de vill uppnå samt att företagen delar de uppsatta målen med leverantören 

(McLoughlin, 2007). 

3.3.1 Att välja leverantör 

När företaget har beslutat att de skall outsourca är deras nästa uppgift att välja en leverantör 

som passar för uppgiften. Det mest primära när företaget skall välja leverantör är att den valda 

leverantören kan uppfylla de mål som företaget har.  För att identifiera den leverantören som 

bäst uppfyller företagets önskemål och hitta en leverantör som bäst uppfyller företagets mål 

kan företagen ta hjälp av följande frågor och utifrån dessa frågor hitta en lämplig leverantör 

för företagets outsourcing (Greaver, 1999).  

 

 Vad är det initiala målet med outsourcing? 

 Varför har de här målen valts ut?  

 Hur bedömer de slagkraften på de utvalda målområdena? 

 Vilka aktiviteter de valda målområdena skall uppfylla? 

 Vill de outsourca hela eller delar av de valda målområdena? 

 Vilken typ av leverantör är de intresserade att arbeta med? 

(Ibid) 

Det finns olika typer av outsourcingleverantörer och dessa kan delas upp i två olika 

kategorier. De olika kategorierna är strategisk partner och leverantör. 
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Den strategiska partnerns sätt att arbeta är som om de själva vore en del av företaget. Den 

strategiska partnern vill inte enbart utföra den uppgift som efterfrågats utan vill även delta i 

strategiska planeringsmöten och i de strategiska besluten. Den strategiska partnern vill att 

företaget skall tillhandahålla de resurser som är nödvändiga för att utföra uppdraget. Denne 

vill även delta i belöningssystem som belönar utmärkande resultat. Den här typen av 

outsourcingleverantör är i regel lämplig för outsourcing av en funktion som ligger nära 

företagets hjärna som tillexempel ekonomifunktionen. Antalet leverantörer som kan fungera 

som en strategisk partner är begränsat (Greaver, 1999).  

 

Leverantören däremot tillhandahåller endast den tjänst som specificerats i kontraktet. 

Leverantörens roll är alltså väl definierad. Denna typ av leverantör har en operationell, taktisk 

eller transaktionsinriktad inställning. Leverantören föredrar en prismodell som kompenserar 

för både insatser och resultat. Denna typ av leverantör är lämplig för outsourcing av 

komponenter, individuella aktiviteter, mindre viktiga funktionella nivåer som ligger långt 

ifrån företagets kärnverksamhet. Det finns många leverantörer som kan utföra den här typen 

av outsourcing. Alltså är den här typen av outsourcingleverantör således inte lämplig för de 

företag som väljer att outsourca hela sin ekonomifunktion. Det kan dock vara lämpligt för de 

företag som väljer att outsourca enbart en del av ekonomifunktionen som till exempel 

leverantörsreskontra (Ibid).  

 

Vilka kvalifikationer som eftersträvas av outsourcingleverantören varierar beroende på vilken 

tjänst som företaget efterfrågar. Olika företag prioriterar olika kvalifikationer hos 

leverantören. Exempel på de allra vanligaste kvalifikationer som företagen eftersträvar hos 

leverantören är ärlighet, tillförlitlighet samt att leverantören besitter en viss erfarenhet (Ibid).  

3.4 Nya begrepp 

I och med att näringslivsklimatet ständigt är under förändring så är det också viktigt för 

företag att se över sin egen konkurrensförmåga. Outsourcingsektorn ses som en stor 

tillväxtmarknad och det har därför uppkommit många nya begrepp vilka förklaras nedan 

(www.pwc.se).  

3.4.1 BPO 

Outsourcingen har utvecklats under det senaste årtiondet och det har blivit allt vanligare att 

företag väljer att outsourca hela affärsprocesser, så kallad BPO. BPO innebär att företagen 

lägger hela funktioner som lönehantering, ekonomiavdelning, kundtjänst eller fakturering på 

någon annan (Lindroth, 2005). Det är en tämligen ny form av outsourcing (Ghodeswar & 

Vaidyanathan, 2008) och en anledning till att BPO blivit allt vanligare beror på 

globaliseringen av ekonomin samt att företagen möter allt tuffare konkurrens från 

lågkostnadsländer. Det medför att det sätts press på företagen att minska sina kostnader 

(Lindroth, 2005). BPO var för några år sedan den starkaste trenden inom outsourcing (Cooke, 

2007). 

 

I Sverige har en ny marknad börjat ta form av en mängd mer eller mindre nya BPO-tjänster 

vilka tidigare ansågs tillhöra företagets kärnverksamhet. Exempel på det är marknadsföring 

och försäljning. Sverige ligger ganska långt efter till exempel USA där nästan 60 procent av 

företagen outsourcar löneadministrationen till skillnad från i Sverige där motsvarande siffra är 

knappt 15 procent. Sverige ligger också efter de övriga nordiska länderna där outsourcing 

utförs i större utsträckning än i Sverige (Accenture, 2009). I framtiden finns det en tro att 

BPO kommer att vara den typ av outsourcing som har störst potential att växa (www.pwc.se). 
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3.4.2 Insourcing 

Insourcing kan ses som en motsats till outsourcing och betyder att man för över produktion av 

produkter eller tjänster från en extern part till den egna verksamheten (Swartling, 2005). 

Chapman och Andrades (1998) skriver att på samma sätt som outsourcing för bort resurser 

och personal från en organisation, tar insourcing in resurserna i verksamheten. 

 

Varför företag väljer att insourca kan vara att de vill höja utnyttjandegraden i de egna 

resurserna. I och med att insourcing är motsatsen till outsourcing blir fördelarna vid 

outsourcing, insourcingens nackdelar och vice versa. En stor fördel vid outsourcing är som 

nämnts tidigare att företagen kan fokusera på sin kärnverksamhet, men det blir en nackdel vid 

insourcing då företaget i stället förlorar fokus på kärnverksamheten. Fördelen med insourcing 

är att företaget då kan få möjlighet att bygga upp kunskap internt i företaget och därigenom få 

ett minskat beroende från en extern leverantör. Det kan leda till att det blir minskad risk för 

spridning av konfidentiella uppgifter och en ökad kontroll för företaget (Swartling, 2005).  

3.5 Styrning mot ekonomiska mål – ekonomistyrning 

Ekonomistyrning är enligt Lefter et al (2009) ett sätt för företagen att öka kvalitén på 

besluten. De menar på att ekonomistyrning kan ses som ett sätt att utvärdera företagets 

uppnådda resultat med de mål som företaget ställt upp. Syftet med ekonomistyrning kan 

därmed sägas vara ett sätt att fastställa att utvecklingen i företaget går som företaget önskar.  

 

Ekonomistyrning ligger på ekonomifunktionens bord och de fokuserar på ekonomiska mål av 

finansiell karaktär. De ekonomiska målen som företaget har ställt upp samlas under 

benämningen ekonomistyrning (Ax et al, 2209). Den centrala frågan i ekonomistyrningen är 

enligt Otley (2003) att säkerställa att företaget uppnår de mål som finns uppställda i företaget. 

Den som arbetar med ett företagets ekonomistyrning har till uppgift att planera och följa upp 

verksamheten i förhållande till de mål som företaget ställt upp. De skall även analysera 

orsaker till avvikelser från de uppsatta målen samt utveckla och uppdatera olika 

ekonomisystem (Ax et al, 2009).  

 

När en företagsledning använder ekonomisystemet för att styra mot finansiella mål kallas det 

för ekonomistyrning och styrsystemet kallas för ett ekonomistyrsystem. I ekonomistyrning 

ingår begrepp som till exempel finansiella mål, strategiska mål och budget vilka är nära 

knutna till företagets ekonomifunktion. För att kunna utforma mål krävs det en förståelse för 

företaget i helhet men också en förståelse för företagets ekonomi (Greve, 2009).  

 

Huvudsyftet med ekonomistyrning är att hjälpa till i arbetet med att uppnå företagets 

strategiska målsättningar. Ekonomistyrning kan även uttryckas som ett medel för 

implementering av företagets strategi. Ekonomistyrningens utformning och användning 

behöver således anpassas till den strategi som företaget bestämt (Ax et al, 2009).  

3.5.1 Styrmedel för effektiv ekonomistyrning 

För att kunna genomföra ekonomistyrningens uppgifter behövs styrmedel. Tre slag av 

styrmedel som vanligtvis används är formella styrmedel, organisationsstruktur och mindre 

formaliserade styrmedel (Ax et al, 2009). 

 

Det finns flera olika formella styrmedel. Många formella styrmedel har funnits under en lång 

tid, medan andra har uppkommit under senare år. Att det har uppkommit nya formella 

styrmedel beror på de förändringar som pågår i företagets interna och externa miljö. Exempel 
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på formella styrmedel är; balanserat styrkort, resultatplanering, produktkalkylering, 

benchmarking, processtyrning, målkostnadskalkylering och investeringskalkylering (Ibid). 

 

Simons (1995) beskriver ett gränsskapande styrsystem. Innebörden av det är att alla individer 

i en organisation är möjlighetssökare och att de när de utsätts för problem försöker hitta sätt 

att övervinna dessa. Det är omöjligt för en chef att känna till alla problem som finns i en 

organisation och det handlar då om att sätta en gräns för individernas befogenheter. Alltså bör 

individerna veta vad de kan göra, delegering av ansvar inom ramarna.   

 

Vidare beskriver Simons (1995) om diagnostiska styrsystem som kan sägas vara de formella 

styrmedlen vilka ledningen använder för att övervaka och korrigera avvikelser från ett 

företags prestationer. Detta anses vara stommen i den traditionella ekonomistyrningen. 

Typexempel på dessa styrsystem är budget och målutformning. Alltså det som Ax et al (2009) 

beskriver som formella styrmedel.  

 

Styrmedlet organisationsstruktur är vanligtvis uppdelat i tre slag; organisationsform, 

ansvarsfördelning och belöningssystem (Ibid).    

 

Det finns flera olika slag av organisationsformer till exempel funktions-, divisions-, matris-, 

och linjeorganisationsformer. Gemensamt för de flesta organisationsformer är att företaget i 

dem betraktas som en hierarki med överordnande och underordnande enheter på olika 

organisatoriska nivåer. Högst upp finns företagets ägare och längst ned de enskilda anställda. 

Ur ett styrperspektiv är företaget en hierarki där överordnande enheter styr underordnade. 

Ekonomistyrningen är med det synsättet ett medel för överordnande enheter att till exempel 

kontrollera och instruera underordnade enheter (Ibid). Simons (1995) beskriver styrsystemet 

värderingsstyrsystemet som syftar till att få ut vad företagets syfte är till hela organisationen. 

Han menar vidare att det är viktigt att hela företaget genomsyras av de högre hierarkiernas 

bestämmelser. 

 

Det tredje styrmedlet som används inom ekonomistyrning är mindre formaliserad styrning. 

Dock ligger tyngdpunkten inom ekonomistyrning på de två tidigare nämnda styrmedel, 

formella styrmedel och organisationsstruktur. Tre styrmedel som går under kategorin mindre 

formaliserade styrmedel är företagskultur, lärande och bemyndigande (Ax et al, 2009). 

 

Slutligen menar Simons (1995) att ett företag inte kan säga att de är framgångsrika enbart på 

grund av de uppnår deras kritiska framgångsfaktorer. För att nå framgång krävs även att 

kunna identifiera strategiska osäkerheter som hindrar dem från att uppnå deras vision.   
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4 Empiri 

I följande kapitel redogörs det för respondenternas svar. De första fyra respondenterna ingår 

i gruppen redovisningskonsulter och representerar redovisningsföretagens åsikter. Därefter 

följer två redogörelser från företag vilka outsourcar hela eller delar av sin ekonomifunktion. 

Den sista respondenten representerar ett företag som tidigare outsourcade 

ekonomifunktionen men som idag inte gör det.  

 

4.1 Respondentföretag ett, mindre byrå. 

4.1.1 Respondentföretagets verksamhet 

Respondentföretag ett startade sin verksamhet år 1990 och respondenten var då ensam 

anställd. Från början var verksamheten inriktad på redovisning och skatter. År 2000 flyttade 

de till större lokaler och har idag fem anställda. Respondenten är auktoriserad 

redovisningskonsult. Respondentföretag ett arbetar utifrån idén att deras önskan är att lära 

kunderna att själva se samband i verksamheten så att de blir mer medvetna om vad som 

händer i hela företaget.  

4.1.2 Kundföretag 

Det är svårt att säga vem en typisk kund är eftersom det är en stor variation, men 

respondentföretaget har flera kunder som är enmans- eller fåmansföretag. Ofta är dessa 

företag knutna till någon typ av hantverkarverksamhet och har ofta dåliga kunskaper om hur 

bokföring och dylikt fungerar. De har också kunder som är lite större med upp till 20 

anställda. Dessa större företag har ibland en person som sköter en del av företagets 

ekonomifunktion och då hjälper respondentföretaget till med avstämningar, analyser och 

dylikt.    

4.1.3 Outsourcingsamarbetet 

Respondenten menar att det är väldigt viktigt för företagare att ha en inblick i verksamheten 

för att förstå den. Därför ser han helst att företagen själva har hand om fakturering och 

betalning för att på så sätt kunna se ett samband mellan intäkterna och kostnaderna.   

 
Hur mycket respondentföretaget hjälper till med ekonomistyrningsarbetet varierar från kund 

till kund. I de mindre en- och fåmansföretagen behövs det enligt respondenten egentligen inte 

finnas någon ekonomistyrning. I större företag förekommer det att de hjälper till med 

ekonomistyrningen. 

 

Vanligtvis har de större företagen i viss mån själva hand om redovisningen men 

respondentföretaget hjälper till med avstämningar och analyser. Processen med de större 

företagen är att de är en kontinuerlig support till dem med möjlighet att när som helst kontakta 

respondentföretaget för support. I arbetet med de större företagen sker ofta arbetet ute hos 

kund vid månadsavstämningar och så vidare. Många av respondentföretagets kunder gör 

oftast inte en budget, istället gör de jämförelser över åren. Respondenten pekar då på vissa 

saker som bör uppmärksammas och de för då en dialog över varför vissa nyckeltal ser ut som 

de gör. Dialogen går ut på att analysera företagets verksamhet jämfört med tidigare år och 

jämfört med branschen. Om det är något som går dåligt för företaget hjälper respondenten till 

att ta reda på orsaken och hur problemet kan lösas. Respondenten menar att det oftast är han 

som kommer med förslag på hur de borde agera för att nå ett visst mål. Ibland är det kunden 
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som tar kontakt med respondenten och vill ha hjälp med ett problem som uppkommit. Ett 

exempel på det är när en anställd ställer höga krav för sin anställning. Då fungerar mer 

respondenten som ett bollplank och fungerar som en rådgivare för hur företagaren bör agera. 

 

I respondentföretagets arbetsuppgifter ingår det att upprätta de rapporter som kunden 

efterfrågar. Respondenten poängterar vikten av att rapporterna skall vara till nytta för kunden. 

Rapporterna vilka respondenten producerar speglar i princip det som kunderna redan vet. Hur 

ofta och vilka rapporter kunden vill ha kommer konsulten och kunden överens om i början av 

arbetet. Respondenten menar att det är viktigt att även konsulterna har ett ansvar att få 

kunderna att förstå rapporternas innebörd. En del kunder anser att det räcker att enbart 

konsulten vet hur det går för företaget rent ekonomiskt genom att endast skicka en balans- och 

resultaträkning vilket är något som respondenten vill komma ifrån. En rapport som inte 

kunden tar del av är en onödig rapport.  

 

Respondenten ser sig mer som ett bollplank snarare än att de säger till företagaren vad denne 

borde göra. Istället för att ”peka med pekpinnen” förs en diskussion över hur ekonomiska 

frågor skall lösas.   

4.1.4 Motiv till och följder vid outsourcing av ekonomifunktionen 

Respondenten menar att brist på kompetens är en stark orsak till varför företag väljer att 

outsourca ekonomifunktionen. Företagaren är duktig på det som är kärnverksamheten i 

företaget men saknar oftast kunskap om den ekonomiska delen och de klarar inte alltid av den 

menar respondenten. Det är ofta företag som är ett mellanting som är kunder, de kan lite om 

bokföring och redovisning men det finns ofta många luckor i den kunskapen. De har oftast 

inte heller råd att ha en egen ekonomisk resurs. Ibland finns det någon i företagets närhet som 

klarar av att göra exempelvis bokslut men inte mer. Vid sådana tillfällen behövs support och 

där kommer respondenten in. En positiv följd som uppkommer vid outsourcing av 

ekonomifunktionen är att företaget kan lägga allt fokus på kärnverksamhet och därmed enbart 

fokusera på det de är bra på. En hantverkare skall enligt respondenten inte syssla med 

bokföring. Denne skall istället fokusera på att utföra hantverk och lämna över den 

ekonomiska biten till någon som kan den.  

 

Respondenten anser även att det uppkommer alldeles för många regler var och varannan 

vecka för att ett mindre företag skall kunna ha resurser nog att hålla sig uppdaterad. 

Anpassningen till nya regler gör att redovisningen blir mer komplicerad. Redovisningen som 

en teknisk företeelse är inte alltför svår men det finns många saker runt omkring som till 

exempel att veta vilka kostnader som är avdragsgilla, vilka kan vara svårt att veta. Tiden det 

hade tagit för kunden själv att reda ut sådana saker är längre än om det läggs ut på en extern 

part som redan kan det. Respondenten menar att det är då bättre att företagen arbetar och 

tjänar pengar istället för att lägga resurser på att reda ut sådant.   

 

En positiv aspekt som enligt respondenten uppkommer i samband med outsourcing är att 

företagen kan ta in den hjälp de behöver när behovet uppstår. Den som företaget tar in är alltid 

uppdaterad på regelverket, vad som är nytt respektive gammalt och vad som får och inte får 

göras. Om ett mindre företag själva hade haft en anställd så finns det risk att denne inte är lika 

uppdaterad som en redovisningskonsult är. Respondenten menar att det självklart finns 

duktiga ekonomer som kan allt som har med regelverk att göra, men det hör till 

ovanligheterna att en sådan ekonom stannar på sådana mindre företag.  
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Respondenten tycker inte att efterfrågan på deras tjänster har ökat något nämnvärt. Han menar 

att många nyetablerade företag börjar med att göra den ekonomiska delen själv. Efter något år 

när till exempel deklarationen skall in upptäcker de att allt inte går ihop och söker då upp en 

redovisningskonsult. I den region han verkar tycker han sig se ett stiltje på marknaden.  

 

Respondenten ser ett problem i vissa ekonomiska bokföringsprogram. Han menar att 

tillverkarna av programmen marknadsför dessa genom att säga att om man har ett sådant 

program så klarar man av att sköta ekonomin själv. Detta gör att företagen väljer att köpa in 

program istället för att efterfråga en konsults tjänster. Att dessa program löser problem med 

ekonomiska frågor stämmer inte enligt respondenten och menar vidare att sådant kan skapa 

ytterligare problem hos företag. Därför kan ekonomifunktionen med fördel läggas ut på en 

extern part för att komma ifrån det här problemet. 

 

En negativ följd som enligt respondenten kan uppkomma vid outsourcing av 

ekonomifunktionen är att företagen kan förlora kontrollen och därmed insynen i den 

outsourcade delen. Detta är dock inget som respondenten anser beror på 

outsourcingleverantören utan det beror snarare på att det finns ett bristande intresse hos 

kunden. Respondenten menar att det är viktigt att från början komma överrens över vad 

kunden vill ha hjälp med och hur ofta det informationsutbytet skall ske. Respondenten menar 

att mycket i den här branschen handlar om förtroende och förväntningar. Om parterna är 

överens om vad som skall göras tycker han inte att problemet med bristande kontroll uppstår. 

Kundföretaget fokuserar på sin kärverksamhet och respondentföretaget på sin.  

 

Det viktiga för kunderna när de lägger ut ekonomin på en extern part är att inte släppa 

ansvaret och tänka att konsulterna sköter allt. Ansvaret vilar fortfarande hos företaget. Det 

ligger på kundens bord att ta eget ansvar och respondentens uppgift är att få dem att förstå hur 

det fungerar.  Respondenten menar att kontrollen inte behöver försvinna - det blir vad man 

gör det till. 

4.2 Respondentföretag två, större byrå 

4.2.1 Respondentföretagets verksamhet 

Respondentföretag två är en stor internationell företaget har internationellt sett 500 kontor i 

över 110 länder. I Sverige finns de på 25 olika orter med omkring 830 anställda och en av de 

ledande revisions- och konsultföretagen. Deras filosofi är att vara starka lokalt på marknaden 

och de arbetar främst med ägarledda företag. Varje kontor inom företaget skall vara 

självständigt och arbeta med en sådan volym som krävs för att lyckas lokalt och att ha 

möjlighet att ge god service och kvalité.  Företaget är uppdelat i flera olika affärsområden. De 

har en revisionsdel, en ekonomiservicedel, företagsrådgivning, kvalificerade 

redovisningsfrågor, affärsrådgivning och corporate finance. Respondentföretaget arbetar i 

dagsläget med tiotusentals svenska företag och hjälper dem med ekonomiska frågor. 

4.2.2 Kundföretag 

Respondentföretaget har en stor spridning på sina kunder, de har dels kunder som bedriver 

enmansföretag samt större företag med flera hundra anställda. Deras typkund inom området 

ekonomiservice är företag med omkring 50 anställda. Respondentföretaget arbetar även med 

börsnoterade företag vilket dock inte är deras målsättning. Den typiska kunden vid 

löneservice är däremot företag med omkring 300 anställda.     
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Ambitionen är att bli kundernas förlängda arm och att bli kundföretagens ekonomiavdelning 

på distans.  Respondentföretaget kan därmed gå in och ta över hela företags ekonomifunktion 

och agera som företagets ekonomichef och gå in vid bokslut och styrelsesammanträde om det 

är vad kunden önskar.   

 

Hos de kunder som driver större företag är det vanligt att kunden behåller en 

controllerfunktion kvar i företaget som sköter uppföljning, analys och rapporter. Hos den 

typen av kunder sköter respondenten mer det löpande runtomkring så som kundreskontra, 

löneservice samt traditionell bokföring. Här agerar respondenten mer som en 

ekonomiassistent och sedan tar företagets egen controllerfunktion vid och gör månadsbokslut 

och dylikt själva.  

 

Hos de kunder som driver mindre företag är det mycket vanligt att respondentföretaget sköter 

hela ekonomifunktionen. I dessa företag finns det ingen anställd som arbetar med 

ekonomiuppgifter utan där är det ägaren i företaget som samarbetar med respondentföretaget. 

Hos de mindre kunderna har respondenten ofta hand om hela processen ifrån att fakturan 

kommer in till dess att bokslutet är färdigställt.  

 

Behoven ser alltså olika ut beroende på vilken storlek kundföretaget har. Det är även vanligt 

att allt eftersom företagen växer och de blir över 50 anställda växer även behovet hos kunden 

att anställa en person som jobbar med ekonomin i företaget. Det på grund av att de börjar 

uppnå en sådan volym att det därför börjar löna sig att ha en anställd i företaget som tar hand 

om ekonomin. Här övergår vanligtvis respondentföretagets tjänster mer mot rådgivning, 

analys och löner. Trots att kunderna väljer att anställa någon som arbetar med ekonomin inom 

företaget vill de ändå oftast ha kvar vissa tjänster hos konsulterna. 

4.2.3 Outsourcingsamarbetet 

Hur processen går till när respondentföretaget påbörjar ett nytt samarbete med en kund 

varierar beroende på vilken storlek kundens företag har. Ett typexempel på hur processen går 

till är att kunden har hört talas om respondentens tjänster och på så vis kontaktar dem. När de 

har fått en förfrågan så åker de oftast ut till kunden och informerar kunden om vilka tjänster 

de erbjuder. Respondenten har då med sig en frågeställning till kunden angående vad de vill 

ha hjälp med. Det finns ingen färdig mall utan lösningen skräddarsys beroende på vad kunden 

efterfrågar.  

 

Efter det första mötet blir det vanligtvis en offertskrivning som sedan är utgångspunkten för 

samarbetet. Utifrån den första offertskrivningen utarbetas mer detaljer kring tjänsten som 

kunden köper för att sedan komma igång med projektet. När detaljerna kring projektet är 

utarbetade planerar företaget tillsammans med kunden hur arbetssättet skall fungera, vilka 

personer som skall vara inblandade och respondentföretaget tar sedan fram ett team som skall 

arbeta med kunden. Därefter kommer de överens om vilka av kundföretagets medarbetare 

som skall vara delaktiga i samarbetet och sedan lärs kundens personal upp av 

respondentföretaget i den mån som behövs och efterfrågas. Från första mötet till dess att 

samarbetet är igång tar det omkring en till två månader.  

 

Alla kunder som arbetar med respondentföretaget får en lokal kontakt i alla frågor. Tjänsterna 

tillhandahålls och produceras lokalt av respondentföretaget. I vissa fall kan kunden efterfråga 

kunskap om vad en satsning i en annan region skulle kunna ha för form. Respondenten har då 

möjlighet att kontakta något av de andra kontoren runt om i världen och kan på så sätt utnyttja 

byråns storlek. Kunden och den kundansvariga har en öppen dialog med varandra, vilket 
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respondenten menar är utgångspunkten för ett lyckat samarbete. Respondentföretaget och 

kunden gör upp en plan för ett år i taget. Planen utvärderas efter ett år för att undersöka om 

det är något som bör förändras.  

 

Respondenten har märkt en tydlig övergång att de inte längre arbetar med enskilda processer 

åt kunderna så som fakturering och liknande utan det är allt vanligare att företagen väljer att 

outsourca hela ekonomifunktionen. De erbjuder sina kunder webbaserade ekonomilösningar 

som underlättar ekonomiarbetet och som innebär att kunden får tillgång till all ekonomisk 

information när de själva önskar trots att denna funktion är outsourcad.   

 

Företaget skräddarsyr lösningarna ut mot kund vilket innebär att företagets påverkan på 

kundens ekonomistyrning varierar. I mindre företag där kunderna väljer att outsourca hela 

ekonomifunktionen lägger företaget ut en balansrapport och en resultatrapport varje månad 

med analyser, återkoppling och utifrån det hjälper de kunderna att förstå siffrorna. Det ligger 

även på respondentföretaget att ta fram de nyckeltal som kunderna önskar, göra 

avrapportering varje månad, delårsbokslut och analyser. Vad företaget skall göra för analyser 

och vilka nyckeltal som skall analyseras beror på kunden. En del kunder vill enbart att 

företaget gör en sammanställning av siffrorna för att sedan själva analysera nyckeltalen. Detta 

beror framförallt på vilket intresse kunden själv har av den här typen av frågor. 

Respondentföretaget har som policy att aldrig skicka ut en rapport eller dylikt utan 

kommentarer utan det är av stor vikt att konsulterna beskriver och kommenterar vad som har 

gjorts och eventuellt anledningar till varför rapportens innehåll ser ut som det gör.  

 

När det kommer till att sätta upp finansiella mål agerar företaget framförallt som ett bollplank 

ut till kunden. Kunden har en bild av vad de vill mäta och det blir då konsulten som får 

konkretisera det i form av lämpliga nyckeltal och vad som skall följas upp.  Kunden och 

konsulten hjälps på så sätt åt med att sätta upp finansiella mål. De ställer gemensamt upp vad 

de vill uppnå och utifrån det arbetas en ekonomimodell fram så att kunden får ut den 

verksamhetsstyrning som de behöver.  

4.2.4 Motiv till och följder vid outsourcing av ekonomifunktionen 

Det vanligaste motivet till outsourcing av ekonomifunktion är enligt respondenten att företag 

vill satsa på det de är duktiga på. Respondenten anser att det också blir en positiv följd som 

uppkommer i samband med outsourcing av ekonomifunktionen. Kundföretagen får möjlighet 

att fokusera fullt ut på det som de är bra på, det vill säga deras kärnverksamhet och istället 

köpa den kompetensen som de själva inte besitter. Genom att fokusera på kärnverksamheten 

och outsourca ekonomifunktionen kan kunden frigöra tid som kan läggas på andra områden 

än ekonomiarbetet.  

 

Respondenten anser även att det är svårt för företagen att hålla sig uppdaterade på lönevillkor, 

avtal och momsfrågor och att hålla sig uppdaterade blir en tidskrävande uppgift för företagen 

och därför väljer de att köpa denna kompetens istället. Detta ses också som ett incitament för 

outsourcing av ekonomifunktionen. Respondenten menar att kunderna är i behov av att känna 

en trygghet i att allt blir rätt och riktigt hela vägen.  

 

Ytterligare argument som respondenten har stött på till varför företagen väljer att outsourca 

ekonomifunktionen är att öka flexibiliteten. I ett mindre företag där företaget själv har hand 

om ekonomifunktionen är det oftast en alternativt två personer som har hand om denna 

funktion. Detta innebär att företaget blir väldigt beroende av dem när exempelvis lönerna 

skall betalas ut. Det innebär i sin tur att de personerna i princip inte kan vara sjuka eller ha 
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semester under vissa perioder. Om företagen väljer att lägga ut den funktionen utanför 

företaget innebär det att beroendet av enskilda personer i företaget minskar. Om företagen 

outsourcar denna funktion så uppstår inte detta problem i och med att det då ligger på 

konsultens ansvar och de har alltid backup i fall någon skulle bli sjuk. Resultatet blir då att de 

anställda alltid kan få sina löner i tid och företagets beroende av enskilda personer minskar. 

 

En annan anledning till att företagen lägger ut ekonomifunktionen är att det är känslig 

information som omfattas av denna funktion. Ett exempel är lönerna, framförallt på de företag 

som tillämpar individuell lönesättning. Att den informationen inte finns tillgänglig på 

företaget och därför inte tillgänglig för anställda att se kan vara ett argument till att den delen 

ibland läggs ut. Det är ett argument som respondenten har märkt blir en allt vanligare orsak 

till varför företagen väljer att lyfta ut denna funktion ur företaget.  

 

Ett argument som ofta kopplas ihop med outsourcing är att företagen vill minska sina 

kostnader. När företagen låter en extern part ta hand om ekonomifunktionen bidrar det till att 

kostnaderna minskar i och med att konsulterna har kompetensen och kan lösa svåra frågor 

snabbare än vad enskilda företagare kan göra. Dock anser respondenten att kostnaden inte är 

den viktigaste faktorn när det kommer till valet om företag skall outsourca 

ekonomifunktionen. Respondenten menar på att den avgörande faktorn vid val av 

outsourcingleverantör inte är priset på tjänsterna utan att kunderna skall kunna behålla 

kontrollen över företaget. Det mest avgörande tror respondenten är att kunden har förtroende 

för outsourcingleverantören och att de har kvar kontrollen i företaget i och med att 

ekonomifunktionen är en så pass viktig funktion i ett företag.       

 

Respondenten anser att efterfrågan på att låta en extern part ta hand om företagets 

ekonomifunktion ökar, det blir allt fler förfrågningar och igångsättanden. Att efterfrågan ökar 

tror respondenten till viss del beror på att det är en trend och att företagen vill lägga fokus på 

kärnverksamheten. 

 

Ytterligare ett argument som respondenten ser till att efterfrågan ökar är att tekniken har 

öppnat upp för nya möjligheter, tidigare kan en anledningen till att inte outsourca varit att 

företaget förlorar kontrollen över den funktionen som outsourcas. Nu finns det nya tekniska 

lösningar som gör att konsulterna sköter ekonomin, lönehanteringen i webbaserade system 

som kunderna kan få tillgång till. Kunderna får på så sätt en bättre tillgänglighet, bättre 

kontroll och bättre kvalité än vad de skulle haft om de hade gjort det internt. Nu kan de logga 

upp sig och ta ut resultaträkning i realtid även om de är ute och reser, vilket medför en större 

tillgänglighet till informationen.  

 

En positiv aspekt med att outsourca ekonomifunktionen som har tillkommit tack vare de nya 

webbaserade lösningarna är att mindre företag kan ta del av de nya tekniska lösningarna som 

uppkommit. Den möjligheten att ta del av de nya tekniska lösningarna för de mindre kunderna 

hade i princip varit omöjlig utan outsourcing i och med att det är en så pass dyr investering 

och utan outsourcing skulle de nya webblösningarna enbart varit förunnat de större företagen 

som har möjlighet att göra större investeringar.    

 

Respondenten anser inte att outsourcing av ekonomifunktionen egentligen medför några 

negativa konsekvenser för företagen om de är öppna för ny teknik och för de möjligheter som 

finns med outsourcing. Den kritik som finns angående att företagen tappar kontrollen och 

därmed insynen i sin ekonomifunktion vid outsourcing anser respondenten inte längre 

existerar. Detta tack vare de nya webbaserade lösningarna som finns att tillgå. I och med att 
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kunden får full insyn i företagets ekonomi uppkommer inte det problemet att kunden tappar 

kontrollen. Respondenten menar på att så länge kunden har ett intresse så tappar de inte 

kontrollen över ekonomifunktionen på grund av outsourcingen som sådan. Numera är det 

snarare tvärtom att kunden får bättre kontroll över ekonomifunktionen vid outsourcing än vad 

de får om de gör det själva.  

 

Ett problem som respondenten dock kan se med outsourcing är att det kan uppstå 

missförstånd mellan kunden och företaget om inte kunden är tydlig med vad de vill ha hjälp 

med. Det kan även uppstå problem om kunden har för hög tilltro till tekniken det vill säga att 

det uppstår ett förväntningsgap. Ett annat problem som respondenten anser kan uppstå vid 

outsourcing är att kundföretagens beroende av outsourcingleverantören ökar. Om kunden inte 

själv tar ansvar utan enbart litar på outsourcingleverantören skapas det ett beroende som kan 

vara svårt att komma ifrån.  

4.3 Respondentföretag tre, mindre byrå 

4.3.1 Respondentföretagets verksamhet 

Respondent tre började sin karriär med att först arbeta som ekonomiassistent och sedan 

ekonomichef på ett företag. År 2001 började hon arbeta på en byrå som redovisningskonsult 

men beslutade sedan att starta eget. År 2006 öppnade hon sin byrå för att hon ville driva en 

byrå på sitt eget sätt och har arbetat med det sedan dess. Från början var hon den enda 

anställda men under åren har de anställt en ny person ungefär var nionde månad och företaget 

har idag sju anställda. Respondentföretaget arbetar med redovisning, bokföring, deklarationer, 

moms, administration och väldigt mycket konsultation. Kundföretagen finns inom Borås med 

omnejd. Respondenten vill inte att hennes byrå skall ses som en redovisningsfabrik utan deras 

mål är att få deras kunder att få en lönsammare och effektivare verksamhet. 

4.3.2 Kundföretag 

Respondentföretag tre arbetar med många olika typer av kunder. Allt ifrån små en- och 

fåmansbolag till större företag med en omsättning på runt 50 miljoner kronor. Kunderna delas 

in i innekunder och utekunder och deras kunder verkar inom många olika branscher. Med de 

kunder som benämns som innekunder utförs arbetet inne på kontoret och kunderna kommer 

dit med materialet. Arbetet med utekunderna sker hos kunden och det är främst de större 

kunderna som efterfrågar det. Arbetet hos utekunderna varierar. Hos vissa är de ute en dag i 

veckan och sköter då hela ekonomiavdelningen, eller kommer någon gång i månaden och 

sköter avstämningar och gör bokslut.   

4.3.3 Outsourcingsamarbetet 

Efter att den första kontakten med en kund har tagits blir det ett möte där respondenten sätter 

sig in i företagets verksamhet, hur ser det ut idag och vad vill kunden ha hjälp med? Redan 

vid det stadiet så ger respondenten förslag på hur ett samarbete skulle kunna se ut. Det är en 

stor variation på hur kunderna vill att samarbetet skall vara. Vissa vill precisera exakt vad de 

vill ha hjälp med och vad respondentföretaget skall göra medan vissa vill ha en mer generell 

beskrivning på vad samarbetet skall innehålla som kan variera över tid.  

 

När sedan arbetet börjar ärver de ofta den process som finns på företaget sedan tidigare. När 

de sedan fått en bättre bild över verksamheten kan de eventuellt ge förslag på hur vissa saker 

kan förändras och förbättras. Respondenten säger att det kan ta ett tag innan förändringarna 

syns. Hon menar vidare på att i och med att alla kunder har olika preferenser och olika saker 
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de vill ha hjälp med så finns det inget färdigt paket att erbjuda en kund. Paketet skräddarsys 

för varje enskild kund för att det skall passa just dem.  

 

Respondentföretaget hjälper i varierande utsträckning till med ekonomistyrningsarbetet. De 

mindre företagen har oftast inte någon ekonomistyrning att tala om. Däremot efterfrågar de 

större företagen råd och konsultation kring ekonomistyrningsarbete. Hur det ser ut varierar 

självklart från företag till företag beroende på vad de efterfrågar men respondenten hjälper 

gärna till om företagen vill det. Oftast när de är ute hos utekunderna är det de som styr 

ekonomistyrningsarbetet i och med att de då fungerar som ekonomifunktionen. Hon ger ett 

exempel på hur de hjälpt ett företag i ekonomistyrningsarbetet. Hon har då hjälpt till att dela 

upp företaget i resultatenheter och gett återkoppling på marginaler varje månad. Hon har 

också hjälp till i arbetet kring att inte binda upp för mycket kapital i företaget och gett råd på 

hur företaget bör agera för att nå upp till en viss lönsamhet. Det finns flera sådana exempel på 

företag där respondentföretaget varit med och stöttat för att få upp ögonen för hur de kan 

förbättra lönsamheten i företaget och effektivisera verksamheten.  

 

I arbetet kring att sätta upp finansiella mål hjälper de till i viss mån. Oftast hjälper 

respondentföretaget de mindre företagen att förstå sambanden mellan vissa nyckeltal. 

Företagen vet vart de vill nå men de vet inte alltid hur de skall nå dit och hur de skall 

konkretisera målen och det är i det arbetet respondenten hjälper till. Något som respondenten 

hjälper till med som även nämns ovan är konsultation kring lager där företag binder upp 

mycket kapital. I sådana fall kan företag hamna i en likviditetskris och då hjälper de till med 

att ställa upp likviditetsbudgetar för att få ordning på likviditetskrisen. 

 

En annan sak som respondenten arbetar med är att vara ett bollplank när företag vill växa och 

tillexempel etablera sig på nya ställen. Hon menar att företagare ofta har storslagna idéer och 

respondenten hjälper då till att realisera och räkna på vad en sådan satsning skulle innebära. 

Det innebär att företagaren då får en inblick i vad som är realistiskt att genomföra och vad 

som inte kan genomföras.    

 

Kontakten med de oftast mindre innekunderna äger ofta rum via telefon och mail. 

Respondenten menar dock att kundföretagen uppskattar den personliga kontakten och 

kommer därför gärna personligen med allt material till kontoret. Den personliga kontakten 

och tillgängligheten är viktigt för att kunden skall känna tillförlitlighet. Hon menar vidare på 

att feedback är väldigt viktigt och att bara skicka en rapport utan att varken ge eller få 

feedback inte är ett bra sätt att arbeta. Genom feedback ges möjligheten att veta vad kunden 

har för frågor och hur samarbetet skall kunna utvecklas.  

 

Tekniken har möjliggjort en stor utveckling inom denna bransch enligt respondenten. 

Respondentföretaget arbetar med en tekniklösning som är fördelaktig att använda om kunden 

vill göra lite själv. Ett exempel som respondenten nämnde var kundfakturering. Det är onödigt 

att kunden först i ett eget program matar in informationen och sen skickar i väg det till 

respondentföretaget som sedan också matar in det i deras program. Det blir onödigt 

dubbelarbete både för kunden och för respondenten. Istället använder de sig av en 

tekniklösning där kunden kan mata in uppgifterna själv och som sedan respondenten kan få 

upp via Internet och kontrollera och slipper därmed dubbelarbetet. På detta sätt kan också 

kunden själv få en bättre övergripande bild av verksamheten. Ett exempel på det är att kunden 

genom denna lösning på ett smidigt sätt kan se betalningsströmmar i realtid och på så sätt 

uppmärksamma hur mycket likvida medel som rör sig in och ut ur företaget. Detta gäller 

mindre företag som antagligen hade haft svårare att se det utan denna lösning.   
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Som nämnt tidigare arbetar respondenten med företag i många olika branscher. Detta ser hon 

som något som de kan använda för att hjälpa kunderna. För att hjälpa kunder kan de ibland 

använda erfarenheter från olika branscher och mixa ihop dem för att passa en specifik kund. 

4.3.4 Motiv till och följder vid outsourcing av ekonomifunktionen 

Respondenten menar att brist på kompetens är en vanlig orsak till varför företag väljer att 

outsourca ekonomifunktionen. Hon menar vidare på att det inte alltid behövs en heltidstjänst 

på ett företag för att ha hand om ekonomin och lösningen blir då att låta någon extern part ta 

hand om det när det behövs. Det är bättre för företaget att hyra in någon som kan sätta sig in i 

arbetet direkt och göra jobbet och sedan lämna de rapporter och analyser som företaget 

efterfrågar.  

 

En positiv följd som uppkommer vid outsourcing av ekonomifunktionen är enligt 

respondenten att kundföretaget får möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet och det som 

de är bra på. Hon menar att om företaget får betala respondenten för två timmars arbete så att 

de istället kan arbeta och tjäna pengar under de två timmarna så gynnas företagen. Många 

företag utför enligt respondenten onödigt mycket administrativt arbete. Ett exempel som hon 

nämner kan vara att det finns tre pärmar ute hos kunden som egentligen innehåller samma 

uppgifter. Den första pärmen är sammanställt på det sätt som revisorn har sagt att det skall 

vara, en annan pärm är sammanställt i den ordning inköparen vill medan den tredje pärmen är 

sammanställd på det sätt som lagerchefen vill. Respondentföretagets uppgift är i det fallet att 

effektivisera allt material så det blir lättillgängligt för alla.  

 

Ett problem som många mindre företag ställs inför är enligt respondenten att när de skall 

anställa någon som har hand om administrationen och ekonomin antingen får lägga ribban för 

lågt eller för högt. En person med en högre ekonomisk utbildning stannar inte alltid kvar på 

en tjänst där de inte till fullo kan få använda sin utbildning och personalomsättningen blir då 

hög. En person som istället har lägre ekonomisk utbildning eller ingen alls klarar kanske inte 

alltid av att sköta hela den biten och då kan outsourcing vara ett bättre alternativ.  

 

En positiv aspekt som respondenten anser uppkommer vid outsourcing av ekonomifunktionen 

som också innebär en stor möjlighet för företagen är att de har ett bollplank att bolla idéer 

med för att förbättra sin verksamhet. Hon menar vidare på att de företagare som är drivna och 

duktiga ofta blir sporrade av att ha en samarbetspartner att diskutera med.  Respondenten 

menar att de är partners till företagen och det speglas tydligast hos utekunderna där det blir en 

större närhet till kunderna. I många fall säger respondenten att kunderna ofta ser dem som 

arbetskamrater snarare än en inhyrd konsult. 

 

Respondenten ser att det finns en ökad efterfrågan på marknaden. Många företag upptäcker 

fördelarna med att lägga ut ekonomifunktionen till en extern part så att de istället kan 

fokusera på sin kärnverksamhet.  

 

En negativ konsekvens som kan uppkomma enligt respondenten vid outsourcing av 

ekonomifunktionen är att om uppdraget blir för stort så kan det lätt bli dyrt för kunden. Hon 

menar att det då är viktigt att förmedla det till kunden så att de inte bara ser fakturan och 

undrar vad som hänt. Vid sådana tillfällen är det bättre att råda kunden att kanske anställa en 

egen medarbetare som kan ha hand om delar av ekonomifunktionen och att respondenten 

istället fungerar mer som en support.  

 



4 Empiri 

26 

Respondenten är medveten om att det finns kritik att företag vid outsourcing kan förlora 

kontrollen över den outsourcade enheten. Den kritiken tycker hon till viss mån är berättigad, 

men menar att det beror helt och hållet på hur förhållandet mellan outsourcingleverantören 

och kunden ser ut. Om en redovisningskonsult bara skickar ut en balans- och resultaträkning 

utan kommentarer så finns det en stor risk att kunden inte blir medveten om vad som händer i 

företaget. Hon menar vidare på att många konsulter är jätteduktiga på det de gör men att de 

sedan har svårt att kommunicera ut det till kund. Risk för förlorad kontroll i respondentens 

fall är dock inget problem anser hon. Hon menar snarare att många kunder känner att de får 

ökad kontroll och det beror i många fall på tekniklösningar som möjliggör en överblick i 

realtid av hur verksamheten går.  

4.4 Respondentföretag fyra, större byrå  

4.4.1 Respondentföretagets verksamhet 

Respondentföretag fyra är en stor internationell revisions- och redovisningsbyrå som finns i 

152 länder med sammanlagt 163 000 medarbetare. I Sverige finns företaget på 125 orter 

runtom i landet med omkring 3 600 anställa. Deras vision är att sälja och genomföra revision, 

redovisning och kvalificerad rådgivning inom finansiella och angränsande områden så att 

företag kan uppnå värdetillväxt och trygghet.   

4.4.2 Kundföretag 

Respondentföretaget har en stor spridning på sina kunder. De hjälper både små enmansföretag 

och större företag med deras ekonomi. Det skiljer sig dock lite åt vilken typ av hjälp kunderna 

efterfrågar och hur processen går till beroende på företagets storlek. Vanligtvis är det mindre 

företag som outsourcar hela ekonomifunktonen medan de större företagen istället väljer att 

bara outsourca vissa delar av ekonomifunktionen. Hos de kunder där respondentföretaget har 

hand om hela ekonomifunktionen sker arbetet oftast ute hos kund ett antal timmar per vecka. 

Hos de kunder som enbart outsourcar vissa delar av ekonomifunktionen, så som exempelvis 

den löpande redovisningen, sker vanligtvis detta inne på byrån.  

4.4.3 Outsourcingsamarbetet  

När respondentföretaget ingår ett nytt samarbete med en kund går de först igenom vad kunden 

har för behov och vilka tjänster som kunden efterfrågar. De går sedan gemensamt igenom 

processen för att undersöka hur kunden sköter ekonomin i dagsläget och vad de har för 

ambitioner huruvida ekonomifunktion skall fungera. 

 

Beroende på typen av företag och företagets storlek så bestäms det vilken typ av outsourcing 

som är mest lämplig för kunden. Kundföretagen vill ibland att en representant från 

outsourcingleverantören skall komma ut till dem och göra deras ekonomiarbete eller så vill 

kundföretagen att respondentföretaget skall ta hand om det och sköta arbetet på distans. Detta 

grundar sig helt i vilken typ av företag som kunden har.  

 

Hela processen utgår från kundens behov. I och med att respondentföretaget är ett så pass 

stort företag sitter de på mycket kompetens vilket innebär att de i princip kan hjälpa kunden 

med vad de än behöver tack vare att det finns så många olika personer med olika kompetens 

att tillgå inom företaget. Detta är till stor fördel för respondentföretaget i och med att de i 

princip aldrig behöver neka en kund hjälp på grund av att de inte innehar rätt kompetens.    

 

Det varierar lite hur stor del av kundernas ekonomifunktion som respondentföretaget har hand 

om. Vissa kunder vill enbart lämna ifrån sig exempelvis den löpande redovisningen, 
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fakturering, löner och sedan sköta vissa delar själva för att ha kvar lite kontroll inne på 

företaget. Respondentföretaget är även behjälpligt i företagets styrning i den mån de 

efterfrågar detta. Om kunden har behov av styrning, budgetuppställning, analyser, nyckeltal 

och dylikt går respondentföretaget in och tar över även den biten. Respondentföretaget har 

verksamhetskonsulter inom företaget som enbart arbetar med sådana frågor. Om kunden har 

ett behov så går respondentföretaget in och tar över det. Dock måste de ta hänsyn till 

jävsreglerna, där kunden anlitar någon av deras revisorer får de inte gå och styra företaget på 

samma sätt.  

4.4.4 Motiv till och följder vid outsourcing av ekonomifunktionen 

Det starkaste motivet, enligt respondenten, till varför kundföretagen väljer att outsourca sin 

ekonomifunktion är att de vill tjäna pengar på rätt ställe. Kunderna har inte tid att sköta 

ekonomifunktionen själva och väljer då att lägga denna del på en extern part så de kan 

fokusera på sin kärnverksamhet och lägga sin tid där de genererar pengar. En positiv följd 

enligt respondenten som uppkommer i samband med outsourcing av ekonomifunktionen är att 

kunden kan lägga allt fokus på kärnverksamheten.  

 

En annan anledning till att kunderna outsourcar ekonomifunktionen tror respondenten beror 

på bekvämlighet. Respondenten menar att kunderna tycker det är bekvämt att inte själva 

behöva ta hand om denna funktion och ser det som ett enkelt sätt att köpa kompetens och på 

så sätt inser de värdet av att göra det som de själva är duktiga på.  

 

 Kostnadsbesparingar omnämns även ofta som en anledning till att kunder väljer att köpa 

denna typ av tjänster av externa företag. Det tror dock respondenten inte är det mest primära 

skälet utan snarare att kunderna anser att det är bekvämt att lägga ut denna funktion.  

 

Att kunderna väljer just respondentföretaget som outsourcingleverantör tror respondenten 

beror på att de känner ett förtroende för företaget och att de besitter hög kompetens. 

Ytterligare skäl till att kunderna väljer just dem tror respondenten beror på att de har ett så 

pass starkt varumärke och känner därmed trygghet i att lägga ut ekonomin just till dem. 

Respondenten menar på eftersom ekonomifunktionen trots allt är en så pass viktig funktion så 

är förtroende det mest avgörande vid val av outsourcingleverantör.  

 

Respondenten anser att efterfrågan på outsourcing av ekonomifunktionen ökar och tror att det 

kommer bli mer och mer vanligt att lägga ut ekonomin på en extern part. Det beror på att det 

ligger rätt i tiden och det är en trend att lägga ut ekonomifunktionen. Ett skäl till att 

outsourcing av ekonomifunktionen har blivit en växande trend anser respondenten beror på att 

allt fler företag förstår vikten av att fokusera på kärnverksamheten och vill därför lägga sin tid 

där de genererar pengar.   

 

Respondenten menar även på att det blir allt vanligare att nyetablerade företag lägger 

ekonomifunktionen på en extern part eftersom de märker på en gång att de vill fokusera på 

där de har sin styrka. Ytterligare ett skäl till att nyetablerade företag outsourcar 

ekonomifunktionen anser han kan bero på att det är yngre företagare som hänger med i den 

tekniska utvecklingen. I och med att mycket av ekonomiarbetet som outsourcas går genom 

webbaserade lösningar så ser fler företagare möjligheterna som detta för med sig. 

Respondenten tror även att vid en högkonjunktur kommer ännu fler företag att vilja lägga sin 

ekonomifunktion på en extern part. 
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Ytterligare en positiv aspekt som respondenten anser att outsourcing av ekonomifunktionen 

för med sig är att företaget kan ta in så mycket hjälp de behöver utan att binda upp en person 

till en specifik tjänst. Företaget kan på så vis lätt komma in och ur ett samarbete. De kan ta in 

så mycket hjälp de behöver för ett specifikt uppdrag för att sedan göra sig av med hjälpen i 

takt med att behovet minskar. Vilket även kan vara ett starkt incitament till att företag från 

första början väljer att outsourca ekonomifunktionen.  

 

En negativ följd som kan uppkomma i samband med att företag outsourcar sin 

ekonomifunktion är enligt respondenten att kunden kan bli för bekväm och på så vis tappar 

kontrollen över ekonomin. Detta kan uppstå om de låter det gå för lång tid och kunden själv 

inte har något intresse och därmed helt frånsäger sig ansvaret och enbart förlitar sig på 

outsourcingleverantören. 

 

Respondenten anser alltså att den kritik som finns om att kunden kan tappa kontrollen över 

ekonomifunktionen vid outsourcing kan vara befogad. För att undvika att det uppstår brukar 

respondentföretaget få kunden att inse vikten av att ta del av rapporterna och se till att de 

förstår innebörden av dem. Respondentföretaget försöker få samtliga av sina kunder att ta del 

av det materialet som de sammanställer åt dem för att undvika att kunden tappar kontrollen.  

4.5 Respondentföretag fem, företag som outsourcar sin 
ekonomifunktion 

Respondentföretaget startade sin verksamhet år 1999 och omsätter cirka 15 miljoner kronor 

om året. Kärnverksamheten är att leverera affärssystem till mindre och medelstora företag och 

de medverkar också till att utveckla kundernas affärsprocesser. Idag arbetar elva anställda i 

företaget. 

 

Respondentföretaget outsourcar sin ekonomifunktion och då är det löpande bokföring, 

bokslut, löner, leverantörsreskontra och rapportering till olika myndigheter som det externa 

företaget hjälper till med.  Att de har valt att anlita en extern part till detta beror främst på att 

de vill fokusera på deras kärnverksamhet. Respondenten säger att även om de hjälper sina 

kunder med att köra igång affärs- och ekonomisystem så är det löpande redovisningsarbetet 

inte deras kärverksamhet.  

 

Den externa parten hjälper som nämnts ovan respondentföretaget med löpande bokföring och 

för att kunna göra det åker en konsult från den externa parten dit två förmiddagar i veckan. I 

och med det personliga mötet tycker respondenten att kommunikationen förbättras. Annat 

ekonomiarbete så som konsultation i form av råd för att uppnå ett visst lönsamhetsmål eller 

andra finansiella mål sköter respondentföretaget själva. Den del av arbetet som innehåller 

analys av verksamheten är också det något som respondentföretaget sköter själva. 

Respondenten menar att det till en viss del går att outsourca ekonomifunktionen. När det 

gäller styrning och analys tror han att det är viktigt att företaget själv har hand om och 

behärskar den biten för att annars blir risken att man tappar kontrollen över verksamheten 

större.  

 

Respondenten menar att det främsta motivet till att de har valt att outsourca sin 

ekonomifunktion är att de kan ägna sig åt sin kärnverksamhet. Istället för att lägga resurser på 

en egen ekonomifunktion så utnyttjar de en extern part som sköter det och betalar därför bara 

för de tjänster de verkligen utnyttjar.  
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Respondenten har hört att det finns kritik mot outsourcing av hela eller delar av 

ekonomifunktionen men tycker att den kritiken i första hand tyder på att de företagen inte har 

de rätta verktygen för att analysera sin verksamhet. Respondenten nämner ett exempel på att 

han hört att det finns vissa tveksamheter med att outsourca kundreskontra och kravrutiner. 

Han menar vidare att om man tycker detta är ett problem så är det troligt att det är i någon 

annan del i processen som problemet ligger, till exempel kvalité eller säkerhet. Dock 

poängterar han att som nämnts tidigare att när det gäller styrning och analys är det viktigt att 

företagen själva klarar av det, annars löper företaget risk att till viss del förlora kontrollen 

över verksamheten.  

4.6 Respondentföretag sex, företag som outsourcar sin 
ekonomifunktion 

Respondentföretaget verkar inom säljbranschen och har en omsättning på cirka 24 miljoner 

kronor. Verksamheten startades för 25 år sedan och idag finns det 25 anställda på företaget.   

 

Respondentföretag sex outsourcar sedan tio år tillbaka hela sin ekonomifunktion. Den externa 

parten har hand om allt ifrån löpande bokföring och deklarationer till lönsamhetsanalyser och 

uppföljningar. Innan de började outsourca ekonomifunktionen hade de en egen ekonom 

anställd i företaget. Denne klarade av lättare uppgifter men skickade vidare de svårare 

frågorna till VD:ns bord. Då respondenten ville fokusera på kärnverksamheten så valde han 

att ta kontakt med en extern part för att få hjälp med ekonomiarbetet.  

 

Den externa parten sköter som nämnts ovan allt ekonomiarbete. Varje månad får 

respondenten rapporter och går igenom dessa. Förutom rapporterna så träffar respondenten en 

konsult cirka fem gånger per år för att mer detaljerat gå igenom verksamheten. Då behandlas 

lönsamhet och analys av verksamheten och diskussioner förs hur respondenten kan förbättra 

verksamheten. Respondenten ser den externa parten som ett bollplank och rådfrågar alltid 

denne vid olika problemställningar. Ett exempel kan vara vid nyanställningar då de 

tillsammans går igenom kostnader för en sådan. Den externa parten tar också fram nyckeltal 

åt respondenten och de diskuterar tillsammans vilka mål företaget borde och kan uppnå. 

Respondenten nämner att han ser outsourcingleverantören som ett bollplank. Om han har 

frågor rörande verksamheten kontaktar han konsulten och rådfrågar. 

 

För respondenten ges det möjlighet att följa upp hur verksamheten går i realtid tack vare 

tekniklösningar som den externa parten har. Detta är dock inget som respondenten utnyttjar så 

ofta utan han nöjer sig med att titta då och då för att få en översiktlig bild av verksamheten. 

Istället finns det en stor tillförlitlighet parterna emellan och den externa parten vet vad 

respondenten förväntar sig.  

 

Respondenten ser många positiva aspekter med att outsourca ekonomifunktionen. När det 

fanns en anställd i företaget som hade hand om ekonomin var det väldigt viktigt att denne inte 

blev sjuk eller hade ledigt vid fel tidpunkt. Hos outsourcingleverantören finns det alltid någon 

tillgänglig som kan hjälpa till vid behov och man blir inte lika beroende av en enda person. En 

annan positiv följd med outsourcingen är enligt respondenten att de inte själva måste 

införskaffa sig vissa program utan allt som krävs tekniskt finns redan hos den externa parten. 

En negativ konsekvens som han kan se som kan uppkomma i samband med outsourcing är att 

det ibland är många olika personer som hjälper till hos outsourcingleverantören, dock påpekar 

han att detta också ibland kan vara positivt för företaget. Om många personer känner till hans 

verksamhet så finns det många han kan få hjälp utav. Det starkaste motivet till att 

respondenten valde att outsourca ekonomifunktionen till den outsourcingleverantör som han 
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samarbetar med var att de hade en bra helhetslösning och att de har all den kunskap som 

behövs för att kunna utföra ett bra arbete. Som exempel nämner han att om han hade haft en 

egen anställd hade han varit tvungen att skicka denne på utbildningar för att hålla 

kunskaperna uppdaterade. Nu ligger det ansvaret på den externa parten istället.  

 

Respondenten känner till kritiken om att kontrollen kan försvinna vid outsourcing av 

ekonomifunktionen. Detta är inget han håller med om utan tycker snarare motsatsen att han 

har fått mycket bättre kontroll och insyn i den delen nu när en extern part sköter det. Han 

menar att om han vill så kan han när som helst i realtid se samma saker som den externa 

parten kan. Dock är inte detta något han gör så ofta då han inte har intresse för det, utan litar 

istället på de rapporterna han får och att den externa parten hör av sig om det skulle vara 

något som behövs tittas närmare på.  

 

Sammanfattningsvis menar respondenten att det han vill ha hjälp med får han hjälp med och 

att samarbetet gått så bra i och med att båda parterna vet vad som förväntas av varandra. Han 

ser outsourcingleverantören som ett bollblank som han kan kontakta vid problem för att 

tillsammans komma fram till en lämplig lösning.   

4.7 Respondentföretag sju, företag som valt att inte längre 
outsourca sin ekonomifunktion 

Respondentföretag sju har valt att inte längre outsourca sin ekonomifunktion. Från början 

outsourcade respondentföretaget hela sin ekonomifunktion. De valde dock sedan att ta tillbaka 

den mest betydande delen av ekonomifunktion till företaget och att bara outsourca 

lönehanteringen och leverantörsreskontra. Företaget tog tillbaka delar av ekonomifunktionen 

och valde att sköta det internt efter att de upptäckt att samarbetet med outsourcingleverantören 

inte fungerade som planerat. Respondentföretaget upplevde att informationen de fick och 

kommunikationen var bristfällig och insynen i företaget gick förlorad var på respondenten 

ansåg att det behövdes någon inom företag som ansvarade för ekonomifunktionen.  

 

Idag har företaget valt att helt avsluta samarbetet med outsourcingleverantören och sköter 

numera även lönehanteringen och leverantörsreskontra inom företaget.  Anledningen till att de 

valde att avsluta samarbetet helt var som nämnts ovan att de ville ha en ekonomiansvarig inne 

i företaget men också en controller som satte sig in i hela företagets verksamhet. 

Respondenten menar att det är otroligt viktigt att företagets controller arbetar inom företaget 

så de kan vara med i ”snacket” som berör verksamheten och samverkan med leverantörer och 

kunder. Respondenten menar att beslutet att outsourca ekonomifunktionen tidigare var helt 

rätt vid den tidpunkten och att det då fanns ett behov av att outsourca ekonomifunktionen. 

Respondenten menar dock att det var ännu mer rätt att ta tillbaka ekonomifunktionen och 

avsluta samarbetet med outsourcingleverantören för att öka kontrollen över 

ekonomifunktionen.   

 

Respondenten anser att de följder som uppkommer i samband med outsourcing helt beror på 

vilken typ av verksamhet företaget sysslar med. Dock finner han det inte lyckosamt att 

outsourca hela ekonomifunktionen utan endast delar av den. Respondenten menar att det med 

fördel går att lägga ut sådana delar av ekonomifunktionen som är en mindre del och där en hel 

tjänst inte behövs ha för att sköta dessa uppgifter, och därför minskar arbetsbördan för 

ekonomifunktionen.  

 

En negativ aspekt som respondenten ser med outsourcing av ekonomifunktionen är att 

företaget tappar kontrollen över ekonomifunktionen. I och med respondentens personliga 
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erfarenheter ser han kritiken som finns som befogad. En annan negativ följd som 

respondenten anser uppkommer i samband med outsourcing är att en del av insynen 

försvinner och att företaget förlorar den dagliga kontrollmöjligheten över vad som händer i 

företaget. Respondenten är mycket nöjd med beslutet att inte längre outsourca 

ekonomifunktionen men menar samtidigt att det beror på företagets verksamhet om 

outsourcing av ekonomifunktionen skall bli framgångsrikt eller inte.  
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5 Analys 

I nedanstående kapitel ställs teorin mot empirin. Analyskapitlet följer i huvudsak samma 

indelning som empirin med undantag för vissa rubrikändringar för att de skall spegla 

innehållet på ett korrekt sätt. 

 

5.1 Outsourcingleverantörernas kundföretag 

Ray (2007) menar att mindre företag väljer att outsourca ekonomifunktionen eftersom sådana 

företag vill ha en person att rådfråga och få tillgång till kunniga konsulter. Vidare säger han 

att en outsourcingleverantör kan tillhandahålla mindre företag ett sätt att fastställa och nå mål 

och som syftar till att förbättra beslutsfattandet och fokus på kärnverksamheten. För de 

mindre kundföretagen överstämmer det Ray (2007) säger med det som kan utläsas av empirin. 

 

I empirin går det också att utläsa att respondenterna i gruppen redovisningskonsulter 

samarbetar med olika typer av kundföretag. Alla respondenterna säger att storleken på 

kundföretagen är både en- och fåmansföretag men kan också vara betydligt större företag. 

Respondentföretag två samarbetar med kundföretag som har flera hundra anställda, men då 

outsourcas oftast enbart delar av ekonomifunktionen såsom lönehantering. Här är det vanligt 

att kundföretaget behåller någon typ av ekonomifunktion som sköter uppföljning och analys 

internt.  

 

Respondentföretagen inom gruppen redovisningskonsulter arbetar både inne på kontoret och 

ut hos kunderna. För de mindre kunderna kan redovisningskonsulten sägas bli mer som en 

ekonomiavdelning på distans. Hos de större företagen förekommer det oftare att de arbetar ute 

på kundföretaget. 

5.2 Outsourcingsamarbetet 

Alla respondenter i gruppen redovisningskonsulter menar att det varierar från kund till kund 

vilket arbete de utför åt kundföretagen. Greaver (1999) beskriver olika typer av outsourcing 

som kan sammanfattas med att leverantören antingen blir som en del av företaget som kallas 

för strategisk partner eller endast blir en leverantör av en tjänst. Greaver (1999) menar på att 

det finns ett begränsat antal leverantörer som kan bli en strategisk partner medan det finns 

många som kan bli leverantörer. Vidare så är det kunden som avgör vilka kvalifikationer som 

efterfrågas.  

 

Respondentföretag ett, två, tre och fyra vilka ingår i gruppen redovisningskonsulter arbetar på 

olika sätt med olika kunder beroende på vad som efterfrågas. Vissa kunder vill bara ha en 

rapport skickad till sig och egentligen inte mer uppföljning, samtidigt som andra kunder vill 

ha ett större samarbete. Respondent tre ger som exempel på detta att hos utekunderna ses de 

mer som arbetskamrater än som konsulter. Alla respondenter i gruppen redovisningskonsulter 

säger att de i många fall fungerar som bollplank och finns där för företag när de behöver ha 

hjälp med flera olika saker. Deras samarbete kan liknas med att de arbetar som en strategisk 

partner som Greaver (1999) menar.  

 

Alla respondenter från gruppen redovisningskonsulter beskriver att i de början av ett 

samarbete alltid går igenom vad kunden vill ha hjälp med och hur samarbetet i övrig skall se 

ut. I och med att kunder efterfrågar olika saker måste varje lösning skräddarsys. White och 

James (1996) säger att det är viktigt att från början få klart vilka komponenter ett 
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outsourcingavtal skall innehålla. Respondenterna i gruppen redovisningskonsulter menar att 

det är viktigt att klargöra vad respektive part förväntas leverera och utföra för att undvika 

missförstånd och för att kundföretagen skall känna en tillförlitlighet.  

 

Hjälp med styrning förekommer i den mån det efterfrågas enligt respondenterna i gruppen 

redovisningskonsulter. Hos de två större byråerna är det mer förekommande än hos de två 

mindre. Förutom löpande redovisning kan det då handla om rådgivning vid nyetablering, 

investeringar och nyanställningar. Konsulterna blir då en support för företagen som de kan 

utnyttja vid behov. 

 

Hos respondenterna i gruppen företag vilka outsourcar/ inte längre outsourcar går det att 

urskilja att det är en variation på vad de får hjälp med. Löpande bokföring och rapportering 

till myndigheter förekommer såväl som rena ekonomistyrningsfrågor. Respondentföretaget 

som tidigare outsourcat men nu tagit tillbaka ekonomifunktionen upplevde att 

ekonomistyrningsarbetet hamnade för mycket utanför företaget vilket gjorde att det uppkom 

problem att se helheten för företaget.  

5.3 Motiv till och följder vid outsourcing av ekonomifunktionen 

5.3.1 Motiv till outsourcing 

Som det framkommer i den teoretiska referensramen kan det finnas flera olika motiv till 

varför företag väljer att outsourca sin ekonomifunktion. Enligt Ax et al (2009) brukar det som 

motiverar företag till att outsourca delar av sin verksamhet framförallt vara att företagen 

saknar rätt kompetens och att företaget själva inte har de resurser som krävs för att göra 

arbetet själva. Det här argumentet är även det argument som respondentföretagen har angivit 

som det allra vanligaste skälen till att företag väljer att outsourca. Samtliga av de 

respondentföretag inom gruppen redovisningskonsulter menar att det allra vanligaste skälet 

till att deras kunder söker deras tjänster beror på att de vill köpa kompetens som de själva inte 

besitter. Respondentföretag fem och sex angav också de detta som ett av huvudargumenten. 

 

Ett annat argument till varför företag väljer att outsourca ekonomifunktionen enligt Teece, et 

al (1997) är att företagen vill fokusera på sin kärnverksamhet. Genom att företagen lägger ut 

de delar som inte är hänförliga till kärnverksamheten på externa företag medför det att de 

skapar konkurrensfördelar genom att de då kan lägga allt fokus på kärnverksamheten. Även 

detta är något som samtliga respondentföretag inom gruppen redovisningskonsulter anger som 

ett vanligt skäl till att kundföretagen outsourcar ekonomifunktionen. De menar på att deras 

kunder vill lägga sina resurser där de besitter bäst kompetens, alltså där de generar intäkter. 

Respondenterna inom gruppen redovisningskonsulter menar att företagen är duktiga på det 

som är deras kärnverksamhet men när det däremot kommer till den ekonomiska biten är det 

många företag som inte besitter den kompetensen som krävs för att sköta företagets ekonomi. 

För att då har möjlighet att bedriva verksamheten väljer de därför att lägga denna funktion på 

en extern part och kan därmed fokusera på kärnverksamheten. Argumentet att företaget 

outsourcar ekonomifunktionen för att kunna fokusera på kärnverksamheten är även det som 

respondenterna fem och sex anger som ytterligare ett av huvudskälen till deras beslut att lägga 

ut denna funktion till en extern part.  

 

De här argumenten, brist på kompetens och att företagen vill fokusera på kärnverksamheten, 

är något som enligt samtliga respondenter inom gruppen redovisningskonsulter motiverar 

kunderna till att outsourca ekonomifunktionen. Dessa skäl är även de som främst går att 

urskilja i den teoretiska referensramen till varför företagen väljer att outsourca delar av sin 
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verksamhet. Dock går det att urskilja flertalet ytterligare anledningar till varför företagen 

väljer att outsourca ekonomifunktionen som även skiljer sig något åt bland 

respondentföretagen. 

 

Enligt Lind (2008) ses outsourcing som ett sätt för företagen att minska kostnaderna och är 

enligt honom även ett vanligt skäl till varför företag väljer outsourcing. Kostnadsminskningar 

brukar därmed ofta enligt Lind (2009) vara ett av de vanligare argumenten till varför företag 

outsourcar. Detta är dock inte något som urskiljer sig i empirin till varför företag väljer att 

outsourca ekonomifunktionen. Respondet två menar att det kan vara ett skäl i och med att 

outsourcingleverantören i regel kan lösa svåra problem snabbare i och med att de besitter rätt 

kompetens, vilket innebär att kostnaderna hålls nere. Dock menar respondent två att detta inte 

är det mest primära incitamentet när det kommer till just outsourcing av ekonomifunktionen. 

Detta håller även respondent fyra med om, även han menar på att kostnadsminskning inte är 

en av de mest betydande anledningarna till varför företagen outsourcar ekonomifunktionen. 

De övriga respondenterna angav överhuvudtaget inte kostnadsminskning som ett incitament 

till att outsourca ekonomifunktionen. 

 

Ytterligare en anledning till vad som motiverar företag att outsourca är enligt Lind (2008) att 

öka flexibiliteten på det sätt att företagen själva inte behöver inneha en viss kompetens eller 

kapacitet. Det är även något som respondentföretag två anser kan vara ett skäl till varför deras 

kunder lägger ut ekonomifunktionen på en extern part. Respondenten menar att flexibiliteten 

ökar på så sätt att företaget inte blir lika beroende av en anställd som arbetar med till exempel 

lönehanteringen. Detta menar respondenten kan vara ett incitament i och med att om företaget 

har en anställd som arbetar med lönerna innebär det att den anställda i princip inte kan vara 

sjuk vid löneutbetalningarna. Vid outsourcing av ekonomifunktionen kan det problemet 

begränsas. Respondent sex angav också det incitamentet som en viktig anledning till att de 

har valt att outsourca ekonomifunktionen. Eftersom när han tidigare hade en ekonom anställd 

på företaget var företaget väldigt beroende av denna person under vissa perioder. Det är dock 

inte något som de andra respondenterna uttryckt som en anledning till att företagen väljer att 

outsourca ekonomifunktionen. 

 

Ett annat skäl till att outsourca som dock inte går att finna som incitament i den teoretiska 

referensramen, men som går hand i hand med det Ax et al (2009) säger om 

kompetensincitament är brist på uppdateringsmöjlighet på regelverk. Tre av 

respondentföretagen i gruppen redovisningskonsulter har angivit att företagen inte har samma 

möjlighet att vara uppdaterade på regelverket som outsourcingleverantörerna har möjlighet att 

vara. Respondenterna menar att det är svårt för företagen att hålla sig uppdaterade på 

lönevillkor, avtals- och momsfrågor och att det i så fall hade varit en mycket tidskrävande 

uppgift för företagen. Därför väljer de att köpa den kompetensen istället, framförallt för att 

känna den tryggheten för att ekonomiarbetet skall blir rätt. Även respondentföretag sex håller 

med om ovanstående.  

5.3.2  Följder vid outsourcing 

Gilley och Rasheed (2000) beskriver att en positiv konsekvens med outsourcing är att företag 

vid outsourcing kan fokusera på sin kärnverksamhet. Detta har tydligt gått att urskilja i 

empirin då flertalet respondenter har nämnt just fokus på kärnverksamhet som dels ett motiv 

till att outsourcing efterfrågas men också som en positiv följd av outsourcingen. Respondent 

ett exemplifierar det som att ”en hanverkare skall inte syssla med bokföring utan istället 

utföra hantverk och tjäna pengar på det”. Respondent två menar att genom outsourcing av det 

som företagaren inte är lika skicklig på att frigöra tid och kan på så sätt bidra till att 
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företagaren kan göra annat. Ur empirin går det att utläsa att alla respondenter ur gruppen 

redovisningskonsulter håller med om det.  

 

Axelsson (1998) menar att företag genom outsourcing kan utnyttja kunskap som de själva inte 

besitter. Detta är något som alla respondenter från gruppen redovisningskonsulter trycker på. 

De menar att regelverken kring ekonomiskt arbete i många fall är krångliga och/eller 

omfattande och företagen inte har resurser nog för att sätta sig in i dessa. Respondent ett 

menar att om ett mindre företag har en egen ekonom så kan det finnas en risk i att denna inte 

är fullt uppdaterad i alla regelverk, i alla fall inte lika mycket som en redovisningskonsult. I 

sådana fall kan redovisningskonsulten istället bli en support för ekonomen.  

 

Respondent fyra säger att en fördel som uppkommer vid outsourcing är att man inte binder 

upp en person vid en speciell tjänst vilket kan vara kostsamt. På så sätt kan företagen enligt 

respondenten komma lätt in och ur ett samarbete när det krävs.  Alltså att företag inte behöver 

anställa en person när de egentligen inte vet hur många timmar som behövs läggas ner för de 

arbetsuppgifterna. Gilley och Rasheed (2000) menar att kostnadsbesparningar kan vara ett 

motiv till att outsourca medan det framgår av respondentens åsikter att detta snarare blir en 

positiv följd än att det är ett ursprungligt motiv.  

 

Gilley och Rasheed (2000) nämner att en fördel som uppkommer vid outsourcing är att 

företag kan dra nytta av tekniklösningar som den externa parten har men som företagen inte 

har möjlighet att införskaffa själva. Detta ser respondent två som något som stämmer bra 

överens med hur det faktiskt ser ut. Respondentföretaget har investerat i tekniska lösningar 

som sedan även mindre kundföretag kan ta del av, vilket de enligt respondenten inte hade haft 

möjlighet till utan outsourcing.  

 

Axelsson (1998) menar att en negativ följd med outsourcing är att företag kan tappa 

kontrollen över den outsourcade enheten. Respondent ett, tre och fyra i gruppen 

redovisningskonsulter tycker i stora drag att kritiken som går ut på att det är lätt att tappa 

kontrollen när man outsourcar till viss del är berättigad. Respondent ett menar att en förlorad 

kontroll till största del beror på kundföretagens intresse att vara delaktig. Vissa kunder 

efterfrågar inga rapporter utöver de nödvändiga och då kan det enligt respondenten medföra 

att lite av kontrollen förloras. Respondent tre menar att det till stor del beror på konsulten. 

Hon menar att det är viktigt att kommunikationen ut mot kunderna sker på ett bra sätt och att 

det är viktigt att säkerställa att kunderna vet vad för information de får. Respondent fyra håller 

med att det finns risk för tappad kontroll. För att i så stor utsträckning som möjligt undvika 

det försöker respondentföretag fyra att få kunden att inse vikten av den information de får 

samt att de förstår innebörden av dessa.  

 

Respondent två tycker att kritiken som finns om att kundföretag kan tapp kontrollen som en 

följd av outsourcing inte står sig i dagens läge. I och med tekniklösningar så finns det 

möjligheter för kunden att via webblösning i real tid se allt som deras konsulter kan se och att 

detta istället kan medföra en ökad kontroll. Han menar vidare på att så länge kunden har ett 

intresse för att veta vad som händer i företaget så tappar de inte kontrollen. 

Respondentföretaget har också som policy att aldrig skicka en rapport eller dylik utan 

kommentarer vilket även det kan medverka till ökad förståelse för kundföretaget. Detta går 

även att urskilja av respondent sex åsikter. Han får rapporter och har möjlighet att via en 

webblösning se vad som händer i företaget. Han har dock inget större intresse och utnyttjar 

därmed inte den möjligheten i någon större utsträckning. 
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Respondent sju menar att outsourcing av ekonomifunktionen medför tappad kontroll. 

Respondentens personliga erfarenheter av outsourcing av ekonomifunktionen säger att när en 

sådan viktig del av verksamheten läggs ut på en extern part så medför det att det kan uppstå 

en kommunikationsbrist och därmed kan kontrollen gå förlorad. Respondenten är den enda av 

de medverkande i studien som tydligt poängterar att vid outsourcing av ekonomifunktionen 

tappas kontrollen över denna.  

 

Axelsson (1998) nämner att outsourcing kan leda till att företag blir beroende av leverantören 

som en följd av outsourcing. Respondent två håller med om det och menar att om kunden inte 

själv tar ansvar så försvinner kontrollen och de hamnar i en ökad beroendeställning gentemot 

leverantören. Detta ser också respondent fyra som ett möjligt problem.   

5.4 Ekonomistyrning 

I kommande avsnitt analyseras outsourcingens eventuella påverkan på kundföretagens 

ekonomistyrning. Respondenternas svar huruvida ekonomistyrningen påverkas ställs mot vad 

litteraturen säger om ekonomistyrning.  

 

Enligt Ax et al (2009) arbetar alla företag gentemot uppsatta mål. De finansiella målen som 

företagen arbetar mot kan till exempel vara att de skall uppnå ett visst resultat eller en viss 

lönsamhet. De finansiella målen går under benämningen ekonomistyrning och det ligger på 

företagets ekonomifunktion att arbeta fram dessa mål. När företag väljer att outsourca denna 

funktion kan det ibland te sig så att även dessa uppgifter flyttas utanför företaget till en extern 

part. I empirin går det att urskilja att när företagen väljer att outsourca ekonomifunktion så 

varierar det ifall företagets ekonomistyrning flyttas utanför företaget, det vill säga att det blir 

outsourcingleverantörens ansvar, och ibland väljer företagen att själva arbeta med 

ekonomistyrningen i företaget trots att resterande del av ekonomifunktionen ligger utanför 

företaget. Det som även går att urskilja ur empirin är att det inte alltid förekommer som Ax et 

al (2009) menar att alla företag arbetar gentemot specifika finansiella mål. Det beror 

framförallt på kundföretagets verksamhet och storlek. Ett enmansföretag har inte samma 

behov av ekonomistyrningsarbete som ett större företag med flera anställda har.  

 

Samtliga respondentföretag inom gruppen redovisningskonsulter menar på att det varierar hur 

mycket de hjälper sina kunder med ekonomistyrningen. Respondentföretag ett nämner att 

vissa kunder efterfrågar överhuvudtaget inget som har med ekonomistyrning att göra utan vill 

enbart ha reda på hur det går för företaget och de arbetar i princip heller inte efter några 

uppsatta mål. Andra kunder har däremot ett större behov av ekonomistyrning och i de här 

fallen menar respondent ett att de agerar mer som ett bollplank snarare än att tala om hur 

styrningen skall gå till. Respondenten menar på att det är mer vanligt förkommande i hans 

samarbete med kunder att de för en diskussion kring måluppfyllnad än att han talar om vilka 

mål som skall nås och hur de skall nå dem.  Här går det att urskilja att styrningen i princip 

alltid ligger kvar ute hos kundföretaget och konsultens uppgift är att vara behjälplig med 

frågor och råd kring området. 

 

Även respondentföretag två menar på att de framförallt agerar som ett bollplank ut till 

kunden. Vanligtvis har kunden en bild av vad de önskar mäta och det blir sedan konsultens 

uppgift att konkretisera de önskade målen i form av lämpliga nyckeltal och vad som skall 

följas upp. Respondentföretag två och deras kunder har även de ett samarbete när det handlar 

om vilka mål som skall ställas upp och utifrån det är respondentföretaget behjälplig med den 

verksamhetsstyrning som krävs.  
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Respondentföretag tre menar att hur mycket ekonomistyrning de hjälper kunden med 

framförallt beror på om det är en så kallad inne- eller utekund. Hos de kunder där 

respondentföretaget sitter på plats ute hos kunden hjälper de ofta till med 

ekonomistyrningsarbetet. Det beror framförallt på att när de arbetar ute hos kunden fungerar 

de mer som företagets ekonomiavdelning. Därmed ligger även ekonomistyrningen på deras 

bord. Respondentföretag tre ser sig mer som en ekonomiavdelning gentemot kunden snarare 

än en inhyrd konsult. I likhet med de övriga respondenterna inom samma grupp så agerar 

även respondentföretag tre som ett bollplank gentemot de kundföretag som inte efterfrågar ren 

ekonomistyrning.  

 

Även respondentföretag fyra hjälper sina kunder med ekonomistyrningen i den mån som detta 

efterfrågas av kunden. Om en kund har behov av ekonomistyrning går de in och hjälper 

kunden med detta. Det som skiljer sig ifrån de andra respondentföretagen är att detta företag 

har en specifik avdelning inom sitt företag som går in och tar hand om ekonomistyrningen i 

de fall som detta efterfrågas av kunden. I de övriga respondentföretagen är det vanligare att 

det är samma personer som är behjälpliga med samtliga arbetsuppgifter som efterfrågas.  

 

Samtliga respondentföretag inom gruppen redovisningskonsulter är överens om att det främst 

beror på kundens behov och deras eget intresse hur mycket ekonomistyrning de hjälper 

kundföretagen med. Respondentföretagen menar alltså att det beror helt på kundens önskemål 

huruvida ekonomistyrningen ligger kvar inom företaget eller om det ligger på 

outsourcingleverantörens bord.  Enligt Ax et al (2009) ligger ekonomistyrningen på 

ekonomifunktionens bord och när företagen outsourcar den funktionen går det i empirin 

urskilja att det varierar huruvida ekonomistyrningen ligger kvar hos kundföretaget eller om 

detta blir outsourcingleverantörens uppgift. I de fall där företaget väljer att sköta 

ekonomistyrningen själva flyttas arbetet till företagets ägare som i samarbete med 

outsourcingleverantören ställer upp rimliga mål. Likheten som går att finna är dock att 

respondenterna i gruppen redovisningskonsulter framförallt ser sig som bollplank gentemot 

kunderna. Att de snarare fungerar som bollplank än att gå in och direkt styra företaget 

motiveras av att de inte är anställda internt i företaget och vill därmed ha en mer öppen dialog 

med ägaren. Detta eftersom de i grund och botten är där för att hjälpa ägaren uppnå det 

resultat som ägaren önskar.  

 

Om man ser till de respondentföretagen som ingår i gruppen företag som outsourcar 

ekonomifunktionen går det att urskilja att de först och främst ser sina outsourcingleverantörer 

som en hjälpande hand med att ställa upp finansiella mål. Respondentföretag fem har valt att 

själva ta hand om ekonomistyrningen i den mån att de själva ställer upp de finansiella målen 

som de vill uppnå. Dock kan de i den mån det behövs konsultera med 

outsourcingleverantören för vad som är rimliga mål som de skall nå upp till.  

 

Respondentföretag sex har valt att outsourca hela sin ekonomifunktion och de tar även hjälp 

av outsourcingleverantören med ekonomistyrningen. Det som outsourcingleverantören hjälper 

dem med framförallt är att konkretisera de mål som företaget själva önskar uppnå. Företagets 

ägare diskuterar med konsulten hur han vill att verksamheten skall utvecklas sedan tar 

outsourcingleverantören vid och ställer upp de mål som företaget önskar att uppnå. Det sker 

därmed ett samarbete mellan företaget och outsourcingleverantören vid företagets 

ekonomistyrning.  

  

Det går därmed att urskilja att det är helt upp till kundföretagen själva och vilket intresse de 

har huruvida outsourcingleverantören skall figurera som bollplank i första hand eller om de 
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skall hjälpa dem fullt ut med ekonomistyrningen. Det som dock framhålls allra tydligast från 

samtliga respondenter, oavsett om de ingår i gruppen redovisningskonsulter eller kundföretag, 

är att outsourcingleverantören först och främst är ett bollplank när det kommer till företagets 

ekonomistyrning. Så även om konsulterna har hand om hela ekonomifunktionen och därmed 

ekonomistyrningen så fungerar det mer som ett samarbete mellan outsourcingleverantören 

och kundföretagets ägare att ta fram rimliga mål för företaget. 

5.5 Efterfrågan på outsourcing av ekonomifunktionen 

Enligt Lindroth (2005) har det under det senaste årtionde blivit allt vanligare att företag väljer 

att outsourca hela affärsprocesser såsom ekonomifunktionen. Anledningen till denna ökning 

beror dels på att konkurrensen ökar från lågkostnadsländer samt på grund av globaliseringen 

av ekonomin. Detta medför i sin tur att företagen måste minska sina kostnader för att vara 

konkurrenskraftiga. För att vinna konkurrensfördelar kan företag lägga ut ekonomifunktionen 

på en extern part och på så vis fokusera på kärnverksamheten. Enligt Lindroth (2005) kommer 

alltså det bli allt vanligare att företagen outsourcar ekonomifunktionen. Outsourcing av hela 

affärsprocesser såsom outsourcing av ekonomifunktionen är enligt Accenture (2009) den typ 

av outsourcing som har störst potential att växa.  

 

Att efterfrågan på outsourcing av ekonomifunktionen kommer att öka inom en snar framtid är 

även något som flertalet av respondenterna inom gruppen redovisningskonsulter håller med 

om. Respondentföretag två menar till exempel att de anser att efterfrågan på outsourcing av 

ekonomifunktionen ökar hela tiden. De ser kontinuerligt mer förfrågningar och 

igångsättningar. Anledningen till den ökade efterfrågan anser respondenten beror på att det är 

en trend samt även som Lindroth (2005) menar att det är ett sätt för företagen att skapa 

konkurrensfördelar genom att företagen kan fokusera på sin kärnverksamhet. Detta är något 

som även respondentföretag tre instämmer med. Respondent fyra menar att den ökade 

efterfrågan beror på att företag har börjat förstå vikten av att lägga fokus på 

kärnverksamheten. 
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6 Slutsatser 

I slutsatskapitlet ämnar vi besvara forskningsfrågorna. Vidare förs en diskussion kring 

problemområdet som avslutas av egna kommentarer. Slutligen läggs förslag på fortsatt 

forskning fram.  

 

6.1 Svar på forskningsfrågorna 

Vilka incitament anser redovisningskonsulter och företag vara de främsta vid 

outsourcing av ekonomifunktionen då denna är starkt kopplad till företagets 

ekonomistyrning? 

 

Att företag väljer att outsourca ekonomifunktionen trots att den är starkt kopplad till 

företagets ekonomistyrning beror framförallt på att företagen själva kan välja att behålla 

kontrollen över företagets ekonomistyrning trots att ekonomifunktionen ligger på en extern 

part. Det är helt upp till företaget att välja hur ekonomistyrningen i företaget skall gå tillväga 

och vem som skall ta hand om den oavsett om ekonomifunktionen finns inom företaget eller 

utanför. I mångt och mycket ligger ekonomistyrning fortfarande inom företagets kontroll även 

om ekonomifunktionen outsourcas. 

 

Att outsourca ekonomifunktionen trots att det är denna funktion som svarar för 

ekonomistyrningen behöver inte påverka styrningen så länge intresset för företagets 

ekonomistyrning ligger kvar hos företagets ägare. Istället kan företaget få det bästa av två 

världar i och med att de får rätt kompetens för lyckad ekonomistyrning samtidigt som de 

själva kan svara för vilka mål de vill att företaget skall uppnå. Företagen kan genom att 

outsourca ekonomifunktionen få i princip samma ekonomistyrning som om de hade haft en 

egen ekonomifunktion trots att ekonomifunktionen outsourcas. Detta tack vare att företagets 

ägare själv kan ta fram de mål som de vill att företaget skall uppnå och få dessa 

konkretiserade och få rätt verktyg för hur detta skall uppnås genom att 

outsourcingleverantören besitter rätt kunskap kring området. 

  

Att välja att outsourca ekonomifunktionen och därmed få möjlighet att fokusera på 

kärnverksamheten behöver inte innebära att de släpper kontrollen över ekonomistyrningen. 

Företaget kan fortfarande nå de mål som de önskar och få kunskap hur de skall nå dit trots att 

ekonomifunktionen ligger utanför företaget. Om företaget väljer att outsourca 

ekonomifunktionen kan de köpa kunskap, fokusera på sin kärnverksamhet samtidigt som de 

har ett finger med i spelet kring företagets ekonomistyrning. Så att outsourca 

ekonomifunktionen trots att den är kopplad till företagets ekonomistyrning motiveras av att 

företaget fortfarande kan svara för ekonomistyrningen samtidigt som de lägger mestadels 

fokus på kärnverksamheten. 

Vilka konsekvenser kan outsourcingen medföra på företagens ekonomistyrning? 

Vilka konsekvenser outsourcing av ekonomifunktionen kan medföra på ett företags 

ekonomistyrning beror helt och hållet på hur outsourcingsamarbetet ser ut. Om kundföretaget 

outsourcar allt så fungerar outsourcingleverantören som en ekonomiavdelning och kan därför 

obegränsat påverka ekonomistyrningsarbetet. Om ägaren till ett företag vill ha hjälp med 

styrningsfrågor kan konsulten vara behjälplig i det. Om samarbetet parterna emellan inte 

fungerar optimalt kan det i viss mån medföra att kundföretaget kan tappa kontrollen över den 

delen av verksamheten vilket i sin tur skulle kunna medföra problem vid styrningen.  
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Andra företag väljer att bara outsourca löpande bokföring och andra bokföringstekniska saker 

för att sedan själva analysera och arbeta fram utseendet på styrningen. I dessa fall blir 

konsekvenserna på ekonomistyrningen begränsade eller obefintliga.  

 

Alltså kan det sägas att det är kundföretaget som själva bestämmer vilka konsekvenserna på 

ekonomistyrningen blir och att outsourcingen som företeelse inte behöver medföra några 

konsekvenser på ekonomistyrningen. 

6.2 Diskussion  

Under processen med att sammanställa studien har flertalet frågor uppkommit som inte i full 

skala behandlas i uppsatsen. Dessa vill vi ändå belysa genom kommande avsnitt.  

 

Från början när studien inleddes hade vi en tanke att ekonomistyrningsarbetet i stor 

utsträckning påverkades genom outsourcing. Vår tanke var att eftersom ekonomifunktionen är 

en viktig del i ett företags verksamhet så torde redovisningskonsulter ha en stor inverkan i 

ekonomistyrningsarbetet. Under studiens gång har vi dock ändrat uppfattning då vi insett att 

en eventuell sådan påverkan beror helt och hållet på vad som ingår i outsourcingavtalet.   

 

Kostnadsincitamentet som finns beskrivet verkade från början vara ett huvudincitament till 

varför företag outsourcar. Att detta skulle stämma in som ett huvudargument på outsourcing 

av ekonomifunktionen är inget som vi funnit belägg för i studien. Istället kanske det 

incitamentet stämmer bättre in vid outsourcing av andra delar av ett företags verksamhet. Att 

det var så var något som förvånade oss vid studiens genomförande. 

 

Vid outsourcing av ekonomifunktionen, som kan räknas vara något av hjärnan i verksamheten 

torde andra incitament än kostnadsbesparingar vara viktiga. I och med att det är en så pass 

viktig funktion kan det antas att företagsledaren vill samarbeta med någon som gör arbetet bra 

och att det finns en bra relation parterna emellan. Att det sedan skulle kunna leda till 

minskade kostnader i form av att det skulle kunna bli färre nedlagda timmar på de 

arbetsuppgifterna kan ses som en positiv följd.  

 

Under studiens arbete har våra tankar också kretsat kring hur många företag som egentligen 

outsourcar. I och med respondenternas svar har vi förstått att det finns en stor potential på 

marknaden. Outsourcingen kan ses som en möjlighet för företagare som kanske inte riktigt vet 

hur allt kring företagande fungerar. Att ha någon att rådfråga om allt anser vi kan vara en 

framgångsfaktor, kanske inte enbart i form av vunna konkurrensfördelar utan snarare som en 

framgångsfaktor genom att företagaren får insikt i saker som denne annars kanske hade 

förbisett.   

 

Mycket av den kritik som finns gällande outsourcing behandlar risken av att förlora 

kontrollen över den outsourcande enheten. Vi har märkt att många respondenter menar att 

genom olika tekniklösningar så begränsas den kontrollförlusten, eller till och med tvärt emot 

vad kritiken säger så kan kontrollen öka. Vi har funderat kring denna problematik och tänkt 

att mindre företag inte själva har resurser nog att investera i olika tekniska lösningar. Genom 

att samarbeta med en outsourcingleverantör så får företag möjlighet att utnyttja sådana 

tekniska lösningar. Kanske torde det medföra att företagen istället får mer och bättre insyn i 

verksamheten. För mindre företag så borde det då kunna sägas att outsourcing blir ett 

framgångskoncept i och med att de får tillgång till saker de annars inte alls hade haft tillgång 

till. En sak som dock bör poängteras som en respondent nämnde är att bara för att det finns 

tillgång till ett bokföringsprogram eller dylikt så medför inte det att automatiskt att förståelsen 
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ökar. Det är fortfarande av största vikt att användaren förstår vad denne gör när siffror skrivs 

in i programmet. 

 

I uppsatsen har nackdelar med outsourcing beskrivits. Alla respondentföretag vi var i kontakt 

med förutom ett ansåg att det egentligen inte fanns några nackdelar att tala om. Om sådana 

fanns så övervägdes de av de starka fördelarna. Vi tror att detta beror på att dessa 

respondenter har ett väl fungerande samarbete med sina outsourcingleverantörer. Den 

respondenten som inte längre outsourcar tryckte tydligt på vilka nackdelar det finns med 

outsourcing. Denne kan därför på ett konkret sätt, genom sina personliga erfarenheter, 

framföra vilka nackdelar som faktiskt finns. Respondenten poängterade dock att dessa 

nackdelar framförallt grundades i ett dåligt samarbete med outsourcingleverantören och inte 

enbart på grund av outsourcing som företeelse.  

 

Ytterligare en sak som vi funderat över är varför svenska företag inte alls outsourcar i samma 

utsträckning som i övriga nordiska länder, och framför allt inte som USA. Detta har 

diskuterats med respondenter men också uppmärksammats genom undersökningar som olika 

byråer utfört. En fråga som vi då ställer oss är varför inte? Det svenska företagsklimatet borde 

genom all globalisering närma sig andra länder och det torde då leda till ökad användning av 

outsourcing. Något som inte behandlas i uppsatsen men som vi funderat kring är om de 

svenska arbetsvillkoren har något med det att göra. Outsourcing fungerar ju på så sätt att man 

tar in folk när det behövs för att sedan skicka tillbaka dem till leverantören. Kanske finns det 

en mentalitet i Sverige som menar att den behovsanställningen är väldigt osvensk.  

 

En frågeställning som dykt upp under uppsatsprocessen är hur intresserade kundföretagen 

egentligen är av ekonomifunktionen om de lägger ut den? Det borde vara så att om hela 

ekonomifunktionen outsourcas så finns det kanske inte något större intresse hos företagen. Då 

uppstår ju inte heller problemet med tappad kontroll eftersom företagen inte har intresse av att 

kontrollera den. Kundföretaget anlitar en extern part och därmed finns det ett förtroende dem 

emellan. De råd redovisningskonsulten ger följer antagligen kundföretagen eftersom 

redovisningskonsulterna besitter kunskap som företagen själva inte har och det finns ett 

förtroende. I slutändan tror vi ändå att redovisningskonsulterna påverkar styrningen mer än 

vad de och företagen själva anser i och med att företagen antagligen följer de råd som 

redovisningskonsulterna ger dem.   

 

Vägen till lyckad outsourcing av ekonomifunktionen anser vi grundar sig i ett bra samarbete 

med outsourcingleverantören. Vid ett bra samarbete mellan kunden och leverantören behöver 

inte ekonomistyrningsarbetet påverkas negativt. 

6.3 Egna kommentarer 

Under uppsatsens gång har vi blivit insatta i hur outsourcing av ekonomifunktionen 

egentligen går till. Vi har funnit det intressant att se tillvägagångssättet vid outsourcing och vi 

har fått möjlighet att se det från både outsourcingleverantörens och kundföretagens synvinkel. 

Det har dock varit problematiskt och mycket tidskrävande för oss att få tag i företag vilka som 

outsourcar ekonomifunktionen i och med att detta inte finns dokumenterat någonstans. Om 

tidsramen varit mindre begränsad hade vi haft möjlighet att få tag i flera företag och därmed 

kanske haft möjlighet att studera omständigheterna kring outsourcing av ekonomifunktionen i 

flera företag.  
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Att ha möjlighet att studera hur outsourcing av ekonomifunktionen egentligen går till har 

möjliggjort att vi har fått djupare förståelse kring hur detta faktiskt fungerar. Vilket i sin tur 

även medförde att vi ändrade vår ursprungliga uppfattning kring detta växande fenomen.  

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Under uppsatsprocessen har vi funnit andra områden vilka skulle vara intressanta för vidare 

forskning. 

 

 Det skulle vara intressant att jämföra företag som outsourcar sin ekonomifunktion med 

företag som inte gör det, men som verkar inom samma bransch i Sverige och se om 

företagens resultat skiljer sig åt. En diskussion huruvida det är outsourcingen som 

ligger till grund för eventuella skillnader hade varit intressant.    

 

 En kvantitativ undersökning som studerar varför ett företag väljer att outsourca och 

varför de väljer en viss leverantör.  

 

 Det hade också varit intressant att studera ett företag som tidigare inte outsourcat men 

som gör det idag för att se eventuella skillnader på resultat och annat som kan vara 

hänförliga från outsourcingsamarbetet.  
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Bilaga 1 
Intervjufrågor till gruppen redovisningskonsulter frågemall 

 

1, Kan ni börja med att beskriva er verksamhet? 

 

2, Kan du ge exempel på ett typiskt företag som outsourcar hela ekonomifunktionen, alltså 

inte bara löpande redovisning. Storlek, antal anställda osv? 

 

3, Vilken är den vanligaste orsaken till att de väljer att outsourca? Kostnadsminskning, 

kompetensbrist eller tidsbrist osv? 

 

4, Varför tror ni att företagen köper era tjänster? 

 

5, Kan ni beskriva hur processen går till från det att ni får in en förfrågan tills det att det blir 

en färdig produkt? 

 

6, Hjälper ni till vid sammanställning av rapporter? Hur mycket i så fall och vad är det för 

rapporter? Vem rapporterar ni till i så fall? 

 

7, Är det du eller ägaren för företaget som ställer upp finansiella mål? Om det är ägaren, är du 

delaktiv i det och i så fall hur mycket? 

 

8, Är du med vid styrelsesammanträden? Vad är din roll där i så fall? 

 

9, Ökar eller minskar antalet företag som vill ha hjälp med sin ekonomifunktion? 

 

10, Kan ni nämna några fördelar och nackdelar med att lägga ut sin ekonomifunktion genom 

outsourcing? 

 

11, Genom våra efterforskningar så har vi upptäckt att det finns kritik mot outsourcing av 

ekonomifunktionen. Kritiken går ut på att det är en så komplex och viktig funktion och att 

företagen kan få svårt att veta hur det går för dem om den ligger ute hos en extern part? Vad 

tycker du om den kritiken? 

 

12, Tror ni att företagen till viss del förlorar kontrollen över sin ekonomifunktion, om ja finns 

det något sätt som möjliggör att de inte gör det? Om nej, hur går ni till väga för att de inte 

skall känna så? 

 

13, Vilka delar tror ni att kunderna riskerar att förlora kontrollen över, och vad gör ni för att 

skapa tillförlitlighet gentemot kunden? 

 

 

 



 

 

Intervjufrågor till företag som otsourcar ekonomifunktionen frågemall 

 

1, Kan ni berätta lite kort om företaget?  Vilken storlek har företaget och hur många anställda 

det finns inom företaget osv.? 

  

2, Vad är er kärnverksamhet? 

  

3, Vilken/Vilka delar av verksamheten outsourcar ni? 

  

4, Vilka är anledningarna till att ni valt att outsourca hela eller delar av er ekonomifunktion? 

  

5, Hur ofta och vad för typ av kontakt har ni med den externa part till vilken ni outsoucrar?  

Hur ofta rapporterar de till er och hur mycket kontakt har ni i övrigt? Vad innehåller i såfall 

rapporterna och/eller annan typ av informationsutbyte? 

 

6, Tar ni hjälp av den externa parten vid arbetet kring analys hur det går för företaget 

(lönsamhet, tillväxt osv)? Om ja, på vilket sätt? 

  

7, Hjälper det externa företaget er, i form av råd, för att nå lönsamhetsmål och andra 

finansiella mål? Om ja, hur hjälper de till? 

  

8, Kan ni nämna några positiva respektive negativa aspekter med att outsourca? 

  

9, Genom våra efterforskningar så har vi upptäckt att det finns kritik mot outsourcing av 

ekonomifunktionen. Kritiken går ut på att det är en så komplex och viktig funktion och att 

företagen kan få svårt att veta hur det går för dem om den ligger ute hos en extern part? Vad 

tycker du om den kritiken? 

 

 



 

 

Intervjufrågor till företag som inte längre outsourcar ekonomifunktionen frågemall 

 

1, Kan ni berätta lite kort om företaget?  Vilken storlek har företaget och hur många anställda 

det finns inom företaget osv.? 

  

2, Vad är er kärnverksamhet? 

  

3, Vilken/Vilka delar av verksamheten har ni tidigare outsourcat? 

  

4, Vilka var anledningarna till att ni valde att outsourca hela eller delar av er 

ekonomifunktion? 

  

5, Hur ofta och vad för typ av kontakt hade ni med den externa part till vilken ni outsoucrade?  

Hur ofta rapporterade de till er och hur mycket kontakt hade ni i övrigt? Vad innehöll i såfall 

rapporterna och/eller annan typ av informationsutbyte? 

 

6, Tog ni hjälp av den externa parten vid arbetet kring analys hur det gick för företaget 

(lönsamhet, tillväxt osv)? Om ja, på vilket sätt? 

  

7, Hjälpte det externa företaget er, i form av råd, för att nå lönsamhetsmål och andra 

finansiella mål? Om ja, hur hjälpte de till? 

 

8, Vilka var anledningarna till att ni valde att avsluta samarbetet med outsourcing 

leverantören?  

 

9, Kan ni nämna några positiva respektive negativa aspekter med att outsourca? 

  

10, Genom våra efterforskningar så har vi upptäckt att det finns kritik mot outsourcing av 

ekonomifunktionen. Kritiken går ut på att det är en så komplex och viktig funktion och att 

företagen kan få svårt att veta hur det går för dem om den ligger ute hos en extern part? Vad 

tycker du om den kritiken? 
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