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SAMMANFATTNING 
 
Denna uppsats behandlar företag och dess köp av redovisningstjänster, det vill säga 
outsourcing av redovisningstjänster. Idén till denna studie kom från min förförståelse gällande 
redovisningsområdets komplexitet, en mängd lagar och regler ska efterföljas av företag vid 
upprättande av en årsredovisning. I teorin nämns bland annat begränsade resurser, 
kostnadsaspekten, möjlighet att fokusera på kärnverksamhet som anledningar till att företag 
outsourcar. Frågan var om dessa faktorer gav en heltäckande bild av företagens skäl att 
outsourca, utifrån detta samt saknaden av tidigare studier och diskussioner kring varför 
företag köper redovisningstjänster fann jag det intressant att undersöka detta närmare.  
 
Problemställningen som har legat till grund till denna studie var: 
Varför köper små aktiebolag redovisningstjänster? 
  
Mitt huvudsyfte var att öka förståelsen för varför små aktiebolag inom Umeåregionen köper 
externa redovisningstjänster av en redovisningsbyrå. Utöver mitt huvudsyfte har jag även som 
delsyften att kartlägga vilka externa redovisningstjänster som företagen köper samt belysa de 
för- och nackdelar företagen uppfattar med deras köp av dessa tjänster.  
 
Syftena som är att skapa en djupare förståelse för varför aktiebolagen köper de tjänster som de 
gör samt de för- och nackdelar de upplever, har medfört att jag valt att använda mig av en 
kvalitativ forskningsstrategi, med multipel fallstudie som undersökningsdesign. I egenskap av 
min önskan att förstå företagen djupare har jag i denna studie utgått från en hermeneutisk 
kunskapssyn, där jag har valt att belysa studiens problem ur företagens perspektiv. 
 
Jag har i studien använt mig av ett deduktivt angreppssätt där den teoretiska referensramen 
som har legat till grund, bygger på information gällande redovisningstjänster samt 
outsourcingteorier.  Min datainsamling utfördes genom kvalitativa intervjuer med sex stycken 
små aktiebolag inom Umeåregion. Mina slutsatser är att företagen väljer att outsourca främst 
på grund av att de upplever sin kunskap begränsad, att de kan fokusera på sin kärnverksamhet 
då det är dessa aktiviteter företagen anser sig kunna bäst samt att intresse för att utföra 
arbetsuppgifterna saknas. Vilka tjänster som köps skiljer sig åt mellan företagen, där vissa 
köper all hjälp med det ekonomiska och administrativa arbetet medan andra köper några 
enstaka. De främsta fördelar som företagen upplever med outsourcingen är att de ges 
möjlighet att fokusera på kärnverksamheten, får tillgång till expertiskunskap samt minskar det 
risken för att ”fel” uppstår och därmed kan företaget uppleva en trygghet. Majoriteten av 
företagen upplever att det inte finns några större nackdelar men efter en närmare eftertanke 
uppgav fyra respondenter att den främsta nackdelen är kostnaden, men dock menar samtliga 
att kostnaden vägs upp av nyttan. En annan nackdel som två företag upplever är att de anser 
sig ha mindre kontroll över arbetsprocessen samt menar ett företag att det finns risk för att 
konfidentiell information ska ”läcka ut”.  
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1. INLEDNING 
 
I detta inledande kapitel presenterar jag bakgrunden till studiens valda problem och syften. Ett 
antal termer och begrepp, vilka jag anser är betydande för att underlätta förståelsen av studien 
redogörs.   
 
1.1 Ämnesval 
 

Att upprätta en årsredovisning är ett måste för alla aktiebolag1, denna ska även granskas av en 
godkänd eller auktoriserad revisor2. Det finns många lagar som ska följas, vilka inte alltid är 
raka och tydliga utan hänvisning görs till att efterfölja god redovisningssed3. Som 
ekonomistudent med inriktning mot redovisning är min uppfattning att redovisning är ett 
föränderligt och komplext område där omfattande detaljkunskap krävs för att arbeta inom 
denna bransch. Mot denna bakgrund väcktes frågan om företagen har kompetensen att 
upprätta sina årsredovisningar eller om de behöver anlita någon som utför arbetet åt dem? 
Under min utbildningstid har jag kommit i kontakt med de stora redovisningsbyråerna i 
Sverige och utifrån detta vet jag att redovisningsbyråerna har ett stort utbud av tjänster att 
erbjuda sina kunder, allt från löpande bokföring till upprättande av årsredovisningen samt 
rådgivning  
 
I och med att jag har redovisning som fördjupning och att arbeta på en revisionsbyrå är ett mål 
inför framtiden fann jag det intressant att undersöka varför företag köper redovisningstjänster. 
Jag fann det även angeläget att undersöka varför företag köper dessa tjänster då det i dagsläget 
diskuteras kring ett avskaffande av revisionsplikten. Om denna revisionsplikt avskaffas, 
kommer då redovisningsbyråerna att stå utan arbete på grund av att eventuellt mindre tjänster 
kommer att efterfrågas? 
 
1.2 Problembakgrund 
 

Det krävs en hel del för att driva ett företag, förutom att sköta den ordinarie branschmässiga 
verksamheten finns även andra aktiviteter runtom som måste skötas. För att företagen ska 
kunna vara konkurrenskraftiga och samla sina resurser mot ”kärnuppgifterna” kan lösningen 
på ovanstående problem vara att anlita en utomstående part, så kallad outsourcing. En generell 
uppfattning är att företag ska fokusera på det de är bäst på och låta andra företag utföra de 
uppgifter de kan göra bättre4, som James A. Tompkins uttrycker det:  
 

”No organization can do it all and do it well; therefore, all organizations 
must outsource.”5 

 
Fenomenet outsourcing är inte något nytt utan har funnits sedan århundraden men ökade och 
blev mer omfattande under 1980-talet då ett nytänkande växte fram.6 Det ansågs inte längre 
vara viktigt att företagen själva skulle producera alla komponenter till slutprodukten utan ett 

                                                 
1 Bokföringslagen (1999:1078) 6 kap. 1§ 
2 Aktiebolagslagen (1975:1385) 10 kap. 11-15§§ 
3 Årsredovisningslagen (1995:1554) 2 kap. 1§ 
4  Henry Mintzberg och James Brian Quinn, The Strategy Process (Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1992), 308. 
5  James A.Tompkins, ”The Business Imperative of Outsourcing” Industrial Management 47:6, (2005): 9. 
6 Andrew Kakababdse och Nada Kakababdse, ”Outsourcing: a paradigm shift” Journal of Management 

Development 19:8, (2000): 671. 
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nätverkstänkande utvecklades.7 Även faktorer såsom globaliseringen och strävan efter högre 
effektivitet har drivit på utvecklingen av outsourcing.8 Det finns många fördelar med 
outsourcing. Förutom fokus på kärnuppgifter9 finns andra, bland annat minskade kostnader10 
och ökad flexibilitet11. Som allt annat har även outsourcing nackdelar, vilka är exempelvis 
mindre kontroll12 och ett ökat beroende av leverantören13. Outsourcing växer inom hela 
affärsvärlden, och speciellt ökar det för tjänster som handlar om företagets ekonomi14, så 
kallade professionella tjänster15. Kännetecknande för professionella tjänster är bland annat att 
de utförs av en kvalificerad person med någon specifik kunskap och förknippat med etiska 
regler16. 
 
Gällande hur vissa av företagens ekonomiska och administrativa arbetsuppgifter ska skötas 
finns lagar att följa. Bokföringsskyldigheten regleras i bokföringslagen. Denna lag säger att 
företag är skyldiga att löpande bokföra alla affärshändelser, vilka ska vara styrkta med 
verifikationer. Detta ska ske med sådan systematisk ordning så att fullständigheten ska vara 
lätt att kontrollera samt att den ska fullgöras i enlighet med god redovisningssed.17 Således 
ska god redovisningssed efterföljas18, åtminstone om företagen i fråga vill följa gällande 
lagstiftning. God redovisningssed är rekommendationer om hur redovisningen bör ske, vilka 
kan skilja sig åt gällande företags bransch och storlek. Exempelvis kan rekommendationer 
gällande avskrivningar mellan branscher skilja sig åt. De organisationer som har störst 
inflytande avseende dessa rekommendationer är BFN (Bokföringsnämnden) och FAR SRS 
(Sammanslagning av de olika föreningarna Föreningen Auktoriserade Revisorer och Svenska 
                                                 
7 Andrew Kakababdse och Nada Kakababdse, ”Outsourcing: current and future trends” Thunderbird 

International Business Review 47:2, (2005): 183, 190. 
8 Björn Axelsson, Företag köper tjänster (Kristianstad: SNS Förlag, 1998), 190. James A. Tompkins, et al., 

Logistics and manufacturing outsourcing: harness your core competence (Raleigh, N.C.: Tompkins Press, 
2005), 26. Kakababdse och Kakababdse, ”Outsourcing: a paradigm shift”, 671.  

9 Bo Hedberg, et al., Imaginära organisationer (Malmö: Liber-hermods, 1994), 31. Chris Frost, “Outsourcing or 
increasing risks?” Balance Sheet 8:2, (2000): 36. C.K. Prahalad och Gary Hamel, ”The core competence of the 
corporation” Harvard Business Review 68:3, (1990): 80, 83. James Brian Quinn och Frederick G. Hilmer, 
“Strategic outsourcing” McKinsey Quarterly 1 (1995): 58. Julia A. Smith, Jonathan Morris och Mahmoud 
Ezzamel, “Organisational change, outsourcing and the impact on management accounting” Brittish Accounting 
Review 37:4, (2005): 427. Kakababdse och Kakababdse, ”Outsourcing: a paradigm shift”, 673. William M. 
Lankford och Parsa Faramarz, ”Outsourcing: a primer” Management Decision 37:4 (1999): 312. Tompkins, 
”The Business Imperative of Outsourcing”, 9. 

10 Kakababdse och Kakababdse, ”Outsourcing: current and future trends”, 201. Lankford och Faramarz, 
”Outsourcing: a primer”, 310. Rothery och Ian Robertson, The truth about outsourcing (Vermont, USA: 
Gower, 1995), 30. 

11 Christine Harland, et al., ”Outsourcing: assessing the risks and benefits for organisations, sectors and nations” 
International Journal of Operations & Production Management 25:9, (2005): 838. Maurice F. Greaver II, 
Strategic outsourcing: a structured approach to outsourcing decisions and initiatives (New York: AMACOM, 
1999), 4. Tompkins , et al., Logistics and manufacturing outsourcing, 32. 

12 Greaver II, Strategic outsourcing, 29. Kenneth Lysons and Brian Farrington, Purchasing and supply chain 
management (Harlow: Financial Times Prentice Hall, 2006), 402. 

13 Lysons and Farrington, Purchasing and supply chain management, 402. A.J. van Weele, Purchasing 
Management (Oxford: Chapman & Hill, 1994), 76. 

14 Dennis H. Caplan och Michael Kirschenheiter, “Outsourcing and audit risk for internal audit services“ 
Contemporary Accounting Research  17:3, (2000): 394. 

15 Hermelin, Brita, ”Professional business services: conceptual framework and a Swedish case study.” Uppsala: 
Uppsala university, Department of social and economic geography, 1997, 8-9. Gummesson, Evert,  
”Marknadsföring och inköp av konsulttjänster – en studie av egenskaper och beteenden i 
producenttjänstemarknader.” Stockholm: Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen, 1977, 47. 

16 Ojasalo, Jukka, ”Quality dynamics in professional services” Helsingfors: Swedish school of economics and 
business administration, Department of Marketing and Corporate Geography, 1999, 23. 

17 Bokföringslagen (1999:1078) 4-5 kap. 
18 Bokföringslagen (1999:1078) 4kap. 2§. Årsredovisningslagen (1995:1554) 2 kap. 2§ 
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Revisorsamfundet). För mig är det självklart att god redovisningssed ska följas eftersom det 
medför att en rättvisande ”bild” av företagen ges. Denna rättvisande ”bild” ska ges för såväl 
små företag som stora koncerner.   
 
Utöver den löpande bokföringen måste även aktiebolag upprätta en årsredovisning i enlighet 
med de lagar som är uppställda samt att det ska ske på ett överskådligt sätt, i enlighet med god 
redovisningssed.19 Eftersom god redovisningssed är föränderlig ställer det krav på att företag 
är flexibla i den mening att de kan anpassa sin bokföring och redovisning. Detta kräver 
naturligtvis att de ansvariga har kompetens, är insatta samt håller sig uppdaterade inom 
området. Förutom bred kunskap måste tid finnas. Hur ska företaget hantera en situation där 
tiden är knapp, kunskapen är begränsad och där kostnaderna för att anskaffa och vidmakthålla 
denna kompetens är höga? Att outsourca dessa arbetsuppgifter kan vara lösningen.20 Detta 
torde gälla speciellt för de små aktiebolagen.  
 
Min uppfattning är att de små aktiebolagen inte har samma möjlighet som de stora att själva 
hantera det ekonomiska och administrativa arbetet som krävs. Jag menar att det lilla företaget 
med fem anställda, jämfört med ett stort företag på femtio anställda, möjligtvis inte i samma 
utsträckning har all den kunskap och tid som krävs att upprätta en årsredovisning inom 
företaget. De små aktiebolagen kan därför använda sig av en redovisningsbyrå för att utföra 
redovisningsuppgifterna effektivare, produktivare och även med högre kvalitet21. 
 
Ovan har nämnts att outsourcing av de ekonomiska arbetsuppgifterna kan vara lösningen för 
företag då kompetensen, tiden och möjligheterna att utföra arbetet är begränsade. Men ger 
nämnda faktorer en heltäckande bild av företags skäl att outsourca? Vad gäller outsourcing av 
ekonomiska och administrativa arbetsuppgifter finns det få tidigare studier. De artiklar som 
jag har funnit har främst diskuterat outsourcing av tjänster gällande företagets 
ekonomistyrning såsom riskhantering och budgetering. Dock har jag inte funnit några studier 
eller diskussioner kring outsourcing av företagens ekonomiska och administrativa arbete som 
ska resultera i korrekta bokslut och årsredovisningar, vilket jag definierar som externa 
redovisningstjänster. Mot bakgrund av detta har jag funnit det intressant och välbehövligt att 
utforska ämnet vidare. 
 
1.3 Problemformulering 
 

Utifrån presenterad problembakgrund frågar jag mig: 
 
Varför köper små aktiebolag redovisningstjänster? 
 
1.4 Syfte 
 

Jag har som huvudsyfte i denna studie att öka förståelsen för varför små aktiebolag inom 
Umeåregionen köper externa redovisningstjänster av en redovisningsbyrå 
 
Utöver mitt huvudsyfte har jag följande delsyften: 
 

� att ”kartlägga” vilka externa redovisningstjänster som företagen köper. 

                                                 
19 Årsredovisningslagen (1995:1554) 1-2 kap. 
20 Axelsson, Företag köper tjänster, 196-197. Greaver II, Strategic outsourcing, 4. Valerie A. Zeithaml och 

Mary Jo Bitner, Services marketing: integrating customer focus across the firm (Boston: Irwin McGraw-Hill, 
2003), 361. 

21 George Linder, Krav på konsult: handbok i att anlita konsulter (Stockholm: Fritze, 1995), 23. 
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� belysa de för- och nackdelar som företagen uppfattar med deras köp av 
redovisningstjänster. 

 
1.5 Definitioner  
 

Då vissa begrepp kan tolkas och uppfattas på olika sätt finner jag det viktigt att klargöra 
följande termer;  
 
Med externa redovisningstjänster syftar jag på tjänster som företagen kan köpa av en 
redovisningsbyrå för att underlätta sitt ekonomiska och administrativa arbete som i slutändan 
ska resultera i korrekta bokslut och årsredovisningar. Dock syftar jag inte på tjänster gällande 
ekonomistyrningen, såsom budgetering, lönsamhetskalkyleringar med mera, vilka jag väljer 
att definiera som interna redovisningstjänster. I fortsättningen kommer jag, om inget annat 
anges, endast att använda uttrycket redovisningstjänster när jag syftar på externa 
redovisningstjänster, detta för att underlätta läsandet.  
 
Ett företags kärnkompetens syftar på det som gör företaget unikt och utmärker sig gentemot 
andra företag, med denna kompetens skapar företaget värde åt sina kunder.22 Jag vill 
uppmärksamma läsaren om att jag inte har gjort någon skillnad på begreppen kärnkompetens 
och kärnverksamhet, dessa uttryck används av mig synonymt. 
 
Med outsourcing menas att företag lägger ut vissa arbetsuppgifter till en utomstående part 
istället för att själv genomföra dem.23 Jag har i uppsatsen ibland använt mig av uttrycket ”att 
köpa” synonymt med outsourcing.   
 
Redovisningsbyrå och revisionsbyrå kommer jag att använda synonymt.  
 
Med små företag menar jag företag som har färre än tio anställda. Enligt EU-kommissionen 
skulle de företag vilka jag definierar som små kategoriseras under så kallade mikroföretag24.  
 

                                                 
22 Prahalad och Hamel, ”The core competence of the corporation”, 82. 
23 Carl Norrbom, Företag för affärer med företag (Malmö: Liber Ekonomi, 1999), 17-18. Lankford och 

Faramarz, ”Outsourcing: a primer”, 310.  
24 Sveriges Riksdag, EU-upplysningen, http://www.eu-

upplysningen.se/templates/EUU/standardRightMenuTemplate____1744.aspx, hämtat den 10 december 2006, 
kl. 11:00.    
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2. UTGÅNGPUNKTER 
 
”… förförståelse kan leda oss fel. Men poängen är inte att det är fel att ha förförståelse. 
Poängen är att vi inte kan förstå något över huvud taget utan förförståelse. Vi tolkar allt som 
någonting.”25  
 
Jag kommer därför i detta kapitel att redogöra för de utgångspunkter jag haft innan och under 
studiens gång.  
 
2.1 Förförståelse 
 

De föreställningar till världen en individ har är en process som utvecklas under livets gång, 
där social bakgrund, tidigare erfarenheter och utbildning är faktorer som påverkar.26 Utifrån 
detta är det uppenbart att föreställningar skiljer sig åt från individ till individ, och därför är det 
av vikt att redogöra för min bakgrund och mina erfarenheter så att läsaren kan bedöma på 
vilket sätt och i vilken utsträckning studien kan ha blivit påverkad av mig.27  
  
Jag är ekonomstudent vid Umeå universitet och har som huvudämne läst företagsekonomi 
med inriktning mot redovisning. Jag anser att min utbildning har givit mig bred kunskap och 
förståelse för hur olika företag kan drivas och vilka externa faktorer de står inför. Detta har 
påverkat min studie genom att jag argumenterat för att vissa anledningar till outsourcing inte 
är tillämpar för redovisningstjänster. 
 
Förutom kurser inom den företagsekonomiska institutionen har jag bland annat läst kurser 
inom nationalekonomi och juridik. Vad gäller nationalekonomi har jag haft användning av 
mina tidigare kunskaper eftersom jag i teorin berör nationalekonomiska termer såsom 
stordriftsfördelar. Lärdomarna från juridiken har jag haft användning av då jag i studien berör 
lagar. Utan denna kunskap hade jag möjligen haft svårigheter att förstå språket och upplägget 
av lagtexten. Förutom teoretisk kunskap har jag även under universitetsstudierna utvecklat 
mitt kritiska tänkande och ifrågasättandet av informationen som vi dagligen utsätts för. Detta 
har påverkat studien på så sätt att jag ifrågasatt och tagit ställning till de presenterade teorierna 
under teorikapitlet.  
 
Med erfarenheter från arbetslivet i form av skattehandläggare, har den givit mig förståelse 
över att skatter är ett område som är väldigt stort och komplicerat. Denna praktiska 
förförståelse har påverkat min studie på så vis att jag valt att inte beröra skatter vad gäller 
redovisningstjänster.  
 
Min förutfattade mening om att redovisningsuppgifterna kräver omfattande kunskap och är 
föränderliga kan ha inneburit att jag vinklat uppgifterna till att vara mer komplicerade än vad 
de är i verkligheten. Detta kan ha lett till att en mer positiv inställning till outsourcing intagits, 
med detta menar jag att desto mer komplext ett fenomen är desto mer tilltalande är det att 
”göra sig av med det”. Denna positiva inställning skulle kunna ha färgat mig under intervjuer 
med respondenterna på så sätt att de negativa faktorerna inte diskuterades i den utsträckning 

                                                 
25 Torsten Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare (Stockholm: Liber AB, 2003), 58. 
26 Maj-Britt Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap: om metodologiska och andra vägval vid samhälls-

vetenskaplig kunskapsbildning (Lund: Studentlitteratur, 1993), 25. 
27 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö: Liber ekonomin, 2002), 38. Johansson Lindfors, Att 

utveckla kunskap, 53. 
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som vore önskvärt. Emellertid tror jag inte så var fallet eftersom med detta i åtanke försökte 
jag därmed bevara en så objektiv ståndpunkt som möjligt, respondenterna blev ombedda att 
diskutera kring de fördelar såväl som nackdelar outsourcingen innebär för dem.  
 
I sökningen av litteratur och teorier anser jag mig inte ha påverkats av min positiva inställning 
till outsourcing då jag medvetet sökt information med såväl positiva som negativa aspekter. 
 
2.2 Ontologi  
 

Såsom att förförståelse är viktigt att redogöra för är även den ontologiska ståndpunkten av 
vikt då den också kan påverka arbetets process och resultat. Ett konstruktionistiskt synsätt 
fokuserar på att verkligheten utgör konstruktioner som skapas via socialt samspel mellan 
individer.28 Jag skulle till största del säga att jag har en konstruktionistisk ståndpunkt då jag 
menar att anledningen till att ett företag köper vissa tjänster skiljer sig över tid och mellan 
olika företag. Jag menar även att förklaringen till varför företag väljer att lägga ut vissa 
tjänster kan skilja sig beroende på betraktaren, jag kan uppfatta det på ett sätt, medan en 
annan som undersöker samma sak ser det ur ett annat perspektiv. Till viss del intar jag dock 
en objektivistisk ståndpunkt eftersom jag menar att vilka tjänster som företag köper kan 
observeras utifrån, det vill säga två oberoende observatörer som undersöker frågan skulle få 
samma resultat.29 Med en fullständig objektivistisk ståndpunkt innebär det att jag i min studie 
skulle ha fått samma svar på mitt problem, oberoende vem jag valt att intervjua, vilket jag inte 
anser är fallet. 
 
Vad gäller människosyn intar jag en aktiv människosyn, vilken grundar sig i att jag anser att 
de små aktiebolagen som berörs av min studie kan ses som självständiga objekt med 
möjlighet att påverka sin egen situation.30 Med detta menar jag att företagen själva beslutar 
vilka tjänster som de väljer att köpa och om de är missnöjda kan de förändra sin situation, 
exempelvis att välja att köpa färre eller fler tjänster. 
 
2.3 Kunskapssyn  
 
 

Givet mitt problem och syfte vilket är att förstå varför de små aktiebolagen i min studie väljer 
att köpa de tjänster de gör, innebär det att jag går på djupet för att förklara och förstå ett visst 
beteende. Mitt fokus som ligger på förståelse av verkligheten innebär därmed att jag antar en 
hermeneutisk kunskapssyn31. Min hermeneutiska kunskapssyn stämmer väl överens med min 
till största del konstruktionistiska ontologi.32 
 
Hade jag haft en positivistisk syn skulle det troligen inneburit att jag haft en syn där fokus 
legat på att finna kausalitet och samband mellan faktorer samt att mäta resultatet i siffror.33 
Studien hade då sannolikt fokuserat på att finna ett antal mätbara faktorer, vilka är 
gemensamma för företagen som outsourcar vissa redovisningsuppgifter. Positivismen 
                                                 
28 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 32-33. 
29 Ulf Lundahl och Per-Hugo Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (Lund: 

Studentlitteratur, 1999), 41. 
30 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 41-42. Rosmari Eliasson, Forskningsetik och perspektivval (Lund: 

Studentlitteratur, 1995), 55. 
31 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 25-26. Stig Lindholm, Vägen till vetenskapsfilosofin (Lund: BTJ 

Tryck, 2001), 72.  
32 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 46.  
33 Alan Bryman, Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning (Lund: Studentlitteratur, 1997), 42. 

Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 46. 
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fokuserar även på generaliserbarhet vilket i min studie blir oväsentligt eftersom jag ämnar 
förstå ett fåtal företag. 
 
2.4 Perspektiv 
 

Jag är medveten om att problemet kan belysas ur såväl säljarens som köparens, dvs. 
redovisningsbyråns och aktiebolagets synvinkel. Därför vill jag här klargöra att jag har valt att 
belysa problemet ur det köpande företagets, aktiebolagets, synvinkel. Såldes har detta 
påverkat slutsatserna på så sätt att det är företagens uppfattning av problemet och inte 
redovisningsbyråernas som belyses. 
 
Att vända sig till redovisningsbyråerna för att få svar på mitt problem; Varför köper små 
aktiebolag redovisningstjänster? hade inneburit att jag vänt mig till en andrahandskälla. 
Vidare menar jag att om jag vänt mig till redovisningsbyråerna hade resultatet av studien 
kanske blivit annorlunda då de inte är fullt insatta i företagens anledningar att använda sig av 
outsourcing. Med detta menar jag att de svar som redovisningsbyråerna ger kanske inte 
speglar de anledningar som företagen har. Jag finner det därför mer användbart att gå direkt 
till företagen, vilka jag anser kan ge svar på mitt problem bäst. 
 
2.5 Angreppssätt 
 

Det finns i huvudsak två olika sätt att angripa ett problem, via deduktion eller induktion.34 I 
studien har jag använt mig av den deduktiva ansatsen, vilket åskådliggörs i nedanstående 
figur.  
 

 
 
1. Första steget i mitt arbete var val av ämnesområde, vilket kan läsas om under avsnitt 1.1. 
 
2. Därefter tog härledningen av mitt problem vid, vilket är 
            

Varför köper små aktiebolag redovisningstjänster? 
    

                                                 
34 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 20-21. Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare, 19.  

Figur 2.1 Studiens angreppssätt. 
Källa: Beijer och Nordlöf, 2006 sida 8. 
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där syftet är att öka förståelse för varför företagen köper dessa tjänster, kartlägga vilka 
tjänster som köps samt belysa de för- och nackdelar som företagen uppfattar med dessa 
köp. Vägen till mitt problem kan läsas under avsnitt 1.2. 
 

3. Mitt teoretiska arbete har haft två olika fokus, där det ena handlat om att finna information 
gällande redovisningstjänster, vilka de är och vad det rör sig om för arbetsuppgifter. Mitt 
andra fokus har legat på att finna teorier gällande outsourcing, teorier som kan förklara 
varför företag väljer att lägga ut arbetsuppgifter på en utomstående part.  

 
4. Val av respondenter för denna studie har utgått från ett så kallat subjektivt urval, där min 

förförståelse och mitt intresse legat i grund för val av respondenter. För utförligare 
beskrivning se avsnitt 5.4.  

 
5.  Vid utformningen av intervjumanualen har jag utgått från min teoretiska referensram 

vilket är kännetecknande för en deduktiv ansats.35 Jag har dock tidigare redogjort för att 
ha en hermeneutisk kunskapssyn vilken vanligtvis karaktäriseras av ett induktivt 
angreppssätt36, trots det har jag i studien använt mig av ett deduktivt angreppssätt och 
finner inget problem med detta även om mitt fokus är att förstå och tolka. Att jag är 
hermeneutisk anser jag speglas i min intervjumanual då frågorna är relativt öppna i sin 
karaktär, där syftet med dem är att komma på djupet för att ge mig ökad förståelse för 
fenomenet37.  

 
6.  Efter att jag valt mina respondenter och kontaktat dem började insamlingen av data via 

besöksintervjuer, se avsnitt 5.6 för beskrivning av intervjutillfällena, därefter behandlades 
det insamlade materialet på så sätt att det transkriberades och respondentvalidering 
genomfördes, se avsnitt 5.8. 

 
7. Det insamlade materialet presenteras och analyseras under kapitel sex, efter samma 

rubriker som teorin, där analysen av empirin har utgått från företagens perspektiv. Under 
dessa arbetsmoment har jag försökt tolka och förstå varför respondenterna använder sig av 
outsourcing av redovisningstjänster samt vilka för- och nackdelar samt möjligheter och 
risker de finner. 

 
8. Efter alla de ovannämnda steg har detta givit mig mer kännedom kring området och 

slutsatser har dragits, vilka presenteras under kapitel sju.  
 
2.6 Litteraturval och källkritik 
 

Insamling och bearbetning av befintlig teori är av stor vikt eftersom den vägleder mig i mitt 
arbete med datainsamling samt att den hjälper mig att förklara och förstå det insamlade 
materialet.  
 
Min teoriinsamling statade på biblioteket vid Umeå universitet där jag använde mig av 
databaserna ALBUM, Libris, Business Source Premier (BSP) samt Emerald. De böcker jag 
använt mig av har jag i huvudsak funnit genom databaserna ALBUM och Libris, medan jag 
med hjälp av databaserna BSP och Emerald funnit de vetenskapliga artiklarna.  

                                                 
35 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 20-21,78. 
36 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 57. 
37 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 25-26. Lindholm, Vägen till vetenskapsfilosofin, 72.  



Kapitel 2 – Utgångspunkter 
 

Varför köper små aktiebolag redovisningstjänster? 
 

 

 9 

För att finna litteratur använde jag mig under sökprocessen av följande nyckelord; 
outsourcing, financial and accounting, samt core competence. Antalet träffar i databasen 
ALBUM var inte alltför omfattande och för att finna de böcker som kunde vara relevanta läste 
jag den information som gavs för respektive träff, tillexempel vilka ämnesord som boken 
”kopplas samman” med. Antalet träffar i databaserna BSP och Emerald var däremot väldigt 
många, där jag gick vidare i sökprocessen med att läsa titlarna på samtliga träffar och de titlar 
som jag fann intressanta skaffade jag mig en uppfattning om artikelns relevans för studien 
genom att läsa dess sammanfattning. I de artiklar jag ansåg vara relevanta har jag även 
granskat referenslistan för att finna ytterliga källor. Utöver de böcker och vetenskapliga 
artiklar som jag funnit via bibliotekets databaser har även tidigare uppsatser skrivna vid 
företagsekonomiska institutionen vid Umeå universitet de senaste fyra åren, inom mitt 
område, använts för att finna vägledningar till ytterligare litteratur. 
  
Vid användandet av litteraturmaterialet har jag i så stor utsträckning som möjligt försökt att 
spåra ursprungskällan för att stärka trovärdigheten. Vissa sekundärkällor jag använt mig av är 
skrivna ett tiotal år tillbaka, vilket måhända medför att läsaren ifrågasätter dess trovärdighet. 
Jag anser dock inte att källornas ”ålder” inskränker på dess trovärdighet eftersom många 
refererar till dem än idag, detta menar jag snarare stärker dess trovärdighet. De berörda 
källorna är exempelvis Gummesson och Prahalad och Hamel.  
 
De vetenskapliga artiklarna jag använt mig av anser jag vara trovärdiga eftersom de är ”peer-
reviewed”, detta innebär dock inte att artiklarna kan godtas utan att vara källkritisk. Det som 
kan ifrågasättas är att de flesta av artiklarna är skrivna kring millenniumskiftet, vilket betyder 
att de kan vara något inaktuella. Min uppfattning är att outsourcingen vid den tidpunkten fick 
mycket uppmärksamhet och därmed är det mycket skrivit kring dessa årtal. På grund av att 
artiklarna är några år har jag fått förbise viss information som jag menar kan vara inaktuellt 
nu. Exempelvis diskussioner kring framtida procentuella utvecklingar vad gäller outsourcing. 
Kritik som jag vill rikta mot artiklarna jag funnit är att de i största del belyser outsourcingens 
fördelar. I övrigt anser jag att den litteratur jag presenterat är trovärdig i och med att jag i de 
flesta fall har stöd från flera andra forskare, något som kan åskådas i mitt notsystemet genom 
att jag vid en och samma not vissa gånger refererar till flera källor.  
 
I uppsatsen har jag även använt mig av tre artiklar från Dagens industri vilket är artiklar som  
inte hamnar under benämningen vetenskapliga artikelar och därmed är det möjligen viktigt att 
vara ännu mer källkritisk. Jag är medveten om att det som framförs i dessa artiklar är 
vinklade, beroende på vilken ”sida” som väljer att intagas. Dock har artiklarnas syfte varit att 
belysa aktualiteten och de delade åsikterna gällande ämnet och inte ”teorier” som jag bygger 
min studie på.  
 
Jag har i uppsatsen använt mig av endast ett fåtal Internetsidor, där de berörda är 
revisionsbyråers hemsidor och Sveriges riksdags hemsida. Jag anser alla vara trovärdiga 
gällande den information jag hämtat, då det är information vilka berörda källor är mycket 
insatta i samt att det inte utgörs av information vilken jag menar kan vinklas för ökad fördel 
eller nackdel, exempelvis fakta gällande hur EU definierar små aktiebolag menar jag är 
objektiv, ”hård” fakta som inte kan vinklas. Detsamma gäller vilka tjänster som 
redovisningsbyråerna erbjuder. 
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3. REDOVISNINGSTJÄNSTER 
 
Utifrån studiens problem: Varför köper små aktiebolag redovisningstjänster? finner jag det 
lämpligt att dela upp den teoretiska referensramen i två kapitel, nämligen redovisningstjänster 
och outsourcing. Anledningen är att jag anser att läsaren kan behöva en ”paus” i läsningen 
och ett sammanslaget kapitel skulle kunna bli långt. Dessutom menar jag att 
redovisningstjänster och outsourcing är två skilda områden vilka med fördel presenteras i två 
olika kapitel. 
   
  

 
 
 

Jag kommer i detta kapitel att redogöra för begreppet redovisningstjänster, ge svar på frågor 
som: vad är redovisningstjänster, vad kännetecknas de av och vilka finns? Därefter, i kapitel 
fyra, följer presentation av litteratur som berör outsourcing. Där behandlar jag bland annat 
teorier som kan ligga till grund för att besvara frågan: varför väljer företag att lägga ut vissa 
arbetsuppgifter på en utomstående tredje part? Även för- och nackdelar med outsourcingen 
kommer att behandlas. 
 
3.1 Professionella tjänster 
 

De tjänster som redovisningsbyråerna erbjuder är tjänster som kan benämnas som 
professionella.38 Gränsen mellan en professionell och icke-professionell tjänst är svår att dra 
och det finns många olika definitioner. Några kännetecknande egenskaper som presenterats 
är: 
 

  
 
Professionella tjänster utförs av en kvalificerad person med någon specifik kunskap. Denna 
specificerade kompetens har erhållits via utbildning och/eller erfarenheter. En problemlösande 
ansats syftar på att tjänsten innefattar identifiering av ett problem där sedan ett förslag på en 
                                                 
38 Hermelin, ”Professional business services”, 8-9. Gummesson, ”Marknadsföring och inköp av konsult-

tjänster”, 47. 

Tabell 3.1 Kännetecknande 
för professionella tjänster.  
Egen konstruktion. 

Figur 3.1Teoretiska referensramens 
uppbyggnad. Egen konstruktion. 
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lösning läggs fram samt genomförs.39 Professionella tjänster kännetecknas också av att de är 
en uppdragsverksamhet, med andra ord, tjänsten som utförs har uppstått på grund av att ett 
företag utfört arbetet åt ett annat. En annan egenskap är att tjänstens utförare har en identitet 
(beteckning) och är del av en professionell organisation.40 Till sist, professionella tjänster 
kännetecknas av att de har etiska regler som ska följas, vilka syftar till att tjänstens utförare 
agerar tillbörligt.41    
 
Enligt min mening kan samtliga egenskaper som presenterats förenas med de tjänster som 
redovisningsbyråerna erbjuder. Redovisningsbyråerna får i uppdrag av företag att hjälpa dem 
med diverse arbetsuppgifter, exempelvis att sköta den löpande redovisningen. Denna uppgift 
har en problemlösande ansats i och med att redovisningsbolaget tar sig an uppgiften och 
antagligen ger förslag på hur de konkreta bitarna, tillexempel kundfakturering ska hanteras i 
det specifika företaget för att sedan genomföra arbetet. För att utföra dessa tjänster krävs det 
en speciell kompetens. Tjänstens utövare, exempelvis revisorn, har sin beteckning och etiska 
regler att efterfölja, vilka bland annat ges ut av FAR SRS.  
 
3.2 Tjänster som erbjuds  
 

De tjänster som redovisningsbolagen erbjuder dess kunder är oerhört många och skiljer sig åt 
gällande graden av involvering i företagets ekonomi. Exempelvis kan det vara tjänster som 
löpande redovisning, bokslut, budgetering och riskhantering. Jag kommer endast att 
presentera de tjänster som jag i denna uppsats definierat som externa redovisningstjänster (se 
avsnitt 1.5) eftersom det är dessa tjänster som min studie behandlar.  
 
De redovisningstjänster som presenteras baseras på mina besök av de fem största 
revisionsbyråernas hemsidor42. Jag har utifrån informationen från dessa hemsidor strukturerat 
upp och sammanställt de tjänster som jag definierat som externa redovisningstjänster. Jag har 
även redogjort kortfattat för vad tjänsten kan innefatta för arbetsuppgifter. Det betyder alltså 
att arbetsuppgifterna som jag presenterat vid varje tjänst inte är uttömmande. För att försäkra 
mig om att de tjänster som jag presenterar är relevanta för upprättande av korrekta bokslut och 
årsredovisningar har jag varit i kontakt med Ann-Christin Häggqvist, lärare vid den 
företagsekonomiska institutionen vid Umeå universitet samt Margita Ärlestig, auktoriserad 
redovisningskonsult vid Ernst & Young. 
 
3.2.1 Externa redovisningstjänster 
Min uppfattning är att de redovisningstjänster som erbjuds varierar i bredd och djup mellan 
revisionsbyråerna och detta uppenbarades exempelvis då Ärlestig tydligt betonade att Ernst & 
Young inte hanterar själva betalningen för kundens räkning. Dock hjälper Ernst & Young till 
med betalningsförberedelser, men det är kunden som i slutändan ska se till att pengarna går ut 
från deras konto. Denna tjänst erbjuder emellertid andra redovisningsbyråer.  
 
Kundfakturering: fakturarutiner läggs upp enligt bokföringslagens krav, upprättande och 
distribuering av fakturor, hantering av kundreskontra och utskick av betalningspåminnelser. 

                                                 
39 Ojasalo, ”Quality dynamics in professional services”, 24. 
40 Gummesson, ”Marknadsföring och inköp av konsulttjänster”, 47. 
41 Ojasalo, ”Quality dynamics in professional services”, 24. 
42 Deloitte, www.deloitte.se. Ernst & Young, www.ey.se. Lindebergs Grant Thornton, www.lindebergs.se. 

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, www.pwc.se, KPMG, www.kpmg.se. Samtliga hämtat den 22 november 
2006, kl. 12:10.    
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Leverantörsfakturor: effektiva och säkra betalningsrutiner läggs upp, registrering av 
undertecknade leverantörsfakturor. 
 
Löpande redovisning: innebär att olika affärshändelser löpande bokförs. 
 
Lönehantering: effektiva lönesystem läggs upp, uträkning av personalens löner, övertid, ob-
tid, sjuklön, semesterlön, reseräkningar med mera. Beräkning och redovisning av sociala 
avgifter samt hantering av löneutbetalningar och skatteinbetalningar.  
 
Månadsavstämning: innebär att företagets löpande bokföring under månaden stäms av för att 
kontrollera att det bokförda stämmer överrens med kvitton och andra underlag. Uträkning av 
moms och sociala avgifter som ska betalas in till Skatteverket.  
 
Bokslut och årsredovisning: ser till att bokslutet upprättas enligt god redovisningssed och är 
ändamålsenligt dokumenterat. Säkerställer att årsredovisningen är upprättad enligt 
årsredovisningslagen och följer etablerad normgivning. 
 
Min uppfattning är att tjänsterna gällande bokslut och årsredovisning torde vara tjänster som 
många företag köper, där anledningen till denna uppfattning grundar sig i den förförståelse jag 
tidigare redogjort för, att redovisningsarbetet är komplext och kräver omfattande kunskaper. 
Valet gällande vilka tjänster och omfattningen av dem som företagen köper torde enligt min 
uppfattning skilja sig åt beroende på hur mycket kunskap och tid företagen anser sig ha för att 
sköta arbetet själva. 
 
Upprättande av deklarationen som företaget ska lämna in till Skatteverket skulle kunna tyckas 
innefatta externa redovisningstjänster då det råder starkt samband mellan företagets 
redovisning och beskattning. Sambandet innebär i princip att företagens externa redovisning 
får ligga till grund för beskattningen, dock kan vissa justeringar krävas. Exempelvis om 
företagen vill tillgodogöra sig vissa skattemässiga avdrag krävs det att motsvarande avdrag 
eller avsättningar görs i räkenskaperna.43 I och med att det finns vissa skillnader mellan 
företagets externa redovisning och deklaration finner jag det för omfattande att även innefatta 
tjänster som handlar om deklaration då de regler som finns inom skatteområdet är mycket 
komplexa. 
 
3.3 Förenklingar för små aktiebolag  
 

Min uppfattning utifrån tidningsdebatter är att förenklingar för små aktiebolag gällande det 
ekonomiska och administrativa arbetat har efterlysts, eftersom företagen anser att regelverket 
gällande hur dessa arbetsuppgifter ska skötas är krångligt och därmed medför kostnader för att 
hantera detta. Efterlysningar av förenklingar har de statliga organen tagit till sig och arbetar 
för att underlätta för de små företagen. Jag kommer nedan att kortfattat presentera två aktuella 
åtgärder som kan innebära förenklingar gällande det ekonomiska och administrativa arbetet 
för de små aktiebolagen. 
 
 
 

                                                 
43 Andersson, Håkan A., ”Svenska småföretags användning av reserveringar för resultatutjämning och intern 

finansiering” Umeå: Umeå universitet, Företagsekonomiska institutionen. 2006, 15. 
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3.3.1 Förändringar i rådande normgivning 
Bokföringsnämnden och Skatteverket har bedrivit ett projekt där syftet är att förenkla reglerna 
gällande redovisning och beskattning för mindre och medelstora företag. Detta område är 
komplext och genom att besöka Bokföringsnämndens hemsida fick jag ingen större klarhet i 
vad förenklingarna kan komma att innebära, därför har jag använt mig av muntliga källor, 
Catharina Pramhäll, redovisningsexpert vid Bokföringsnämnden och Håkan Ohlson, godkänd 
revisor vid Öhrlings Pricewaterhouse Coopers. Således är den information jag presenterar 
nedan baserad på det Pramhäll och Ohlson redogjort för mig. 
 
Bokföringshämnden har beslutat att ändra på rådande normgivning. Detta innebär att företag 
kategorisera i fyra olika grupper; K1 – små enskild näringsidkare och små handelsbolag, K2 – 
mindre privata aktiebolag samt ekonomiska föreningar, K3 – publika aktiebolag samt större 
företag och K4 - omfattar företag som tillämpar IFRS-reglerna. Utifrån vilken kategori som 
företaget hamnar under ska det finnas ett samlat regelverk som gäller för samtliga företag 
inom respektive kategori.44 
 
I dagsläget finns de regler som företag måste följa på olika ”ställen”, om exempelvis företaget 
funderar över hur varulagret ska värderas finns det rekommendationer på olika håll att beakta, 
bokföringsnämndens allmänna råd samt redovisningsrådets.  Förenklingen med K-projektet är 
att alla regler ska samlas ”på ett och samma ställe”, begränsa valmöjligheterna för företagen 
samt att konkret publicera scheman över hur årsredovisningen bör se ut. De 
rekommendationer som finns givet för samtliga K–företagen är i dagsläget inte tillämbar 
eftersom vissa av rekommendationerna kräver lagförändringar. Förslag på dessa 
lagförändringar går att finna i propositionen 2005/06:11.45 
 
En lagförändring som kommer att införas den 1 januari år 2007, innebär att företag 
kategoriseras som antingen mindre eller större, istället för den rådande indelningen med 
företagsstorlek på tre olika nivåer. Lagen medför att de mindre företagen undantas från en del 
skyldigheter, exempelvis krav på vissa tilläggsupplysningar, vid upprättande av 
årsredovisning.46  
 
En remiss som kommer att läggas fram av Bokföringsnämnden i början av år 2007 gäller 
förenklingar för K2-företag, och denna remiss innehåller exempelvis förslag på att det inte ska 
finnas några regler gällande uppskjuten skatt, inga möjligheter till uppskrivning av tillgångar, 
att egen upparbetad immateriell tillgång inte får tas upp som tillgång. Att det inte finns regler 
gällande dessa områden menar Ohlson är en förenkling på så sätt att det inte skapar 
förvirring.47 
 
För de mindre aktiebolag som i dagsläget sköter upprättandet av sin egen årsredovisning kan 
det tänkas att dessa förenklade regler välkomnas. Jag menar att för de företag som i nuläget 
köper redovisningstjänster på grund av begränsad kunskap torde inte dessa förenklade regler 
få någon betydelse gällande valet av att köpa eller inte. Detta baserar jag på att jag anser att 
förändringarna, att exempelvis undgå vissa tilläggsupplysningar eller att ha regelverket samlat 
inte medför några större lättnader som kan uppvägas för begränsad kunskap. 
 
                                                 
44 Telefonsamtal med Catharina Pramhäll, den 5 december 2006. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
47 Telefonsamtal med Håkan Ohlson, den 18 december 2006. 
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3.3.2 Revisionsplikt 
Att avskaffa revisionsplikten för de små aktiebolagen har diskuterats fram och åter, mer eller 
mindre intensivt, under de senaste åren. I och med att Sverige fick en ny regering hösten 
2006, har revisionspliktsbefrielsen för små företag diskuterats mera intensivt.  
 
En intensiv debatt gällande revisionspliktens avskaffande eller inte har förts i Dagens industri 
under november och december månad, där två olika ”läger” finns. De som argumenterar för 
ett avskaffande, exempelvis Svenskt Näringsliv, vilka främst hävdar att de höga 
revisionsarvodena hindrar företag från att växa eftersom kostnaden är större än nyttan.48 De 
som ställer sig emot avskaffande av revisionsplikten, exempelvis FAR SRS menar att 
förtroendet för aktiebolag kan sjunka, då revisorns kvalitetsstämpel försvinner, samt att 
revisionen tillför bolaget viktigt kompetens.49 En slopad revisionsplikt hotar att framkalla A- 
och B-lag menar VD för Öhrlings Pricewaterhouse Coopers.50 
 
Diskussioner och argument för att avskaffa revisionsplikten eller inte kan täcka en hel 
uppsats. Syftet med detta avsnitt är att uppvisa att det i nuläget pågår intensiva debatter 
gällande revisionsplikten. Jag menar att revisionsplikten kan ha betydelse för företagens köp 
av redovisningstjänster. Om företag vet att deras årsredovisningar inte kommer att granskas, 
kan det tänkas att företagen köper redovisningstjänster i en mindre utsträckning eftersom de 
inte upplever pressen att göra ”rätt” är lika stor? Jag menar att revisionsplikten kan utgöra en 
drivkraft gällande företags köp av redovisningstjänster.  

                                                 
48 Per Thorell, ”Enklare regler kräver omvänd bevisbörda”, Dagens industri, 1 november 2006, s. 4. 
49 Peter Clemedtson, Maria Östman och Dan Brännström, ”Devalvera inte AB genom slopad revision”, Dagens 

industri, 24 november 2006, s. 4. 
50 Karolina Palutko Macéus, “Slopad revision hotar ge ett B-lag”, Dagens industri, 16 december 2006, s. 9. 
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4. OUTSOURCING  
 
Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en förståelse om varför företag väljer att lägga ut 
vissa av sina arbetsuppgifter på en utomstående tredje part, det vill säga att outsourca. Jag är 
medveten om att delar av min teori kan vara ”tung” och för att underlätta för läsaren har jag 
konstruerat tabeller, så ofta jag ansett det vara möjligt, för att visa hur olika faktorer inverkar 
på outsourcing. 
 
4.1 Outsourcing, något av en trend 
 

Outsourcing är inte något nytt fenomen utan har funnits i århundraden, under de senaste 20 
åren har det dock blivit något av en trend.51 Denna trend kan enligt Kakabadse och Kakabadse 
förklaras med att det under 1980-talet utvecklades ett nytänkande gällande företags strategi, 
nämligen att fokusera på färre aktiviteter. Till följd av detta ansåg inte företagsledarna det lika 
viktigt att företagen själva skulle producera alla komponenter till slutprodukten utan ett 
nätverkstänkande utvecklades.52  
 
Andra faktorer som kan förklara denna trend är den snabbare teknologiska utvecklingen. 
Företagen måste fokusera på det de är duktiga på, och köpa in allt annat för att följa med i 
utvecklingen.53 Globaliseringen är även den en orsak då den medför att konkurrensen ökar, 
med ökad konkurrens blir det svårare för företagen att hålla lönsamhetsnivån uppe. Företag 
måste därför släppa sin vertikala produktionsprocess, det vill säga att inte göra allt på egen 
hand.54 Förutom de nämnda faktorerna kan den ökade outsourcingen även förklaras med att 
nya specialiserade och flexibla företag växer fram på marknaden, vilka mer effektivt kan ta 
hand om de arbetsuppgifter företag vill lägga ut.55 Fenomenet outsourcing växer inom hela 
affärsvärlden, och speciellt ökar outsourcing av tjänster som handlar om företagets ekonomi56, 
såsom redovisning57. 
 
4.2 Sammansatt eller splittrad outsourcing 
 

Outsourcing kan enligt Weele delas upp i två olika slag; sammansatt och splittrad. 
Sammansatt outsourcing innebär att företaget lägger ut hela funktioner till leverantören, vilket 
också oftast medför att leverantören är ansvarig för hela uppgiftens fullgörande det vill säga 
dess utformning och utvecklande. En splittrad outsourcing innebär att arbetsuppgiften delas 
upp i olika delar där vissa läggs ut, i många fall till olika leverantörer, medan andra 
komponenter produceras själva.58 En liknande uppdelning gör även Mylott, men benämner 
denna uppdelning som fullständig respektive selektiv outsourcing, där det förstnämnda är 
motsvarande Weeles sammansatt outsourcing och den senare splittrad outsourcing. Förutom 

                                                 
51 Bernard Burnes och Antisthenis Anastasiadis, ”Outsourcing: a public-private sector comparison” Supply 

Chain Management: An International Journal 8:4, (2003): 356. Kakababdse och Kakababdse, “Outsourcing: a 
paradigm shift”, 670.  

52 Kakababdse och Kakababdse, ”Outsourcing: current and future trends”, 183, 190. Rothery och Robertson, The 
truth about outsourcing, 18. 

53 Axelsson, Företag köper tjänster, 190. Rothery och Robertson, The truth about outsourcing, 19. 
54 Axelsson, Företag köper tjänster, 190. Kakababdse och Kakababdse, ”Outsourcing: a paradigm shift”, 671. 

Tompkins et al., Logistics and manufacturing outsourcing, 26. 
55 Axelsson, Företag köper tjänster, 191. 
56 Caplan och Kirschenheiter, “Outsourcing and audit risk for internal audit services“, 394.  
57 Barbra Quinn, Robert Cooke och Andrew Kris, Shared services: mining for corporate gold (London: Financial 

Times Prentice Hall, 2000), 100. 
58 Weele, Purchasing Management, 44. 
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dessa två uppdelningar menar Mylott på att det finns ”mittemellan outsourcing”, vilket han 
menar rör sig om aktiviteter såsom rådgivning.59  
 
Denna uppdelning menar jag kan speglas i de tjänster som redovisningsbyråerna erbjuder. En 
sammansatt/fullständig outsourcing skulle exempelvis innebära att företaget lägger ut hela 
den löpande redovisningen, där företaget låter redovisningsbyrån hantera allt som har med 
redovisningen av företagets transaktioner att göra, alltifrån kundfakturering till upprättande av 
bokslut och årsredovisning. En splittrad/selektiv tjänst skulle kunna vara en del av det 
ekonomiska och administrativa arbetet som ska resultera i en korrekt upprättat årsredovisning, 
såsom löneadministrationen, medan företaget själva sköter kundfakturering. Jag menar dock 
inte att de olika aktiviteterna inom det ekonomiska och administrativ arbetet outsourcas till 
olika leverantörer vilket Weele menar är vanligt. 
 
4.3 Varför outsourca? 
 

Varför företag väljer att outsourca kan bero på många olika faktorer. I den litteratur jag har 
läst presenteras även faktorer, vilka oftast varit specifikt för outsourcing av en viss typ av 
tjänst, exempelvis kopiering. Jag har därför valt att nedan presentera de faktorer som enligt 
min mening är mer ”allmänna” och därmed mer relevant för studien.  
 
4.3.1 Resurser 
För att företag ska kunna utföra uppgiften krävs det att de har resurser, saknas dessa resurser 
är det troligt att företaget vänder sig till en utomstående part, det vill säga att de outsourcar. 
Resurser som krävs är exempelvis produktionsutrustning, råvaror, personal, pengar, utrymme 
med mera.60 Jag ställer mig tveksam till att företag som köper sina redovisningstjänster gör 
det på grund av brist i produktionsutrusning och utrymme, dessa torde mer beröra 
tillverkningstjänster. Detta eftersom jag anser produktionsutrustningen för att sköta den 
dagliga ekonomin samt att upprätta en årsredovisning inte kräver några större investeringar än 
ett bokföringsprogram, en dator och ett fungerande kontor. Dock kan jag tänka mig att det 
saknas kunnig personal för att utföra dessa uppgifter, denna diskussion väljer jag emellertid 
att fortsätta under 4.3.3. 
 
4.3.2 Psykiska aspekter  
Psykiska aspekter handlar om den tillfredsställelse som upplevs genom att outsourca, 
exempelvis upplevd glädje.61 Denna förklaring tolkar jag som att företaget kan tänkas ha de 
förutsättningar som krävs för att utföra ett ”korrekt” ekonomiarbetet. Dock kanske företagen 
känner en osäkerhet och oro över om de gör ”rätt”, genom att lägga ut dessa uppgifter till en 
redovisningsbyrå kan företagets oro stillas.  
 
4.3.3 Kunskap 
Har företaget den kunskap som behövs för att utföra arbetet? Det kan även vara så att 
företaget har den kunskap som krävs, men väljer att outsourca på grund av att en utomstående 
part kan göra det bättre62. Jag anser att begränsad kunskap är en anledning som kan förklara 

                                                 
59 Thomas R. Mylott III, Computer outsourcing: managing the transfer of information systems (Englewood 

Cliffs: Prentice Hall, 1995), 10. 
60 Axelsson, Företag köper tjänster, 196-197. Zeithaml och Bitner, Services marketing, 361. 
61 Zeithaml och Bitner, Services marketing, 361. 
62 Axelsson, Företag köper tjänster, 196-197. Greaver II, Strategic outsourcing, 4. Zeithaml och Bitner, Services 

marketing, 361. 
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varför företag väljer att köpa redovisningstjänster. Detta grundar jag på de omfattande lagar 
som finns gällande hur bokföringen ska ske och upprättandet av årsredovisningen. Förutom 
att den som sköter företagets löpande ekonomi ska veta hur bokföringen ska ske enligt 
bokföringslagen och gällande normgivning krävs det även att den som sköter arbetet håller sig 
uppdaterad inom området. Att hålla sig uppdaterad kan enligt min åsikt vara krävande 
eftersom lagar och normgivning ständigt revideras.  
 
4.3.4 Tid  
Kanske finns kunskapen och tillgångarna i företaget men tiden saknas. Företag som inte har 
tid att utföra arbetet tenderar i större utsträckning att välja en extern lösning än att producera 
själva, med andra ord outsourca.63 Att outsourca på grund av tidsbrist förefaller enligt mig 
logiskt då det administrativa arbetet torde kräva mycket tid.  
 
I nedanstående tabell har jag sammanfattat det som diskuterats under 4.3.   
 

 
 
Det finns troligen fler anledningar till varför företag väljer att outsourca och jag menar att 
många av dessa i slutändan kan handla om kostnad. Anledningar såsom begränsad tillgång på 
resurser, kunskap eller tid anser jag till viss del i slutändan rör sig om en fråga gällande 
ekonomi då dessa kan lösas internt genom att företaget köper den utrustning som behövs, 
anställer personal som saknas samt utbildar dem för att klara av att utföra uppgifterna. 
Företaget väljer dock en extern lösning för att det eventuellt blir för kostsamt med den interna 
lösningen. De två främsta argumenten som ständigt återkommer när det gäller outsourcing är 
kostnadsbesparing, en fråga gällande ekonomi och önskan att fokusera på kärnverksamheten, 
en fråga gällande strategi64. Därför kommer jag att redogöra för dessa synpunkter mer 
ingående.  
 
4.4 Outsourcing, en fråga gällande ekonomi 
 

Valet att outsourca handlar givetvis om ekonomi och outsourcing kan medföra att företaget 
gör en kostnadsbesparing.65 En generell uppfattning är att företag ska outsourca om det 
innebär lägre kostnader än om de utför arbetet själva.66 Williamson, vilken anses vara en av 
grundarna till transaktionskostnadsteorin, menar att det finns två kostnader som bör beaktas, 
produktionskostnader samt transaktionskostnader.67 Dessa två kommer jag nedan att beskriva 
något mer ingående.  

                                                 
63 Zeithaml och Bitner, Services marketing, 361. 
64 Chris Fill och Elke Visser, “The outsourcing dilemma: a composite approach to make or buy decision” 

Management Decision 38:1, (2000): 44. Kakababdse och Kakababdse, ”Outsourcing: a paradigm shift”, 671.  
65 Burnes och Anastasiadis, ”Outsourcing: a public-private sector comparsion”, 356. Zeithaml och Bitner, 

Services marketing, 361.  
66 Fill och Visser, “The outsourcing dilemma”, 43.  
67 Axelsson, Företag köper tjänster, 196-197. Fill och Visser, “The outsourcing dilemma”, 46-47. 

Tabell 4.1 Sammanfattning 
av avsnitt 4.3.  
Egen konstruktion. 
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4.4.1 Produktions- och faktorkostnadsteori 
Produktions- och faktorkostnadsteori baseras på nationalekonomisk mikroteori och menar att 
den som har bäst förutsättningar för att utföra ett arbete, också är den som ska göra det.68  
 
Arbetsfördelningen påverkas av stordriftsfördelar så kallat economies of scale, vilket handlar 
om att ett företag producerar en enhet av en vara eller tjänst billigare än ett annat. 
Stordriftsfördelar är för ett företag en konkurrensfördel och det finns många olika faktorer 
som kan förklara hur stordriftsfördelarna kan skapas. Faktorer som brukar nämnas är bland 
annat företagets storlek, möjligheter att investera i ny teknologi, kunskap i olika form och 
produktutveckling.69 Dessa konkurrensfördelar anser jag att redovisningsbyråerna har då 
deras verksamhet bygger på att de besitter expertiskunskap inom många olika områden, vilken 
krävs för att kunna upprätta en korrekt årsredovisning. Ett företag som inte har tillräckligt 
med kompetens måste skaffa sig denna, vilket kan vara dyrt och inte lönsamt då denna 
kunskap endast används för det enskilda företaget. Redovisningsbyråerna å andra sidan kan 
dra nytta av kunskapen i form av den mängd uppdrag de har.  
 
Stordriftsfördelar ger konkurrensfördelar 
Forskare menar att företagen kan erhålla konkurrensfördelar genom att lägga ut 
arbetsuppgiften på en utomstående part som kan utföra uppgiften mer effektivt och 
produktivt, det vill säga en part som har stordriftsfördelar.70 Jag är tveksam till att företagen 
tänker i dessa teoretiska banor, de måhända uppfattar dessa konkurrensfördelar på så sätt att 
de inte behöver lägga ner energi på något som de vet kan göras effektivare av någon annan. 
Min mening är att redovisningsbyråernas stordriftsfördelar troligen tar sig i uttryck som lägre 
kostnader mot klient jämfört med om klienten själv skulle utföra dessa tjänster. Således torde 
företag som anser kostnad vara en avgörande omständighet vid beslut gällande oursourcing 
välja att lägga ut sina externa redovisningsuppgifter om de anser att redovisningsbyrån har 
stordriftsfördelar. 
 
Det jag väljer att ta med mig från avsnitt 4.4.1 visas i nedanstående tabell.  
 

 
 
4.4.2 Transaktionskostnadsteori 
Williamson, som anses vara en av grundarna till transaktionskostnadsteorin, menar att 
outsourcing kan vara kostnadsbesparande då de som utför uppgiften har stordriftsfördelar. 
Han framlägger även att transaktionskostnader måste beaktas för att försäkra sig om att 
lösningen är kostnadseffektiv. Williamsons resonemang är att outsourcing kan resultera i 
lägre produktionskostnader, men dock medför det högre transaktionskostnader än om 
arbetsuppgiften skulle ha sköts internt.71 Transaktionskostnadsteorin ligger ofta till grund för 
att beskriva valet mellan hierarkilösning eller marknadslösning, det vill säga valet mellan att 

                                                 
68 Axelsson, Företag köper tjänster, 219. 
69 Ibid., 221-222.  
70 Lankford och Faramarz, ”Outsourcing: a primer”, 310. Kakababdse och Kakababdse, ”Outsourcing: current 

and future trends”, 201. Rothery och Robertson, The truth about outsourcing, 30.  
71 Fill och Visser, “The outsourcing dilemma”, 46.  
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av avsnitt 4.4.1. 
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producera själv eller att outsourca.72 Utgångspunkten i transaktionskostnadsteorin är att 
utbyten mellan aktörer kräver någon form av kontrakt, där upprättande och kontrollen av att 
kontrakten efterföljs medför kostnader.73  
 
De faktorer som avgör transaktionskostnadernas storlek kan delas upp i tre olika faktorer; 
grad av tillgångsspecificitet, grad av osäkerhet samt transaktionsfrekvens.74  
 

� Grad av tillgångsspecificitet berör i vilken utsträckning som produkten eller tjänsten är 
”skräddarsydd” för organisationens unika behov. Graden av tillgångsspecificitet 
klassificerar Williamson i tre olika kategorier, icke-specifik, vilket innebär att 
lösningen inte är utformad efter köpare. Den andra kategorin är mycket specifik, vilken 
kännetecknas av att lösningen kräver specialiserad utrustning eller kunskap och den 
tredje kategorin mixad som innebär att transaktionen har attribut av de två tidigare 
nämnda kategorierna. En del av transaktionen är standardiserad medan en annan 
kräver specialanpassning, där köp av företagskuvert presenteras som ett exempel. Att 
köpa företagskuvert kräver att produktionen anpassas till företaget genom att 
företagsloggen ska designas och maskiner sällas in efter detta, men när detta är gjort är 
tryckningen en standardiserad process. Produkter och tjänster med hög 
tillgångsspecificitet tenderar att medföra högre transaktionskostnader på grund av mer 
arbete och att graden av osäkerhet ökar.75  

 
Jag anser att de redovisningstjänster som företagen köper från dess redovisningsbyrå 
torde falla in under kategorin mixad. Detta menar jag då jag anser att det krävs någon 
form av specialanpassning från redovisningsbyråernas sida, upplägget av olika konton 
måste anpassas för det specifika företaget, men när dessa konton är upprättade är 
själva arbetet en rutinartad process, exempelvis att konkret utföra konteringen.  
 

� Grad av osäkerhet handlar om osäkerhet kring inköpssituationen; hur mycket vet 
företaget i förväg gällande vilka aktiviteter som kommer att efterfrågas och dess 
omfattning samt osäkerheten kring hur väl leverantören utför arbetet. En ökad grad av 
tillgångspecificitet tenderar att öka osäkerheten. Ökad osäkerhet innebär även ökade 
kostnader på grund av att osäkerheten medför att mer tid går åt till att samla in och 
utvärdera information för att fatta ett väl underbyggt beslut.76 Min uppfattning är att 
inköpssituationen kring köp av redovisningstjänster kan vara något osäker. 
Exempelvis om företaget köper tjänsten fakturering, kan det på förhand inte veta exakt 
hur många fakturor som kommer att skickas ut under kommande månad och därmed 
menar jag att det råder någon form av osäkerhet kring inköpssituationen. Dock anser 
jag inte att denna osäkerhet är så stor att den skulle påverka företaget gällande köp av 
redovisningstjänster eftersom företag som verkat under något år torde veta på ”ett 
ungefär” storleken på kommande månads försäljning/produktion. Gällande 
osäkerheten kring hur väl leverantören utför arbetet menar jag även den torde vara låg 

                                                 
72 Axelsson, Företag köper tjänster, 227. Harland, et al., ”Outsourcing: assessing the risks and benefits for 

organisations”, 833. Hedberg, et al., Imaginära organisationer, 31. Sally K. Widener och  Frank H. Selto, 
”Management Control Systems and Boundaries of the Firm: Why do Firms Outsource Internal Auditing 
Activities?” Journal of Management Accounting Research 11, (1999): 47.   

73 Axelsson, Företag köper tjänster, 227. 
74 Ibid., 227-228. 
75 Widener och  Selto, ”Management Control Systems and Boundaries of the Firm”, 50.  
76 Ibid. 
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i och med att det exempelvis finns lagar för hur bokföringen ska ske. Därmed anser 
jag att osäkerhet kring hur väl redovisningsbyrån utför arbetet till stor del beror på 
vilket förtroende företagen känner för byrån, ett starkt förtroende menar jag tar sig i 
uttryck som lägre kostnader för företaget i och med att de inte behöver ägna tid för att 
”kolla upp” med byrån. Ett starkt förtroende för byrån torde därför innebära att 
företaget outsourcar.  

 
� Transaktionsfrekvens syftar på hur ofta aktiviteten sker, där en hög 

transaktionsfrekvens oftast ger lägre transaktionskostnader medan en låg 
transaktionsfrekvens ger högre transaktionskostnader.77 Detta tolkar jag såsom att 
outsourcing torde ske då transaktionsfrekvensen är hög. Axelssons har emellertid en 
annan åsikt gällande transaktionsfrekvensens påverkan. Han menar att ju högre 
frekvensen av transaktioner är desto mer talar det för att utföra arbetsuppgiften själv.78 
Min ståndpunkt är densamma som Axelssons, eftersom det för mig förefaller mer 
rimligt att utföra uppgiften själv än att ofta vända sig till leverantören. Detta torde ta 
mycket tid i anspråk och jag har uppfattningen att ”tid är pengar”. Att förklara varför 
företag outsourcar utifrån transaktionsfrekvensen anser jag är mindre tillämpbar på 
redovisningstjänster eftersom det för mig förefaller svårt att definiera vad som utgör 
en transaktion. Är det varje gång företaget överlämnar sina verifikat som ska bokföras 
eller är det då företaget köper tjänsten? 

 
Det jag väljer att ta med mig från avsnitt 4.4.2 åskådliggörs i nedanstående tabell. 
 

 
 
 
Valet gällande outsourcing belyses oftast ur ett finansiellt perspektiv, vilket menas att de 
ekonomiska resultaten ligger till grund. Rothery och Robertson menar å andra sidan att valet 
även har en strategisk aspekt, som innebär att outsourcing sker för att finna den "rätta" 
storleken på företaget.79 Forskare hävdar även att motiven till outsourcing tenderar att flytta 
från den kostnadsbesparande aspekten till att handla om att fokusera på kärnverksamheten.80 
Vilket jag i kommande avsnitt ska redogöra för.  
 
4.5 Outsourcing, en fråga gällande strategi 
 

Outsourcingens strategiska aspekt handlar om att företaget vill finna den bästa 
sammansättning i form av vilka aktiviteter som de ska ägna sig åt.81 De måste således välja de 
aktiviteter som de är bäst på, det vill säga de ska fokusera på deras kärnverksamhet. Detta 
                                                 
77 Widener och  Selto, ”Management Control Systems and Boundaries of the Firm”, 51. 
78 Axelsson, Företag köper tjänster, 228. 
79 Rothery och Robertson, The truth about outsourcing, 28.  
80 Frost, “Outsourcing or increasing risks?”, 35. Jonatan Reuvid och John Hinks, Managing business support 

services: strategies for outsourcing and facilities management (London: GMB, 2005), 12-13.  
81 Rothery och Robertson, The truth about outsourcing, 28.  
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begrepp fick sitt genomslag efter att det diskuterats i en artikel publicerad i Harvard Business 
Review 1990, skriven av de amerikanska strategiforskarna Prahalad och Hamel.  
 
4.5.1 Fokus på kärnverksamhet 
En förklaring, vilken är återkommande i litteraturen, till varför företag väljer att outsourca är 
att de kan ägna tid åt dess kärnverksamhet.82 Utveckling och vårdande av företagets 
kärnkompetens är tidskrävande, men nödvändigt för att säkerställa dess långsiktiga 
överlevnad.83 Detta förklaras med att det tar tid att finna den ”rätta” strukturen som gör 
företaget unikt, på så sätt ger det företaget ett ”försprång” gentemot konkurrenterna.84 Ett 
framgångsrikt exempel på detta är Nike, en av världens största leverantörer inom sportskor, 
vilka outsourcar skotillverkningen och fokuserar endast på dess kärnkompetens vilket anses 
vara forskning och utveckling samt design.85 
 
Prahalad och Hamels uppfattning, vilken även delas av många andra, är att företaget kan 
erhålla konkurrensfördelar gentemot andra företag genom att utveckla och fokusera på dess 
kärnkompetens. Dessa konkurrensfördelar tar sig i uttryck genom att företaget kan producera 
till en lägre kostnad och snabbare än dess konkurrenter, det vill säga de blir mer effektiva och 
produktiva.86 Tidigare i studien har konkurrensfördelar tagits upp, där var dock mitt fokus 
redovisningsbyråernas konkurrensfördelar, medan jag här vill visa att företagen kan få 
konkurrensfördelar genom att fokusera på sin kärnverksamhet. 
 
De aktiviteter som speglar företagets kärnkompetens, kärnaktiviteter, ska utföras internt 
medan de resterande kan outsourcas.87 Således blir det vikigt för ett företag att identifiera vad 
som är dess kärnverksamhet. 
 
4.5.2 Identifiering av kärnverksamhet 
Ett företag har enligt Porter nio olika aktiviteter, där fem av dem är så kallade primära och 
fyra sekundära. Företagets kärnkompetens går att finna under någon eller några av dessa 
aktiviteter.88 Insinga och Werle har utvecklat en modell för att identifiera vad som är 
kärnkompetens och hur de olika aktiviteterna i förtaget ska hanteras, det vill säga om de ska 
outsourcas eller utföras internt. Modellen beaktar tre olika variabler; aktivitetskategori, 
prestationen av respektive aktivitet samt potentialen för att en aktivitet ska skapa 
konkurrensfördelar.89  
                                                 
82 Frost, “Outsourcing or increasing risks?”, 36. Hedberg, et al., Imaginära organisationer, 31. Kakababdse och 

Kakababdse, ”Outsourcing: a paradigm shift”, 673. Lankford och Faramarz, ”Outsourcing: a primer”, 312. 
Prahalad och Hamel, ”The core competence of the corporation”, 80, 83. Quinn och Hilmer, “Strategic 
outsourcing”, 58. Smith, Morris and Ezzamel, “Organisational change”, 427.. Tompkins, ”The business 
imperative of outsourcing”, 9.  

83 Hedberg, et al., Imaginära organisationer, 102. Prahalad och Hamel, ”The core competence of the 
corporation”, 82, 89. Richard C. Insinga och Michael J. Werle, ”Linking outsourcing to business strategy” 
Academy of Management Executive 14:4, (2000): 59. Quinn och Hilmer, “Strategic outsourcing”, 56. 

84 Prahalad och Hamel, ”The core competence of the corporation”, 89. 
85 Kakababdse och Kakababdse, ”Outsourcing: a paradigm shift”, 675. Tompkins, et al., Logistics and 

manufacturing outsourcing, 51. 
86 Prahalad och Hamel, ”The core competence of the corporation”, 81. 
87 Carl Long och Mary Vickers-Koch, “Using core capabilities to create competitive advantages” Organizational 

Dynamics 24:1, (1995): 12-14. Insinga och Werle, ”Linking outsourcing to business strategy”, 61-67. Prahalad 
och Hamel, ”The core competence of the corporation”, 85-87.  

88 Micheal E. Porter, Competitive advantage: creating and sustaining superior performance (New York: Free 
press, 1998), 36-43.  

89 Insinga och Werle, ”Linking outsourcing to business strategy”, 59. 
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Företagets aktiviteter delas upp i fyra olika kategorier där; nyckelaktiviteter är de aktiviteter 
som tillhandahåller företagets konkurrensfördelar medan de framträdande aktiviteterna är 
aktiviteter som har potential att bli en aktivitet som ger företaget konkurrensfördel. 
Basaktiviteter behövs för att företaget ska bedriva sin verksamhet, men de utgör inte 
aktiviteter som medför konkurrensfördelar. Kringliggande aktiviteter är aktiviteter som redan 
finns på marknaden och de kan aldrig bli föremål för konkurrensfördelar.90 Det är tydligt att 
beroende på företag torde aktiviteternas vikt skilja sig åt, jag menar att för ett företag kan en 
viss aktivitet utgöra en så kallad nyckelaktivitet medan det för ett annat utgörs av 
kringliggande aktivitet. För exempelvis ett företag som erbjuder städtjänster anser jag att 
själva städandet bör utgöra en aktivitet som kan anses vara en nyckelaktivitet, medan det för 
ett universitet kanske kan ses som en kringliggande aktivitet då det inte påverkar utbudet av 
utbildning.  
 
Modellen visar att företag ska fokusera på, det vill säga lägga ner energi och utveckla, de 
aktiviteter som går att finna i de fält längst upp i matrisen (fält 1-6) eftersom det är dessa som 
ger dem konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter. Medan de aktiviteter som återfinns i 
matrisen nedre hälft (fält 7-8,10-12) bör outsourcas, dock inte nödvändigtvis de aktiviteter i 
fält nio, eftersom de kan utnyttjas som en inkomstkälla.91   
 
Utifrån Insingas och Werles modell menar jag att för de flesta företag, bör sannolikt det 
ekonomiska och administrativa arbetet som ska resultera i en korrekt upprättad årsredovisning 
hamna i något av fälten sju eller åtta, det vill säga en basaktivitet där företagets utförande är 
svagt eller medelmåttlig. Anledningen till att jag inte anser att dessa arbetsuppgifter går att 
finna i ruta nio är att ett det för mig förefaller osannolikt att företagets ekonomiska och 
administrativa arbete kan utgöra en inkomstkälla. Det kan för läsaren kanske tyckas märkligt 
att jag inte anser att redovisningstjänsterna faller under kategorin kringliggande aktiviteter då 
definitionen för sådan aktivitet är; aktiviteter som redan finns på marknaden, vilka aldrig kan 
bli föremål konkurrensfördel. Detta anser jag förvisso stämma in för redovisningstjänster, 

                                                 
90 Insinga och Werle, ”Linking outsourcing to business strategy”, 60. 
91 Ibid., 61-66. 

Figur 4.1 Beslutsguide över 
företagets aktiviteter.  
Källa: Insinga och Werle, 2000 
sida 61. Originalfigur finns att 
tillgå i bilaga 1. 
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men jag menar dock att det ekonomiska och administrativ arbetet är aktiviteter som behövs 
för att företag ska bedriva sin verksamhet, med andra ord en basaktivitet. 
 
4.6 Outsourcingens för- och nackdelar 
 

Outsourcingens fördelar menar jag överlag har framkommit då jag tidigare presenterat vilka 
anledningar som kan föreligga när företag väljer att outsourca. Emellertid anser jag att 
nackdelarna inte framkommit lika tydligt. När litteraturen presenterar de nackdelar (och även 
till viss del fördelar) som outsourcing medför diskuteras de sällan mer ingående, därmed 
innebär det att jag under många av de följande presenterade nackdelarna (och fördelarna) fått 
tolka hur jag anser att de påverkar företaget.   
 
4.6.1 Fördelar och möjligheter med outsourcing 

� Tillgång till expertiskunskap kan erhållas.92 Se 4.3.2 för vidare diskussion.   
 
� Minskad risk eftersom risken förflyttas ut från företaget till den tredje parten.93 

Exempelvis behöver inte företaget ansvara för forskning och utvecklingen94, vilket 
enligt min åsikt kan vara väldigt kostsam och innebära stora risker för företaget om 
inte resultaten blir framgångsrika. Detta är enligt mig mindre tillämbar gällande 
outsourcing av redovisningstjänster eftersom jag menar att dessa tjänster inte är 
förknippat med några större forsknings och utvecklings kostnader. Jag tolkar även 
minskad risk på så sätt att genom att outsourca redovisningstjänsterna till en 
redovisningsbyrå, kan risken för att ”fel” uppstår minska. Se vidare diskussion under 
4.3.4. 

 
� Minskade kostnader kan uppnås genom att den som utför arbetsuppgiften har 

stordriftsfördelar.95 Se 4.4.1 för vidare diskussion om stordriftsfördelar.  
 
� Fokus på kärnverksamhet96 medför högre effektivitet och produktivitet97, vilket har 

diskuterats under 4.5.1. 
 

� Frigöra kapital för andra ändamål. Genom att outsourca kan företaget spara in på 
investeringar98, vilka enligt mig istället exempelvis kan användas till att utveckla 
företagets kärnkompetenser. Huruvida insparade investeringar är positivt eller negativt 
går att diskuteras. Jag menar att de företag som outsourcar redovisningstjänster 

                                                 
92 Greaver II, Strategic outsourcing, 4. Quinn och Hilmer, “Strategic outsourcing”, 48. 
93 Burnes och Anastasiadis, “Outsourcing: a public-private sector comparison”, 357. Quinn och Hilmer, 

“Strategic outsourcing”, 64.  Weele, Purchasing Management, 76. 
94 Quinn och Hilmer, “Strategic outsourcing”, 64.  
95 Kakababdse och Kakababdse, ”Outsourcing: current and future trends”, 201. Lankford och Faramarz, 

”Outsourcing: a primer”, 310. Rothery och Robertson, The truth about outsourcing, 30. 
96 Frost, “Outsourcing or increasing risks”, 36. Hedberg, et al., Imaginära organisationer, 31. Kakababdse och 

Kakababdse, ”Outsourcing: a paradigm shift”, 673. Lankford och Faramarz, ”Outsourcing: a primer”, 312. 
Prahalad och Hamel, ”The core competence of the corporation”, 80, 83. Quinn och Hilmer, “Strategic 
outsourcing”, 58. Smith, Morris and Ezzamel, “Organisational change”, 427. Tompkins, ”The Business 
Imperative of Outsourcing”, 9.  

97 Prahalad och Hamel, ”The core competence of the corporation”, 81. 
98 Charles L. Gay och James Essinger, Inside outsourcing: an insider’s guide to managing strategic sourcing 

(London: Nicholas Brealey Publishing, 2000), 11. Greaver II, Strategic outsourcing, 4. Tompkins, et al., 
Logistics and manufacturing outsourcing, 34.  
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knappast sparar in på större investeringar eftersom, som jag nämnde tidigare, det bara i 
stort krävs en dator och ett fungerande kontor.  

 
� Ökad flexibilitet kan uppnås genom att företaget inte är bunden till ett flertal 

produktionsenheter. Outsourcingen kan medföra att de snabbare kan anpassa sig till 
marknadsförändringar.99 Denna fördel anser jag är mer tillämpar för outsourcing av 
produktionskomponenter, och mindre tillämpar gällande outsourcing av 
redovisningstjänster. 

 
4.6.2 Nackdelar och risker med outsourcing 

� Svårt att definiera kärnkompetens. Det kan vara svårt att definiera vad som är 
kärnkompetens och att outsourca ”fel” aktiviteter kan skapa stora problem i form av 
att företaget tappar konkurrensfördelar.100 Detta menar jag inte är någon större risk när 
det gäller outsourcing av redovisningstjänster eftersom de enda, som i min mening, 
har dessa aktiviteter som kärnverksamhet är redovisningsbyråerna.  

 
� Risk för att konfidentiell information ”läcker ut”.101 Detta ter sig för mig sannolikt 

eftersom en utomstående part får ta del av företagets verksamhet. Dock ställer jag mig 
tveksam till att det utgör något större problem gällande outsourcing av 
redovisningstjänster i och med att det är till stor del sådan information som sedan 
kommer att bli offentlig, i form av en årsredovisning. Emellertid kan jag tänka mig att 
företaget inte vill att information ”läcker ut” gällande varje enskild faktura eftersom 
dessa kan visa på enskilda förhandlingar mellan parter.  

 
� Mindre kontroll.102 Detta diskuteras inte vidare i litteraturen men jag menar att detta är 

troligt eftersom företaget lägger ut aktiviteten på en utomstående part bör således 
företaget ha mindre kontroll över aktiviteten. Frågan är dock vad som menas med 
kontroll. Är det kontrollen att påverka resultatet i form av kvalitén eller 
övervakningsmöjligheten av arbetsprocessen? Jag menar att minskad kontroll troligen 
innefattar de båda men gällande outsourcing av redovisningstjänster torde möjligheten 
att övervaka arbetsprocessen vara av större vikt. Detta menar jag eftersom det finns 
konkreta lagar som ska följas vid utförandet av tjänsten, vilket enligt min mening 
betyder att kvalitetsproblemen torde vara små. Dock kan outsourcing av 
redovisningstjänsterna innebära att företaget skickar iväg sina verifikat och dokument 
istället för att ha dem hos sig, därmed blir det svårare att följa upp det löpande arbetet 

 
� Ökat beroende av leverantör.103 Ett ökat beroende av leverantör tolkar jag att företaget 

blir väldigt beroende av sin leverantör och företaget upplever därmed det svårt att byta 
leverantör omgående om så önskas. Är det en stor produktionsprocess där det krävs 
stora investeringar av leverantören är det troligt att parterna har avtal som löper under 
en längre tidsperiod. I och med att köp av redovisningstjänster inte kräver stora 
investeringar av byrån menar jag att denna nackdel torde upplevas liten. Således håller 

                                                 
99 Greaver II, Strategic outsourcing, 4. Harland, et al., ”Outsourcing: assessing the risks and benefits for 

organisations”, 838. Tompkins , et al., Logistics and manufacturing outsourcing, 32.  
100 Greaver II, Strategic outsourcing, 29. Harland, et al., ”Outsourcing: assessing the risks and benefits for 

organisations”, 839. Lankford och Faramarz, ”Outsourcing: a primer”, 312. 
101 Weele, Purchasing Management, 76. 
102 Greaver II, Strategic outsourcing, 29. Lysons and Farrington, Purchasing and supply chain management, 402.  
103 Lysons and Farrington, Purchasing and supply chain management, 402. Weele, Purchasing Management, 76. 
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jag inte med teorin utan min uppfattning är att det är lätt för företagen att byta 
leverantör, redovisningsbyrå, om de önskar.  

 
� Kostnaden. Gällande kostnadsaspekten finns det lite litteratur som diskuterar detta. 

Vissa forskare menar att det tar tid innan outsourcing blir lönsamt och i vissa fall blir 
det aldrig lönsamt, utan endast kostnadsneutral.104 Annan litteratur vilken behandlar 
kostnaden som en nackdel syftar på stigande kostnader.105 Anledningen till att 
kostnaden inte frekvent benämns som nackdel i litteratur menar jag torde bero på att 
företagen inte outsourcar om kostnaden att lägga ut denna arbetsuppgift överstiger vad 
det skulle kosta att utföra den internt. Att kostnaderna kan stiga förefaller enligt mig 
självfallet vara en nackdel. Gällande outsourcing av redovisningstjänster tolkar jag 
kostnadsaspekten såsom att det är en nackdel att det kostar att köpa tjänsterna. 

 
� Minskad flexibilitet. Jag är medveten om att tidigare redogjort för det motsatta, att 

outsourcing leder till en ökad flexibilitet. En minskad flexibilitet kan ta sig i uttryck 
genom att företaget kan vara bunden i en uppgörelse där det visar sig att leverantören 
inte kan anpassa sig till marknadsförändringar, exempelvis förändringar inom 
teknologi eller gällande design.106 Detta innebär enligt mig att företaget kan tänkas 
förlora konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter då de inte följer med 
utvecklingen. Precis som jag menar att ökad flexibilitet inte är tillämbar på 
redovisningstjänster menar jag att minskad flexibilitet inte är det heller. Anledningen 
enligt mig är att redovisningstjänster aldrig kan bli teknologiskt inaktuella. 

 

4.7 Outsourcing, en översikt  
 

Jag har löpande i detta kapitel presenterat sammanfattande tabeller efter förda diskussioner 
gällande varför företag outsourcar. Jag kommer här nedan att sammanställa samtliga av dessa 
tabeller samt att presentera en sammanfattande tabell över de för- och nackdelar med 
outsourcing som jag berört.  
 
 

                                                 
104 Burnes och Anastasiadis, “Outsourcing: a public-private sector comparison”, 357. 
105 Lysons and Farrington, Purchasing and supply chain management, 402. 
106 Burnes och Anastasiadis, “Outsourcing: a public-private sector comparison”, 357. Michael Milgate, 

Alliances, outsourcing, and the lean organization (Westport, Connecticut: Quorum books, 2001), 138. Quinn 
och Hilmer, “Strategic outsourcing”, 65. 
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Varför företag outsourcar: 
 

 
 
 
 
För- och nackdelar med outsourcing:  
 

 
  

Tabell 4.4 Sammanfattande 
tabell över varför företag 
outsourcar. 
Egen konstruktion. 

Tabell 4.5 Outsourcingens 
för- och nackdelar. 
Egen konstruktion. 
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5. PRAKTISK METOD 
 
”Osvikligt sanna är de insikter som det är otänkbart att hysa ett välgrundat tvivel på.” 
(Okänd filosof) 
 
För att läsaren ska få möjlighet att kritiskt granska min studie och fundera över vilka tvivel 
som finns att rikta är det nödvändigt med följande kapitel som redogör för hur jag gått till 
väga samt motiveringar bakom mina val. 
 
5.1 Forskningsstrategi  
 

En forskningsstrategi som är inriktad på att mäta företeelser, finna samband och förklara ett 
visst fenomen, med syfte att generalisera brukar kallas kvantitativ metod.107 Medan en 
forskningsstrategi som kännetecknas av intresset att gå på djupet för en ökad förståelse hos 
den enskilda enheten och där närhet är viktigt benämns som kvalitativ metod.108 
 
Jag har tidigare redogjort för min hermeneutiska kunskapssyn, vilken kännetecknas av önskan 
att förstå. Därmed har jag i min studie använt mig av en kvalitativ forskningsstrategi då 
studiens syfte delvis är att förstå varför det enskilda aktiebolaget köper de tjänster som de gör 
och de för- och nackdelar de upplever. Jag är således intresserad av det säregna i respektive 
företag, där jag menar att närhet och djup är viktigt för att kunna erhålla denna förståelse. 
 
Hade jag i min studie använt mig av en kvantitativ forskningsstrategi hade det mest sannolikt 
inneburit att jag undersökt ett flertal företag med hjälp av enkäter, där svarsalternativen är 
slutna.109 Målet med studien hade i sådana falla varit att generalisera svaren till samtliga små 
aktiebolag inom Umeåregionen.110  
 
5.2 Undersökningsdesign 
 

En undersökningsdesign utgör enligt Bryman en ram för insamling och analys av data och 
därmed innebär det att val av design måste utgå från studiens problem och syfte.111 Där 
formuleringar såsom varför och hur talar för fallstudien som undersökningsdesign.112 Min 
studie var en så kallad multipel fallstudie vilket kännetecknas av att forskaren studerar ett 
flertal fall och en undersökningsdesign som medför möjligheter att jämföra de olika 
enheterna113. 
  
Valet av fallstudie som undersökningsdesign motiverar jag utifrån min avsikt att studera de 
små aktiebolagen närmare för att få en ökad förståelse över varför de köper 
redovisningstjänster.  Således är det inte meningen att generalisera, men jag anser att en fördel 
finns med möjlighen att kunna dra paralleller och urskilja olikheter mellan företagen eftersom 
det kan medföra en ökad förståelse för mitt problem och därför menar jag att en multipel 
undersökningsdesign är användbar. 

                                                 
107 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 32. Lundahl och Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare 

och ekonomer, 41. 
108 Idar Magne Holme och Bernt Krhon Solvang, Forskningsmetodik (Lund: Studentlitteratur, 1997), 78. 
109 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 56-57. Holme och Solvang, Forskningsmetodik, 78. 
110 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 93. 
111 Ibid., 32. 
112 Lundahl och Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 187. 
113 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 70-71. 
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5.3 Datainsamlingsmetod 
 

Datainsamlingsmetod behandlar vilken teknik som ska användas för insamling av data. Jag 
har i studien använt mig av kvalitativa intervjuer vilket är lämpligt då syftet är att förstå 
respondenten närmare, en teknik vilken även är rekommenderat vid fallstudier.114 Bryman gör 
skillnad på två olika typer av kvalitativa intervjuer; ostrukturerade och semistrukturerade, där 
jag i min studie har använt mig av den senare intervjutekniken. En semistrukturerad intervju 
kännetecknas av att forskaren har på förhand uppsatta teman och frågor som ska beröras, men 
dock är frågorna öppna av sitt slag vilket tillåter respondenten att utforma svaren på sitt eget 
sätt samt att forskaren har möjlighet att komma med uppföljningsfrågor.115  
 
Anledningen till att jag inte valt att använda mig av ostrukturerade intervjuer grundar sig på 
att jag anser att denna teknik är mindre lämplig i och med att jag hade teorier som jag utgick 
från. En fullständig ostrukturerad intervju hade enligt mig troligen varit den lämpligaste 
intervjutekniken om jag vid studiens början inte hade någon insikt alls gällande vilka 
redovisningstjänster som finns att köpa eller vad som kan vara anledning till att företag väljer 
att outsourca. Således menar jag att eftersom jag hade ett tydligt fokus och visste vad jag ville 
undersöka fann jag att den semistrukturerade intervjun passade min studie bäst.  
 
5.4 Val av respondenter 
 

Det urval som jag har använt mig av i studien benämns som subjektivt urval då min 
förförståelse och mina förutfattade meningar har legat till grund när jag formulerat mina 
kriterier.116 Denna subjektiva urvalsmetod får till följd att generaliserbarheten inskränkts eller 
uteblir.117 Jag finner dock inte detta som något problem eftersom jag i min studie inte 
eftersträvar att generalisera utan som jag tidigare framfört, vill studera det enskilda företaget 
och förstå det djupare. Med detta syfte behöver därför inte urvalet vara ”statistiskt korrekt”.118 
 
För att finna företag till studien började jag med att dela in företag i tre olika kategorier; 
tjänste-, handels- samt tillverkandeföretag. Jag valde att dela in företagen i dessa tre 
kategorier utifrån intresset att vilja studera företag inom olika typer av verksamheter, men 
varför det just blev dessa tre kategorier beror till stor del på att Tobias Svanström, lektor vid 
Umeå universitet, diskuterar sina resultat av genomförd undersökning under år 2006, 
”Lagstadgad revision? Ja, om företagen får bestämma!”, delvis efter denna indelning av 
företag. Därmed ansåg jag att in mina respondenter kunde delas in under dessa kategorier, 
men där det bör nämnas att denna indelning inte haft någon betydelse för studien i sig. De 
tjänsteföretag jag intervjuat utför service på kunders ägodelar, såldes betyder det inte tjänster 
som direkt utförs på kund, exempelvis hårklippning. Handelsföretagen i min studie är företag 
som bedriver försäljning av varor i butik, dock inte dagligvaruhandel. Min definition av 
tillverkandeföretag är företag vilka först tar emot beställning från kund för att sedan producera 
och distribuera varan. Hädan efter kommer jag i löpande text att använda mig av 
förkortningarna Tjänste.ftg., Handels.ftg. samt Tillverk.ftg. för att texten ska ”flyta” bättre 
och således medför det att den blir mer lättläst för läsaren.  
 

                                                 
114 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 42, 73. Jan Trots, Kvalitativa intervjuer (Lund: Studentlitteratur, 

2005), 33. 
115 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 301. 
116 Holme och Solvang, Forskningsmetodik, 101. Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 95.  
117 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 96, 162. 
118 Holme och Solvang, Forskningsmetodik, 79. 
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De kriterier jag hade under sökprocessen av företag var att de skulle vara små, det vill säga 
färre än tio anställda samt att någon redovisningstjänst köptes, alltifrån hela det ekonomiska 
och administrativa arbetet till endast hjälp med upprättande av årsredovisning. Motiveringen 
till att jag bestämde mig för små aktiebolag var att jag antog att de större företagen i större 
utsträckning torde utföra de ekonomiska tjänsterna själva, i och med att de ofta har en 
ekonomiavdelning. Vidare var det även intresset att undersöka små företag som fått mig att i 
denna studie inrikta mig mot dessa, men att inte förglömma är dessutom studiens problem 
uppbyggt på små aktiebolag. 
 
Valet att välja företag som köper någon form av redovisningstjänst anser jag motiveras utifrån 
studiens problem och syfte att utöka förståelsen för varför tjänster köps. Att välja företag som 
inte köper några redovisningstjänster skulle innebära att intervjuerna inte tillför studien något 
då respondenterna inte kan ge svar på studiens problem och syften. Utifrån dessa kriterier 
valde jag sex stycken företag, två från varje kategori jag ovan redogjort för. Varför det endast 
blev sex stycken företag berodde till största del på tidsaspekten. 
 
För att finna dessa företag använde jag mig av databasen Affärsdata och utifrån de träffar jag 
fick valdes subjektivt företag ut, vilka jag sedan ringde för att ta reda på om de köpte någon 
redovisningstjänst. Med subjektivt menar jag i detta fall att jag ringde upp företagen ”uppifrån 
och ned” och de företag som blev utvalda till min studie var de som först uppfyllde mina 
kriterier och ville ställa upp. Det tog tid innan jag fann mina respondenter eftersom ett flertal 
företag, ett tiotal, tackade nej på grund av tidsbrist i och med att det var mycket arbete inför 
julen.  
 

 
 
När jag ringde företagen började jag med att presentera mig själv för att sedan fråga efter den 
som var ansvarig över företagets ekonomi eller fattade de beslut gällande hur företaget ska 
drivas. Anledningen till detta var att jag ansåg att de troligen är mest insatta i de frågor jag 
ville ha svar på, och kan därmed ge mer utvecklade svar. Jag blev i samtliga fall, förutom ett, 
hänvisad till ägaren och i det fall då jag inte talade med ägaren var det VDn, dessa personer är 
de som jag har intervjuat i denna studie.  
 
5.5 Intervjumanualens uppbyggnad 
 

Jag har tidigare, under avsnitt 5.3, redogjort för att ha använt mig av semistrukturerade 
intervjuer vilket innebar att jag formulerade frågorna så öppna som möjligt, men ändå kunde 
täcka det jag var intresserad av. För att försäkra mig om att täcka det jag ville med frågan 
hade jag i min egen intervjumanual ställt upp nyckelord, utifrån teorin, vilka jag ville att 
respondenten skulle beröra (se bilaga 2). Dessa fick inte respondenterna ta del av eftersom jag 
inte ville styra deras svar, utan min önskan var att respondenterna skulle prata så fritt som 
möjligt och själva redogöra för vilka tjänster som köps och hur lösningen anpassats till deras 
företag. Genom att de inte fick ta del av vilka motiv samt för- och nackdelar som finns enligt 
teorin kunde jag sedan tolka svaren på så sätt att exempelvis de motiv som respondenten själv 

Figur 5.1 Kriterier vid 
urval av respondenter. 
Egen konstruktion. 
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spontant berörde kan ha varit av större vikt än de som jag blev tvungen att ställa som 
uppföljningsfråga. 
 
Intervjumanualens disposition följde till större delen samma upplägg som teorin med 
anledningen att jag ansåg detta upplägg underlättar för både mig och läsaren, med detta menas 
att läsaren kan återgå till teorin för att se teorins ”svar” på frågorna. Det i manualen som inte 
följer teorin är fråga sex, vilken behandlar revisionspliktens avskaffande. Inte heller fråga fem 
går att finna i teorin utan baseras på mitt syfte att utöka förståelsen gällande varför företagen 
köper de redovisningstjänster som köps.  
 
5.6 Intervjuernas genomförande och access 
 

Innan intervjutillfället hade jag varit i kontakt med samtliga respondenter i samband med min 
sökprocess av respondenter. Jag hade vid det tillfället presenterat mig och min studie. Jag bad 
om respondenternas e-post för att kunna skicka ut intervjumanualen (se bilaga 3) i förväg så 
de fick möjlighet att förbereda svaren. Alla respondenter hade dock inte e-post, vilket vi löste 
genom att jag istället faxade över manualen och i ett fall postades den. Vid telefonsamtalet 
frågade jag även respondenten om det gick bra att jag bandade intervjun, vilket ingen hade 
några invändningar emot. Anledningen till att jag ville banda intervjuerna var att det medför 
fördelar såsom att jag kunde koncentrera mig på att lyssna istället för att anteckna och det gav 
mig dessutom möjligheten att kunna återgå till intervjutillfället. Nackdelen med 
bandupptagning är att den kan skapa oro hos respondenterna och få dem ur fattning då 
respondenterna är medvetna om att det som sägs spelas in.119 Detta försökte jag dock 
motverka genom att placera bandspelaren ”vid sidan om” istället för mitt framför 
respondenten, vilket jag menar kan ha medfört att respondenterna slappnade av mer då det 
inte blev lika påtagligt att samtalet spelades in.  
 
Vid det inledande telefonsamtalet frågade jag även om det gick bra att en kollega till mig, 
Camilla, skulle närvara vid intervjun, vilket ingen av respondenterna uppgav vara något 
problem. Innan intervjutillfällena hade Camilla läst in sig på teorin och vi hade gått igenom 
intervjumanualen där jag förklarade syftet samt vad jag ville täcka med respektive fråga. 
Anledningen till att jag valde att be Camilla följa med vid intervjutillfällena berodde på att 
hon tidigare skrivit uppsats och vet därmed vad som krävs och förväntas på en intervju. Jag 
vill därmed upplysa läsaren att när jag skriver vi vid redogörelse för respektive intervjutillfälle 
syftar jag på mig och min kollega. Ytterligare en anledningen att jag ville ha med en kollega 
var att jag ansåg att det kunde medföra att intervjuernas kvalitet ökade. Med detta menar jag 
att risken för att information gick miste minskades i och med att jag hade hjälp av Camilla 
som kunde påminna mig om det var något som jag missat av det jag avsett att undersöka. 
Hennes hjälp tog sig i uttryck på så sätt att jag vissa gånger dubbelkollade att jag täckt de 
punkter jag avsett, men i övrigt har hon inte haft någon inverkan under intervjuerna. Camillas 
insats har till största del inneburit en ”trygghetskänsla” för min del. Nackdelen med att vi var 
två intervjuare medan respondenten var ensam är att denne kan ha upplevts befinna sig i ett 
underläge120. Detta anser jag dock inte medfört några problem i och med att respondenten 
innan fick möjlighet att godkänna att vi var två och att som ägare eller VD av ett företag torde 
de varit med om situationer där de fått ”stå till svars” och därmed menar jag att denna 
situation inte var helt obekant för dem.  
 

                                                 
119 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 310-311. 
120 Trots, Kvalitativa intervjuer, 46. 
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Med en semistrukturerad intervju innebär det att frågorna kan komma i annan ordning vad 
som var tänkt, vilket de även gjorde under vissa intervjuer. Exempelvis i intervjun med 
Tillverk.ftg B redogjorde respondenten redan i början av intervjun att denne ansåg 
kostnadseffektivitet vara den främsta fördelen med outsourcing. Att respondenten kom in på 
ämnets fördelar tidigare än avsett medförde inga problem utan vi samtalade om detta och när 
jag kom fram till avsnittet som var avsett att täcka denna fråga sammanfattade jag kortfattat 
vad respondenten tidigare sagt om temat för att bekräfta att jag förstått respondenten rätt. Med 
detta vill jag visa på fördelen som jag upplevde med intervjuformen, att vara flexibel gällande 
frågornas ordning för att göra samtalet mer ”flytande” och avslappnat.  
 
5.6.1 Access 
Access handlar om tillträde av det empiriska material som behövs för studien. En god access 
är därför nödvändigt för att kunna dra slutsatser kring insamlat material. Forskare skiljer 
mellan två olika typer av access, fysisk och mental access. Fysisk access syftar på om det är 
”rätt” miljö som studeras, det vill säga om den som intervjuas är den rätta för att ge svar på 
frågorna medan mental access avser i vilken utsträckning jag som forskare har fått ta del av 
respondentens åsikter.121 Jag anser att den fysiska accessen i min studie har varit god då jag 
vid första kontakten med företaget bad om att få tala med någon som var insatt gällande de 
frågor jag berörde (se avsnitt 5.4), vilket i samtliga fall var ägaren eller VDn.  
 
Den mentala accessen har jag valt att redogöra för nedan, företag för företag, efter varje 
intervjutillfälle eftersom jag finner det lämpligt i och med att läsaren då kan ta del av hur 
intervjun gick till. Att alla intervjuerna genomfördes i respondenternas naturliga miljö anser 
jag bidragit till ökad mental access då det har visat sig ge bättre förutsättningar för uppriktiga 
svar122.   
 
Totalt utfördes sex stycken intervjuer där alla intervjuer har varit så kallade besöksintervjuer. 
Nedan ges en sammanfattande tabell över intervjutillfällena. 
 

 
 
 
5.6.2 Intervju med Tjänsteföretag A  

                                                 
121 Evert Gummesson, Qualitative Methods in Management Research (Thousand Oaks: Sage Publication Inc, 

2000), 25ff.  
122 Dag Ivar Jacobsen, Vad, hur och varför? (Lund: Studentlitteratur, 2002), 164.  

Tabell 5.1 Intervjuöversikt. 
Egen konstruktion. 
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Den första intervjun tog plats efter lunch den 12 december 2006. När vi kom till 
respondentens arbetsplats uppfattade jag denne något nervös, vi lättade dock upp stämningen 
med samtal kring julhandeln medan jag letade eluttag för bandspelaren. När det praktiska med 
bandspelaren var klart satte vi oss ner kring respondentens skrivbord och intervjun tog vid. 
 
Intervjun inleddes med att jag började presentera mig och studien för att sedan fråga om 
bakgrundsinformation gällande respondenten. Vid intervjutillfället upplevde jag att 
respondenten ägnade oss all uppmärksamhet och med detta menar jag att denne inte bläddrade 
i papper eller tittade på datorn samtidigt som intervjun pågick. Respondenten var ensam på 
arbetsplatsen under hela intervjutillfället, vilket jag anser vara positivt i den bemärkelsen att 
respondenten inte behövde vara orolig över att någon ”tjuvlyssnade”.  
Efter cirka tio minuter av intervjun blev vi avbrutna av att telefonen ringde, vilket innebar att 
respondenten var tvungen att avbryta för en kortare stund. Dock anser jag att detta avbrott inte 
medförde att viktig information gick förlorad eftersom jag just hade avslutat första frågan. I 
övrigt upplevde jag att stämningen var avslappnad vilket jag baserar på att vi stundvis 
skrattade tillsammans och att respondenten gärna svarade på de frågor jag hade. Vid slutet av 
intervjun tillfrågades respondenten om denne ville tillägga, utveckla eller stryka något som 
sagts under intervjun, men det valde respondenten att inte göra. 
 
Access 
Den mentala accessen är enligt mig svår att bedöma. Jag anser att accessen under denna 
intervju varit god, vilket jag baserar på att stämningen var avslappnad och att respondenten 
gärna utvecklade sina svar då jag kom med en följdfråga. Dessutom stärks min uppfattning av 
att då jag ställde en fråga som respondenten inte hade reflekterat över tidigare tog denne sig 
tid och funderade innan ett svar lades fram. 
 
5.6.3 Intervju med Handelsföretag A 
Intervjun med Handels.ftg. A genomfördes morgonen den 13 december 2006 i respondentens 
butik. Vi kom till respondentens butik mer än en timma innan butiken skulle öppnas. Besöket 
inleddes med att vi skakade hand och respondenten välkomnade oss in. Medan vi gick igenom 
affären för att komma till köket där intervjun hölls småpratade vi om julstressen och om 
luciafirandet. Under tiden som vi tog av oss ytterkläderna erbjöd respondenten oss kaffe, 
vilket vi båda avböjde eftersom vi inte ”lärt” oss att dricka det. Denna gest anser jag visa på 
att respondenten var välvilligt inställd och inte upplevde sig stressad. 
 
Intervjun inleddes, som den tidigare, med att jag berättade om mig och min studie för att 
sedan fråga respondenten och dennes bakgrundsinformation. Även denna respondent var för 
tillfälligt ensam på arbetsplatsen, vilket medförde att denne inte behövde oroa sig över att det 
som sades kunde höras av andra. Intervjutillfället upplevdes lugnt och stillsamt, jag upplevde 
att respondenten ägnade oss all sin uppmärksamhet. Det var dessutom inga störningsmoment 
som inträffade. Vid intervjuns slut fick respondenten tillfälle att tillägga, utveckla eller stryka 
något som sagts, vilket denne valde att inte göra. 
 
Efter att intervjun var avslutad och jag stängt av bandet satt vi kvar några minuter och 
småpratade om respondentens verksamhet. Detta anser jag visar på att respondenten måste ha 
känt sig bekväm i situationen, dock framkom inget som jag har funnit användbart för studien. 
 
Access 
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Gällande accessen för Handels.ftg. A anser jag att den var god, om ändå den var något sämre 
jämförelsevis med Tjänste.ftg. A. Med detta menar jag att respondenten inte var lika spontan 
under samtalet utan var mer eftertänksam och jag fick oftare komma med uppföljningsfrågor. 
Detta tror jag kan ha påverkats bland annat av att det delvis låg personliga aspekter bakom 
anledningen till outsourcing av redovisningstjänsterna, personliga aspekter vilka jag inte 
kommer att gå närmare in på med hänsyn för respondenten. Detta får dock ingen påverkan på 
studiens resultat. Accessen blev något sämre men var ändå inte dålig, vilket jag motiverar 
med att respondenten var tillmötesgående och svarade på samtliga uppföljningsfrågor. 
 
5.6.4 Intervju med Handelsföretag B 
Intervjun med Handels.ftg. B genomfördes tidigt på morgonen den 14 december 2006. När vi 
stod utanför respondentens butik fick jag ringa denne eftersom dörrarna var låsta då butiken 
inte hade öppnat för dagen. Vi blev erbjudna kaffe samtidigt som vi blev ombedda att slå oss 
ner i köket och vänta en kort stund eftersom respondenten hade några arbetsuppgifter att 
färdigställa innan butiken öppnades. Detta ansåg jag vara positivt eftersom respondenten då 
kunde slappna av och fokusera på oss och intervjun. Mitt första intryck var att respondenten 
inte alls var nervös över intervjun, utan upplevdes trygg i situationen.  
 
Under intervjun uppstod två avbrott, varav ett varade något längre, då respondenten var 
tvungen att hjälpa några kunder. Som jag skrev tidigare var butiken stängd, men eftersom 
även en annan verksamhet bedrivs i samma lokal kom kunderna därifrån. Dessa avbrott 
påverkade givetvis intervjuns flyt och att fokus tappades något, för såväl oss som 
respondenten. Möjligen hade ännu mer information kunnat insamlas utan dessa avbrott.  
 
Stämningen under intervjun var mycket bra och kändes avslappnad. Respondenten hade lätt 
för att prata och utvecklade alltid sina svar, vilket medförde att få följdfrågor ställdes. Efter 
denna intervju såsom de tidigare fick respondenten möjlighet att tillägga, utveckla eller stryka 
något som sagts under intervjun. Inte heller denna respondent valde att inte göra det. 
 
Access 
Jag anser att accessen under denna intervju var mycket god. Detta baserar jag på, som jag 
ovan nämnt, att stämningen var mycket bra och att respondenten gärna utvecklade svaren 
själv. Dock kan accessen ha påverkats av att respondenten var tvungen att avbryta intervjun 
vid två tillfällen, men jag anser inte att dessa avbrott fått någon effekt på studien. 
 
5.6.5 Intervju med Tjänsteföretag B 
Vi anlände till respondentens arbetsplats på förmiddagen den 15 december 2006. 
Respondenten mötte oss vid entrén och vi blir därefter visade till dennes kontor där intervjun 
ägde rum. Även denna respondent gav intrycket att inte vara nervös. 
 
Vi sätter oss ner vid respondentens skrivbord medan denne stänger dörren. Utanför kontoret 
arbetades det för fullt. Under intervjun anser jag inte att störningsmoment uppstod, dock 
ringde telefonen två gånger men respondenten valde att låta den ringa och förklarade att 
någon av de anställda kunde ta det. Jag upplevde att även denna respondent ägnade oss all 
uppmärksamhet vilket jag tidigare förklarat med att denne inte bläddrade bland sina papper 
eller gjorde något annat under intervjun. Stämningen under intervjun var mycket bra. 
Respondenten hade inte svårt för att prata, utan utvecklade alltid sina svar med exempel och 
min uppfattning var att respondenten delade med sig av sina tankar. Även här innebar det att 
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uppföljningsfrågor sällan blev aktuellt, förutom då jag ville ”stämma av” mot de punkter jag 
ställt upp i manualen.  
 
Access 
Jag upplever att accessen under denna intervju var mycket god, jag finner inget som skulle 
kunna tala emot det. Detta baserar jag på att respondenten valde att inte svara i telefon för att 
kunna ägna oss all uppmärksamhet och att denne under intervjun hade väldigt lätt för att tala 
och gärna delade med sig av sina tankar och åsikter utan att jag behövde ställa några 
följdfrågor. Dessutom gick respondenten ingående in på företagets ekonomiska situation 
vilket jag tolkar som att han hade förtroende för oss. 
 
5.6.6 Intervju med Tillverkandeföretag A 
Tidigt morgonen den 18 december 2006 genomfördes intervjun med Tillverk.ftg. A hemma i 
dennes bostad. Anledningen till att intervjun genomfördes i respondentens hem var för att 
denne själv inte är aktiv i kärnverksamheten, utan har anställda som driver verksamheten. 
 
Vi stiger in och blir visade till köket där vi slår oss ner. Respondenten var väldigt öppen och 
pratade gärna, exempelvis berättade respondenten om företag som denne tidigare drivit och 
vad denne gjort i sitt liv. I och med att respondenten var pratglad behövdes aldrig följdfrågor 
ställas, förutom då jag ville ”täcka” de punkter jag hade ställt upp i min intervjumanual.  
 
Respondenten var ensam hemma i sin bostad och intervjun genomfördes i en stillsam miljö. 
Det enda störningsmomentet som uppstod var att bandet tog slut mitt i en fråga. Detta gick 
fort att byta, men förvisso torde det ha stört respondenten i hans resonemang. Efter intervjun 
fick respondenten såsom alla andra respondenterna möjlighet att stryka, tillägga eller utveckla 
något som sagts under samtalet. Ett erbjudande som respondenten avstod från då denne ansåg 
sig ha förmedlat alla sina tankar gällande ämnet. När vi stängt av bandet satt vi kvar en kort 
stund eftersom respondenten började att berättade om den tid då datorn kom, hur det var tänkt 
att bokföringen skulle skötas i de nya datorerna. Ett samtal som förde med sig mycket skratt. 
 
Access 
Under denna intervju anser jag haft en mycket god access vilket jag baserar på att 
respondenten gärna berättade om sig själv och vad denne tidigare gjort. Respondenten 
utvecklade alltid sina svar och delade med sig av sina tankar.  
 
5.6.7 Intervju med Tillverkandeföretag B 
Intervjun med Tillverk.ftg. B genomfördes på eftermiddagen den 18 december 2006 på 
respondentens arbetsplats. Vi blev mottagna av en anställd vid företaget och väntade medan 
han gick och hämtade respondenten. Respondenten mötte oss vid entrén och efter att vi skakat 
hand blev vi erbjuden kaffe, vilket vi båda avböjde även denna gång. Vi blev sedan visade till 
arbetsplatsens kök där intervjun hölls. Vi slog oss ner i sofforna. 
 
Under intervjun var det inga störningsmoment som uppstod och i köket var det endast vi tre. 
Trots att respondenten inte var ensam på arbetsplatsen var min uppfattning att denne inte 
oroade sig över att någon skulle höra samtalet, vilket jag motiverar med att jag upplevde att 
respondenten verkade känna sig trygg i ämnet, det vill säga att ämnet inte upplevdes som 
känsligt för honom. Dessutom var ljudnivån utanför köket, där det arbetades, så pass hög att 
det skulle ha varit omöjlig för någon att ”tjuvlyssna”.  
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Intervjun med respondenten kändes väldigt avslappnad och det märktes mycket väl att denne 
hade lätt för att samtala med folk. Respondenten upplevdes väldigt intresserad av att hjälpa 
oss, vilket jag baserar på de gånger denne upprepade hur viktigt det är med att 
redovisningsbyråerna anställer nyexaminerade studenter. Respondenten pratade fritt, 
utvecklade svaren och delade med sig av sina tankar. De gånger det blev aktuellt med 
uppföljningsfråga var när jag behövde ”täcka” mina punkter i intervjumanualen. 
Respondentens svar till dessa var dock oftast korta och raka, uppfattningen var den att 
respondenten tycktes reflekterat djupgående kring valet att köpa redovisningstjänster och 
därmed visste respondenten vart denne ”stod” gällande den frågan. Vid samtalets slut fick 
även denna respondent, såsom alla andra, möjlighet att tillägga, utveckla eller stryka något, 
vilket denne inte gjorde. Efter att bandspelaren stängdes av frågade respondenten oss om vår 
utbildning och våra planer efter utbildningen, vilket vi samtalade en kortare stund om innan vi 
gick. 
 
Access 
Denna intervju var kortare än de flesta andra, dock anser jag inte att detta innebar att accessen 
var sämre än de övriga. Jag upplevde denna access mycket god, en kort men innehållsrik 
intervju. Respondent upplevdes genuint intresserad av ämnet då denne varit med om att 
förändra det ekonomiska och administrativa arbetet på företaget, vilket jag menar torde tala 
för en god access. Dessutom delade respondenten gärna med sig sina erfarenheter och tankar. 
Att respondenten även gick in på företagets ekonomiska situation, tolkar jag som att 
respondenten hade förtroende för oss och visar i min mening på en god access. 
 
5.7 Kritik av primärkällor 
 

Jag finner det ingen anledning att kritisera någon respondent mer än en annan då jag menar att 
alla intervjusituationer var likartade, det vill säga intervjuernas genomfördes i en lugn miljö 
där respondenten kände sig ”hemma”.  
 
Den kritik som kan riktas är att jag är en ovan intervjuare vilket kan ha medfört att 
intervjuerna inte skötts ”rätt”, trots att jag har läst på hur en ”bra” intervjuare bör arbeta. Ett 
exempel på en sådan situation var under intervjun med Tillverk.ftg. A, då jag gick vidare med 
en ny fråga utan att kontrollera hur mycket av bandet som var kvar. Det kan även möjligen ha 
hänt att jag på grund av min oerfarenhet missat att ”snappa upp” svar från respondenterna, 
vilka kunnat utvecklats på så sätt att jag erhållit mer information. Emellertid anser jag att 
denna kritik kan minskas i och med att vi var två vid intervjun samt att jag bad respondenterna 
om att få återkomma med följdfrågor efter intervjutillfället om det skulle vara nödvändigt, 
vilket gick bra. Denna möjlighet har jag dock inte behövt använda.  
 
En annan kritik som bör riktas är risken för så kallade intervjuareffekt där min närvaro kan ha 
påverkat respondenten på så sätt att denna försökte att ge en mer positiv bild av sig själv.123 
Denna kritik anser jag kan vara befogad i och med att respondenterna kanske inte i lika stor 
utsträckning ville medge att de exempelvis köpte redovisningstjänster för att de saknar 
kunskapen själv. Fast å andra sidan så gavs respondenterna i min studie möjlighet att vara 
anonyma vilket jag menar torde ha minskat risken för att svaren skulle vara vinklade. Detta 
eftersom respondenterna då inte behöver vara oroade över att de kan identifieras och ”hängas 
ut”. Att respondenterna gavs möjligheten att vara anonyma anser jag även kan ha medfört att 
de delade med sig av mer deras tankar och information än vad de annars hade gjort.  
                                                 
123 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 146. Jacobsen, Vad, hur och varför, 162. 
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5.8 Bearbetning av intervjumaterial 
 

Direkt efter samtliga intervjuer, när vi lämnat respondenten, satte jag mig ner för att skriva de 
intryck jag fått av intervjun, hur jag upplevt intervjun och min uppfattning över hur 
respondenten kan ha uppfattat intervjutillfället. När jag sedan under dagen fick tillgång till 
dator och avskildhet transkriberade jag intervjumaterialet, vilket är rekommenderat då det 
underlättar en noggrann analys av vad som sagts.124 Under transkriptionen gjorde jag 
åtskillnad mellan svar som kom spontant och de svar som framlagts efter att jag ställt en 
följdfråga. Där jag har i huvudsak tolkat ett svar som kom utan närmare eftertanke, det vill 
säga spontant vara av större vikt än svar som respondenten uppgivit efter att jag ställt en 
följdfråga. Exempelvis om en respondent spontant uppger att denne väljer att outsourca på 
grund av att kunskapen upplevs begränsad menar jag att denna anledning troligen är av större 
vikt än exempelvis faktorn tid som respondenten instämmer till efter att jag ställt en följdfråga 
gällande denna faktor.  
 
Efter en genomgång av det transkriberade materialet sammanfattade jag respondenternas 
”svar” såsom jag uppfattat dem. Detta material skickades till respektive respondent för att 
försäkra mig om jag uppfattat och tolkat denne rätt, det vill säga en så kallad 
respondentvalidering genomfördes. Risker som presenteras med respondentvalidering är 
exempelvis att respondenten kan känna sig obekväm med det som sagts och därför inte vill stå 
för sina uttalanden eller att forskaren och respondenten utvecklat en nära relation så att 
respondenten inte vill ifrågasätta forskarens tolkning.125 Jag finner dock inte att dessa risker 
var något problem i och med att respondenterna var anonyma, vilket jag menar torde ha 
underlättat för respondenten att stå för vad denne sagt. Jag anser dessutom inte att 
respondenten och jag utvecklat någon nära relation vilket skulle göra det svårt för denna att 
motsätta sig min tolkning av svaren. Ingen av respondenterna motsatte sig mina tolkningar. 
 
 

                                                 
124 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 310. 
125 Ibid., 259. 
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6 EMPIRI OCH ANALYS 
 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för respondenternas svar växelvis vilka jag sedan 
analyserar med hjälp av den teoretiska referensramen. Anledningen till att jag väljer detta 
upplägg kan förklaras utifrån det jag tidigare redogjort för under val av multipel fallstudie 
som undersökningsdesign. Jag menade att en multipel fallstudie eventuellt kunde medföra att 
en ökad förståelse för problemet genom möjligheten att dra paralleller och urskilja olikheter 
mellan företagen.  
 
Presentation av empirin kommer att följa rubriker som jag tidigare använt under den 
teoretiska referensramen eftersom jag anser att det blir lättare för läsaren att följa med i 
diskussionerna. Dessutom har jag efter varje rubrik, där det varit möjligt, konstruerat tabeller 
vilken sammanfattar respondenternas ställningstagande till presenterad teori. I och med att 
respondenterna utlovats anonymitet kommer jag att presentera dem såsom jag tidigare gjort 
under avsnitt 5.7, det vill säga efter de tre olika kategorier jag delade in dem i. 
 
För att underlätta för läsaren att följa med i mina resonemang finner jag att det lämpligt att 
återigen presentera företagen samt att kortfattat presentera respondenterna med följande 
tabell: 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

Tabell 6.1 Kort presentation 
av respondenterna.  
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6.1 Vilka externa redovisningstjänster köps? 
 

De externa redovisningstjänster som de undersökta företagen köper skiljer sig dem emellan. 
För att lättast få en överblick över vilka tjänster respektive företag köper har jag konstruerat 
följande tabell: 
 

 
 
 
För närmare beskrivning gällande vad dessa tjänster innefattar för arbetsuppgifter hänvisas 
läsaren till avsnitt 3.2.1. 
 
6.1.1 Sammansatt eller splittrad outsourcing 
Hälften av respondenterna, Tjänste.ftg. B, Handels.ftg. A samt Tillverk.ftg. B, tillämpar det 
Weele benämner som sammansatt outsourcing, det vill säga att företaget lägger ut hela 
funktionen, det ekonomiska och administrativa arbetet, på redovisningsbyrån. De andra 
respondenterna tillämpar så kallad splittrad outsourcing.126  
 
Weele menar att vid en splittrad outsourcing läggs ofta de olika arbetsuppgifterna ut på olika 
leverantörer, i detta fall redovisningsbyråer. 127 Jag redogjorde tidigare min ståndpunkt i detta 
fall, där företag med slittrad outsourcing inte torde anlita olika redovisningsbyråer för de olika 
tjänsterna som köps. Detta bekräftades av respondenterna, då samtliga respondenter anlitade 
en byrå för att utföra tjänsterna som köptes. Enligt mig förefaller det rimligt eftersom det 
skulle vara mycket opraktiskt, om inte nästan omöjligt, att anlita olika byråer för olika 
redovisningstjänster. Det skulle således innebära att exempelvis en byrå hanterar den löpande 
redovisningen medan en annan månadsavstämningen och där eventuellt en tredje upprättar 
bokslutet och årsredovisningen. Jag ställer mig frågan om det finns något företag som skulle 
vilja ha en sådan lösning? Det betvivlar jag, dessutom ter det sig mer kostsamt, både i tid och 
pengar. Varför företagen har valt den lösning de har kommer att presenteras och diskuteras, 
under avsnitt 6.2. 
 
Av tabell 6.2. framgår det att Tjänste.ftg. A och Handels.ftg. B köper samma sorts tjänster. De 
båda företagen sköter faktureringen till kunder samt utbetalning av leverantörsfakturor, med 
andra ord allt in- och utflöde av pengar hanterar de själva, medan redovisningsbyrån sköter 
den löpande bokföringen, månadsavstämningen samt bokslut och upprättande av 
årsredovisningen. Båda företagen köper samma typer av tjänster men det kanske borde 
nämnas att de skiljer sig åt gällande den praktiska lösningen vid köp av tjänsterna.  

                                                 
126 Weele, Purchasing Management, 44. 
127 Ibid. 

Tabell 6.2 Redovisningstjänster 
som respektive företag köper. 
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Tjänste.ftg. A har en revisor som kommer till deras arbetsplats en gång i veckan för att sköta 
den löpande bokföringen medan Handels.ftg. B skickar iväg allt underlag till 
redovisningsbyrån cirka två gånger per vecka. 
 
Tjänste.ftg. B, Handels.ftg. A samt Tillverk.ftg. B tillämpar alla sammansatt outsourcing, men 
skiljer sig åt gällande den praktiska lösningen. Tillverk.ftg. B har en revisor som kommer till 
företaget cirka två gånger per vecka och utför det ekonomiska och administrativa arbetet, 
medan de två förstnämnda företagen skickar iväg sina handlingar. Även Tillverk.ftg. A som 
endast köper tjänsten månadsavstämning och upprättande av bokslut och årsredovisning 
lämnar över sina handlingar till redovisningsbyrån, detta en gång i månaden. 
Redovisningsbyrån lägger in respondentens bokföring som denne bokfört på papper i datorn 
och därefter får respondenten ut månadsrapporterna.  
 
Min uppfattning vid intervjuerna var att den praktiska lösningen tycktes ha inverkan på deras 
upplevelse kring köp av dessa redovisningstjänster och därmed fann jag det lämpligt att ovan 
redogöra för dessa. Vilken betydelse de eventuellt har och hur de tar sig i uttrycker kommer 
jag dock inte att diskutera här, utan i 6.4.3.  
 
6.2 Varför outsourca?  
 

Anledningar till varför företag väljer att lägga ut arbetsuppgifterna på en utomstående part är 
många, nedan presenteras och analyseras de faktorer som jag tidigare redogjort för i teorin 
utifrån respondenternas svar.  
  
6.2.1 Resurser 
För att företag ska kunna utföra uppgiften krävs det resurser, saknas dessa är det troligt att 
företaget använder sig av en extern lösning. Resurser som krävs är exempelvis 
produktionsutrustning, råvaror, personal, pengar, utrymme med mera.128 När det gällde mina 
sex undersökta företag var det ingen som uppgav att anledning till att de köper 
redovisningstjänster beror på avsaknaden av resurser, samtliga av respondenterna menade att 
resurser finns. Några uttryckte sig följande:  
 

”Datorn är ju ingen större slant.”129 
 
”Jag har ju dator och ett litet kontor hemma där man skulle kunna sitta och 
jobba.”130 

 
Därmed bekräftas inte teorin som menar att resurser skulle vara en anledning. Denna 
ståndpunkt argumenterade jag för redan i teorin då jag menade att resurser för att skaffa dator, 
kontor och bokföringsprogram inte kräver några större investeringar, ett argument vilket de 
undersökta företagen bekräftar. Något jag däremot inte tänkte på tidigare var att dessa resurser 
i många fall redan finns i och med att de flesta arbetsplatser har någon form av kontor samt 
dator.  

                                                 
128 Axelsson, Företag köper tjänster, 196-197. Zeithaml och Bitner, Services marketing, 361. 
129 Intervju med Tjänsteföretag B, den 15 december 2006. 
130 Intervju med Handelsföretag B, den 14 december 2006. 
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Tabell 6.3 Respondenternas inställning 
till faktorn Resurser. 

 
 
 
6.2.2 Psykiska aspekter 
Psykiska aspekter handlar om den tillfredsställelse som upplevs genom att outsourca, 
exempelvis upplevd glädje.131 Detta tolkade jag såsom att företag känner en osäkerhet 
gällande om de gör ”rätt” och väljer att outsourca för att stilla oro. 
 
En anledning som jag överhuvudtaget inte reflekterat över innan intervjuerna genomfördes är 
att företag kan tänkas outsourca redovisningstjänsterna på grund av att de saknar intresse för 
att utföra arbetet. Detta menar jag mest sannolikt beror på att jag har ett intresse av att utföra 
dessa arbetsuppgifter, tillskillnad från hälften av respondenterna i min studie. Tjänste.ftg. B, 
Handels.ftg. A samt B uppgav alla att de saknar intresset gällande ”pappersarbete” och 
bokföring. 
 
Att avsaknad av intresse är en anledning till att företag väljer att outsourca diskuterar inte 
teorin, vilket jag anser till stor del kan bero på att teorin, som jag även tidigare redogjort för, i 
större utsträckning är avsedd för större tillverkningsföretag som lägger ut produktionsenheter. 
Dessa stora företag torde enligt mig inte basera valet gällande att outsourca på grundval 
såsom intresset för arbetsuppgiften. Denna anledning är enligt mig möjligen mer applicerbar 
på mindre företag, där den som styr företaget är densamma som sköter det ekonomiska och 
administrativa arbetet. Jag menar att motiv såsom intresse bör kunna kategoriseras under 
psykiska aspekter eftersom bland de respondenter som saknar intresse torde dessa uppleva en 
tillfredställelse såsom upplevd glädje då de slipper utföra denna arbetsuppgift. 
 
Respondenterna skiljer sig åt gällande till vilken grad oro för att inte göra ”rätt” är en 
drivkraft till outsourcing av redovisningstjänsterna, där Handels.ftg. B och Tillverk.ftg. B har 
helt skilda åsikter. Vid frågan om respondenterna outsourcar för att de känner osäkerhet att 
klara av uppgiften själv fick jag följande svar: 
 

”Ja, absolut! Det skulle krävas väldigt mycket att få det här rätt.”132 
 
”Nej.”133 

 
Handels.ftg. B betonar att det absolut är en anledning medan Tillverk.ftg. B uppger att det inte 
alls är någon drivkraft. Resterande respondenter uppger att de delvis håller med om att det är 
en drivkraft, men samtidigt menar de att de tror sig kunna utföra arbetsuppgifterna ”korrekt”, 
särskilt Tillverk.ftg. A som menar på att han trots allt gör det mesta av arbetet själv.  
 
Min tolkning av teorin gällande respondentens upplevelse av osäkerhet att göra ”rätt” skulle 
vara en anledning till att de köper redovisningstjänster bekräftas. Till vilken grad 
respondenterna upplever osäkerheten att göra ”rätt”, vilken i min uppfattning inverkar på hur 

                                                 
131 Zeithaml och Bitner, Services marketing, 361. 
132 Intervju med Handelsföretag B, den 14 december 2006. 
133 Intervju med Tillverkandeföretag B, den 18 december 2006. 
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stor drivkraften är att outsourca, anser jag sannolikt påverkas av hur respondenterna upplever 
sina kunskaper gällande att uträtta detta arbete. Där jag menar att ju större oro respondenten 
upplever, desto minde kunskap torde denna respondent anse att denne besitter för att utföra 
arbetet själv. Detta diskuteras närmare i nästa avsnitt, i samband med att jag presenterar 
respondenternas ställningstagande gällande begränsad kunskap som drivkraft.  
 

 
 
 
6.2.3 Kunskap 
En orsak till varför företag väljer att outsourca kan vara att de upplever att kunskapen är 
begränsad eller att en utomstående part kan utföra arbetet bättre än de själva.134 Denna teori 
bekräftas av samtliga respondenter som menar att de outsourcar på grund av att kunskapen är 
begränsad, men till vilken grad respondenterna anser att deras kunskap är begränsad skiljer 
dem åt. Tjänste.ftg. A, Handels.ftg. B samt Tillverk.ftg. B anser att de har begränsad kunskap 
medan de resterande företagen anser att deras kunskap endast är något begränsad. Jag ställer 
mig dock frågan, vad är egentligen begränsad kunskap? Alla kan tolka detta olika, min 
tolkning av begränsad kunskap är då den kunskap som jag besitter upplevs otillräcklig för att 
prestera det som förväntas av mig. Således betyder det att om begränsad kunskap upplevs 
beror det på hur jag upplever förväntningarna på mig, vad jag förväntas att prestera. Med detta 
menar jag att företagen som upplever begränsad kunskap möjligen tolkar kraven på vad de 
ska prestera olika, men oavsett hur de tolkar kraven anser de att den kunskap de besitter inte 
räcker till för att prestera det som krävs.  
 
Tjänste.ftg. A och B samt Handels.ftg. B uppgav spontant att de ansåg sig ha begränsade 
kunskaper i bokföring. Exempelvis uttrycktes det på följande vis: 
 

”Det är själva bokföringen som jag tycker är det svåra…”135  
 
”Det är ett ont måste, bokföring. Jag har inte riktigt koll på det där…”136  

 
När jag sedan för att bekräfta att jag uppfattat respondenterna rätt och upprepade vad de sagt, 
det vill säga att de anser sig ha begränsad med kunskap höll de inte med, utan menade att 
denna kunskap endast är delvis begränsad. Respondenterna Tjänste.ftg. B och Handels.ftg. B 
uppgav att de anser sig kunna lära sig att bokföra men att det inte är deras ”grej”. 
Anledningen till att de motsatte sig påståendet kan bero på att de inte ville framstå som 
”okunniga”.  
 
När respondenterna uppgav att de anser att de kan lära sig att bokföra och sköta arbetet själv 
ställde jag frågan om de även i sådana fall skulle sköta månadsavstämningarna samt 
upprättandet av årsredovisningen, uppgav de båda respondenterna att dessa tjänster skulle 

                                                 
134 Axelsson, Företag köper tjänster, 196-197. Greaver II, Strategic outsourcing, 4. Zeithaml och Bitner, 

Services marketing, 361.  
135 Intervju med Handelsföretag B, den 14 december 2006. 
136 Intervju med Tjänsteföretag B, den 15 december 2006. 
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köpas. Då respondenterna menar att deras kunskap endast är delvis begränsad syftar de 
således på att de kan lära sig att sköta den löpande bokföringen själva. Min uppfattning är att 
respondenternas kunskaper i dagsläget är begränsade och inte endast delvis, vilket jag baserar 
på deras spontana uttalande gällande deras begränsade bokföringskunskaper samt att de hur 
som helst tänkt köpa tjänsterna månadsavstämning samt upprättande av bokslut. Att 
Handels.ftg. B dessutom menade att en anledning till köp av redovisningstjänster förelåg på 
grund av osäkerhet gällande att göra ”rätt” anser jag talar för att denne respondenten torde 
uppleva sin kunskap begränsad. Detta eftersom min uppfattning är att ju mer kunskap 
respondenten har desto mindre osäker torde denne vara över sin egen prestation. Denna 
motsättning som jag upplever kanske beror på att respondenterna inte ville medge att de har 
begränsad med kunskap, eller uppfattar de helt enkelt inte sin egen kunskap som begränsad 
eftersom de menar att de kan lära sig?  
 
Även Tillverk.ftg. A anser att dennes kunskap endast är delvis begränsad, detta på grund av 
ovanan att använda datorn.  
 

”Jag är inte ”datorminded” och risken att göra fel är inte värt dom pengarna 
och tiden... Men rapporten som byrån kommer med är ju inte bättre än mina 
siffror för det är ju mina som knappas in.”137 
 

Att respondenten anser endast kunskapen delvis begränsad finner jag inte motsägande som de 
två tidigare respondenterna, eftersom denna respondent sköter det mesta av det ekonomiska 
och administrativa arbetet själv. Även Tjänste.ftg. B och Handels.ftg. A menar att ovanan att 
hantera dator påverkar att kunskapen upplevs begränsad. Att datorvanan skulle vara en faktor 
som begränsar kunskapen har jag tidigare inte beaktat vilket kan tänkas bero på att jag som är 
född under 1980-talet har till stor del vuxit upp med datorn medan det för respondenterna som 
är födda tidigare än 1960-talet inte är lika naturligt. 
 
Jag har tidigare i teorin redogjort att det för mig förefaller sannolikt att företag outsourcar på 
grund av begränsad kunskap, vilket alla mina respondenter ansåg att de hade, dock till olika 
grad. Att respondenterna skulle anse sig ha begränsad kunskap grundade jag på de omfattande 
lagar samt att redovisningsområdet är föränderligt. Det var ingen av respondenterna, förutom 
Tillverk.ftg. B, som motiverade den begränsade kunskapen i enlighet med den uppfattning jag 
hade. Respondenten uttryckte det på följande vis då denne fick frågan gällande om kunskapen 
upplevs finnas för att utföra arbetet själv: 
 

”Nej, det tycker jag inte. Den är väldigt begränsad och den blir väldigt snabbt 
smal och man får inga nya infallsvinklar… Det är en bransch, ni om nån vet 
att den förändras fort och du har rätt höga utbildningskostnader… Denna 
tjänst är väldigt bra om den kan köpas externt.”138 

 
Anledningen till varför endast Tillverk.ftg. B resonerade begränsad kunskap i samma banor 
som jag kan möjligen bero på att denne är den enda av respondenterna som har en 
ekonomiutbildning på höskole-/universitetsnivå och därmed har erhållit en inblick inom 
redovisningsområdet medan de andra respondenterna inte på samma vis kommit i kontakt 
med de föränderliga reglerna eftersom redovisningsbyrån sköter arbetet åt dem.  

                                                 
137 Intervju med Tillverkandeföretag A, den 18 december 2006. 
138 Intervju med Tillverkningsföretag B, den 18 december 2006. 
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Jag har tidigare argumenterat för att det kan dras paralleller mellan upplevd begränsad 
kunskap och osäkerhet gällande att göra ”rätt”. Enligt min uppfattning torde därför 
Tillverk.ftg. B som anser att kunskapen för att utföra arbetet själv är begränsad även uppleva 
oro gällande egen prestation, vilket denne inte gör. Min förklaring till detta är att 
respondenten upplever kunskapen begränsad om de skulle ha haft tjänsten internt, men där 
anledningen till att företaget väljer att köpa dessa tjänster inte beror på att kunskapen är 
begränsad, utan på grund av en kostnadsfråga (diskuteras vidare under 6.2.5) och därmed 
upplever denne inte oro om arbetsuppgifterna skulle utföras internt. 
 

 
 
 
6.2.4 Tid 
Företag som upplever att tiden för att utföra arbetet är knapp tenderar att lösa detta genom att 
köpa tjänsten istället för att utföra arbetet själva.139 Alla respondenter, förutom Tillverk.ftg. A 
och B bekräftar teorin, då de anser att tiden saknas. Handels.ftg. B uppgav spontant denna 
faktor som anledning. 
 
Tjänste.ftg.A menar att anledningen till att outsourca delvis beror på att tiden är begränsad. 
Respondenten uppger att branschen är något säsongsbundet, där de under sommarhalvåret har 
väldigt mycket jobb och tid för pappersarbete finns inte, medan det under vintern vore 
möjligt. Tjänste.ftg. B och Handels.ftg. A samt B anser alla att tiden för att sköta det 
ekonomiska och administrativa arbetet inte täcker till. Respondenterna är alla ägare och 
uppger att tiden att arbeta i företaget, det vill säga att sköta verksamheten tar upp all tid som 
finns, de menar att någon tid för privatlivet måste avsättas.  

 
”Ja, tiden saknas ju. Och det är bara frågan hur många timmar som 
företagaren ska jobba. Man jobbar ju inte bara åtta timmar, utan det är ju 
fler.”140 

 
”…som jag ser det är det väldigt mycket att sköta själv och jag har ju små 
barn och saker. Det tar alldeles för mycket tid och jag är inte bra på det, att 
bokföra, det är bara så… den tiden har jag inte.”141 

 
Alltså väljer dessa företag att köpa redovisningstjänster för att tiden inte räcker till. Även 
Tjänste.ftg. A köper denna tjänst fast tiden för att sköta detta arbete finns under vinterhalvåret. 
För mig förefaller det rimligt då jag menar att det troligen är smidigast att låta 
redovisningsbyrån sköta arbetet under hela året i och med att de köper dessa tjänster inte 
enbart på grund av tidsbrist utan som ovan nämnt, 6.2.3, även på grund av att de upplever att 
kunskapen är begränsad. För att sköta den löpande redovisningen själva måste de först skaffa 
sig kunskap, vilken de endast utnyttjar under cirka sex månader.  
 

                                                 
139 Zeithaml och Bitner, Services marketing, 361. 
140 Intervju med Tillverkandeföretag B, den 18 december 2006. 
141 Intervju med Handelsföretag B, den 14 december 2006. 
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Tillverk.ftg. A samt B uppger att anledningen till deras köp av redovisningstjänster inte beror 
på att tiden är begränsad. Ägaren av Tillverk.ftg. A är inte själv aktiv i företaget, utan sköter 
endast det ekonomiska och administrativa arbetet, i och med detta anser jag att det är troligt 
att denne inte upplever att tiden är begränsad, till skillnad från ägarna som själva är 
verksamma. Även Tillverk.ftg. B svarade nej vid frågan gällande om denne köper 
redovisningstjänsterna på grund av att tiden saknas, utan hänvisade åter till 
kostnadseffektivisering som anledning. Varför det är de tillverkande företagen som inte 
upplever tiden begränsad menar jag troligen beror på att de skiljer sig gentemot de andra 
företagen. Ägaren av Tillverk.ftg. A  är inte själv aktiv i företaget och har därmed tiden, 
Tillverk.ftg. B, till skillnad från de andra är VD för företaget och inte ägare. Eftersom VDn 
antagligen inte skött arbetsuppgifterna även om de inte köpts kan respondenten knappast 
uppleva tiden begränsad. Således menar jag att det inte är på grund av att det är tillverkande 
företag som tiden inte upplevs begränsad, utan skillnaden beror på respondenternas 
engagemang i bolaget samt deras yrkesroll. 
 

 
 
 
6.2.5 Outsourcing, en fråga gällande ekonomi 
Som tidigare nämnt handlar outsourcing även om ekonomi och kan medföra att företaget gör 
kostnadsbesparingar, där en generell uppfattning är att företaget ska köpa tjänsterna om det 
innebär lägre kostnader än att utföra dem själva.142 Forskare menar att företagen kan erhålla 
konkurrensfördelar genom att lägga ut arbetsuppgiften på en utomstående part som kan utföra 
uppgiften mer effektivt och produktivt, det vill säga en part som har stordriftsfördelar.143 Min 
uppfattning, vilken jag redogjort för tidigare, är att redovisningsbyråerna besitter 
konkurrensfördelar vilket enligt mig tar sig i uttryck som lägre kostnader jämfört med om 
företagen själva skulle utföra dessa tjänster. Således torde företag välja att outsourca sitt 
ekonomiska och administrativa arbete om de anser att redovisningsbyråerna har 
stordriftsfördelar. Samtliga respondenter anser att den lösning som de har i nuläget är det mest 
kostnadseffektiva, och därmed bekräftar de teorin gällande att de anser att redovisningsbyrån 
har stordriftsfördelar.  
 
Ingen av respondenterna, förutom Tillverk.ftg. B, uttryckte spontant och betonade att 
kostnadsbesparande är anledningen till varför de väljer att lägga ut arbetsuppgifterna på 
redovisningsbyrån. Tillverk.ftg. B menar att kostnadsbesparing är den huvudsakliga 
anledningen till att företaget köper redovisningstjänsterna, vilken denne redogör för genom att 
berätta om tiden innan respondenten kom till företaget. Företaget hade tidigare två anställda 
som skötte det ekonomiska och administrativa arbetet, en administration som respondenten 
menade inte fungerade bra. Därför valde respondenten att effektivisera arbetet, det vill säga 
personalen fick avgå och istället köptes redovisningstjänsterna in. Enligt mig går det inte att 
misstolka respondenten gällande att denne anser att det är mer lönsamt att köpa 
redovisningstjänsterna, vilket kan belysas med följande citat: 
                                                 
142 Burnes och Anastasiadis, ”Outsourcing: a public-private sector comparsion”, 356. Fill och Visser, “The 

outsourcing dilemma”, 43. Zeithaml och Bitner, Services marketing, 361.  
143 Lankford och Faramarz, ”Outsourcing: a primer”, 310. Kakababdse och Kakababdse, ”Outsourcing: current 

and future trends”, 201. Rothery och Robertson, The truth about outsourcing, 30. 
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”Jag tror att man ska upp i en ganska stor verksamhet för att köpa kunnandet, 
köpa personen ifråga och sätta den på avlöningslistan. Det är inte att bara ha 
den på avlöningslistan… I dagsläget är det nog billigare om jag slår ut det på 
timmar att köpa det här från en byrå. Förutom det vinner jag en massa andra 
effekter såsom kostnader i samband med utbildningsfas och 
föräldraledighet.”144   

 
För mig förefaller resonemanget som Tillverk.ftg. B förde rimligt i och med att jag tidigare 
redogjort för att redovisningsområdet är föränderligt, vilket kräver ständig utbildning för att 
hålla kunskapen aktuell, en utbildning som kostar pengar. Därmed anser jag, såsom 
Tillverk.ftg. B, att det kan bli billigare att köpa dessa tjänster och att dra nytta av 
redovisningsbyråns stordriftsfördelar och den kunskap som byråerna har. 
 
De övriga respondenterna betonade inte kostnadsbesparande som den främsta anledningen till 
köp av redovisningstjänster men som jag tidigare nämnde anser de alla att redovisningsbyrån 
har stordriftsfördelar och därför kan byrån utföra arbetet billigare än företagen själva, vilket 
Tjänste.ftg. A tydligt framförde: 
 

”…det skulle nog ta för lång tid för oss att göra det på ett bra sätt. Om vi är 
ute och arbetar den tid det hade tagit oss så drar vi in mer pengar än vad hon 
kostar så säga... Då är det bättre att vi är ute och jobbar och så hyr vi den 
tjänsten istället, det är då billigare tror jag.”145 

 
Tillverk.ftg. A menade att denna lösning kan vara den mest kostnadseffektiva, men delar inte 
samma uppfattning som de övriga respondenterna, att det blir billigare om de är ”ute och 
arbetar”, vilken kan förklaras med att denne inte är aktiv i verksamheten. Emellertid menade 
respondenten att det kan tänkas vara billigare att ha lösningen som denne valt, i och med att 
det vid månadens slut som respondenten uttryckte det sker så kallad ”minirevision”. 
Respondentens uppfattning är att en månadsvis kontakt med revisorn, som ”kastar ett öga” på 
bokföringen, vilken respondenten skickar in, kan spara tid i slutet av året vid revisionen 
eftersom revisorn löpande under året har sett bokföringen och på så sätt kan fel rättas till 
omedelbart. 
 
Tillverk.ftg. B, till skillnad från de övriga respondenterna, är den enda respondenten som har 
kalkylerat och räknat i siffror att det är ekonomsikt lönsamt att köpa sina redovisningstjänster 
medan de andra respondenterna uppgav att de tror att deras lösning är mest kostnadseffektiv. 
Denna skillnad menar jag tyder på att kostnadsaspekten inte torde vara den viktigaste faktorn 
som driver köp av redovisningstjänster för de övriga respondenterna, utan andra faktorer.  
 
Enligt transaktionskostnadsteorin påverkas kostnaden och därmed även valet att outsourca av 
osäkerhet kring hur väl leverantören utför arbetet. Där ökad osäkerhet innebär ökade 
kostnader på grund av att det går tid åt att ”övervaka” leverantören.146 Min uppfattning av 
teorin var såldes att denna osäkerhet torde vara låg i och med att det finns lagar för hur 
bokföringen och upprättandet av årsredovisningen ska ske. Jag menade istället att osäkerheten 
handlar om företagen har förtroende för sin redovisningsbyrå, där starkt förtroende tar sig i 

                                                 
144 Intervju med Tillverkningsföretag B, den 18 december 2006. 
145 Intervju med Tjänsteföretag A, den 12 december 2006. 
146 Widener och Selto, ”Management control systems and boundaries of the firm”, 50.  
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Tabell 6.7 Respondenternas inställning till att 
Redovisningsbyråerna har stordriftsfördelar och 
faktorn Osäkerhet kring inköpssituation. 

uttryck som lägre kostnader och företaget väljer således att outsourca. Samtliga respondenter 
uppgav spontant under intervjun att de har fullt förtroende för deras redovisningsbyråer och 
därmed bekräftas teorin.  
 
För mig förefaller det logiskt att respondenterna har fullt förtroende, för vem skulle stanna 
kvar hos sin byrå om inte detta förtroende fanns? Att lämna ifrån sig det ekonomiska och 
administrativa arbetet, arbetsuppgifter som är viktiga för att kunna driva ett företag, till någon 
som jag inte har förtroende för ter sig mycket osannolikt. Något som jag menar tydligt visar 
på förtroendet som respondenterna har för sin redovisningsbyrå är att många av dessa inte 
aktivt försökt finna andra byråer för att eventuellt finna bättre priser på tjänsterna, såldes 
måste det betyda att respondenten har sådant förtroende för byrån att den inte känner att det är 
värt de eventuella besparingarna ett byte av redovisningsbyrå kan få till följd. 
  

 
 
 
 
6.2.6 Outsourcing, en fråga gällande strategi 
En förklaring, vilken är återkommande i litteraturen, till varför företag väljer att outsourca är 
att de kan ägna tid åt dess kärnverksamhet.147 Alla respondenter, förutom Tillverk.ftg. A 
menar att detta är ett motiv till varför företaget väljer att köpa redovisningstjänsterna. Att 
Tillverk.ftg. A inte har detta som motiv menar jag inte betyder att teorin avfärdas, detta 
eftersom ägaren av företaget inte är aktiv i bolagets verksamhet. Därmed skulle respondenten 
oavsett om denne skötte det ekonomiska och administrativa arbetet eller inte hur som helst 
inte använda tiden som ”blir över” till att fokusera på företagets kärnverksamhet. 
 
När det gäller mina sex undersökta företag var det Tjänste.ftg. A och B som spontant 
uttryckte att de ville fokusera på kärnverksamheten.  
 

”Hon kan ju det där ordentligt och då är det bättre att vi håller på med det vi 
kan ordenligt. Vi kan göra det vi kan bäst och hon göra det hon kan bäst.”148 

 
”Det är säkert olika från företag till företag kan jag tänka mig. Men jag 
resonerar på så sätt att, vad är jag bäst på, vad vill jag göra själv? Ja, man 
vill ju ta hand om kunden och utföra arbetet och det här.”149 
 

                                                 
147 Frost, “Outsourcing or increasing risks?”, 36. Hedberg, et al., Imaginära organisationer, 31. Kakababdse och 

Kakababdse, ”Outsourcing: a paradigm shift”, 673. Lankford och Faramarz, ”Outsourcing: a primer”, 312. 
Prahalad och Hamel, ”The core competence of the corporation”, 80, 83. Smith, Morris and Ezzamel, 
“Organisational change”, 427. Tompkins, ”The Business Imperative of Outsourcing”, 9. Quinn och Hilmer, 
“Strategic outsourcing”, 58.  

148 Intervju med Tjänsteföretag A, den 12 december 2006. 
149 Intervju med Tjänsteföretag B, den 15 december 2006. 
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I och med att de spontant uppgav att fokusera på kärnverksamheten som anledning menar jag 
att denna anledning för dessa företag torde vara en av de främsta. Handels.ftg. A samt B 
uppgav inte detta spontant som anledning men höll med till fullo, vilket jag menar då de 
tydligt uttryckte det genom deras svar såsom ”Ja, absolut!” och även utvecklade svaret med 
att redogöra för vad de anser vara deras kärnverksamhet. Även Tillverk.ftg. B höll med, men 
uttryckte det inte lika starkt såsom Handels.ftg. A och B, utan endast med ett nickande och ett 
kort ”ja” till svar. Detta kan enligt mig tänkas bero på att respondenten tidigare klargjort att 
den främsta anledningen till outsourcing av det ekonomiska och administrativa arbetet är på 
grund av kostnadseffektivisering, men som ändå håller med om att möjligheten att fokusera 
på kärnverksamheten är motiv, ett motiv som dock inte är av lika stor vikt såsom 
kostnadsbesparande. Skillnaden gällande faktorns betydelse mellan Handels.ftg. A och B samt 
Tillverk.ftg. B kan möjligtvis förklaras med olikheten gällande uppfattningen att begränsad tid 
skulle vara en anledning till varför företaget outsourcar. Handels.ftg. A och B upplever att 
tiden saknas för att utföra det ekonomiska och administrativa arbetet, detta troligen för att de 
väljer att fokusera på kärnverksamheten, medan Tillverk.ftg. B uppgav att denne inte 
outsourcar på grund av att tiden saknas.  
 
Att företagen har fokus på kärnverksamhet som anledning förefaller mycket tänkbart i och 
med att respondenterna driver små företag inom branscher vilka de är duktiga i samt är 
intresserad av och därmed är det förståeligt att de vill vara sysselsatt med dessa 
arbetsuppgifter och inte ekonomi och administration. Hade de haft dessa arbetsuppgifter som 
intresse torde de enligt mig inte valt att driva företag i de branscher de är verksamma i, utan 
istället möjligtvis valt att arbeta inom redovisningsområdet.  
 

 
 
 
Identifiering av kärnverksamhet 
Den generella uppfattningen är att aktiviteter som speglar företagets kärnkompetens, 
kärnaktiviteter, ska utföras internt medan de resterande kan outsourcas.150 Vid frågan gällande 
vad respondenten ansåg vara dess kärnkompetens var det ingen som uppgav det ekonomiska 
och administrativa arbetet som denna kärnkompstens. För att försäkra mig om att 
respondenterna anser att redovisningsarbetet inte är dess kärnkompetens frågade jag även om 
detta uttryckligen, vilket samtliga svarade nej till.  
 
Som jag tidigare redogjort för under teorin anser jag att de flesta företag, utifrån Insingas och 
Werles modell (se avsnitt 4.5.2), torde hamna i fälten sju eller åtta. Med motiveringen att jag 
anser att det ekonomiska och administrativa arbetet utgör en basaktivitet där företagets 
prestation att utföra arbetet jämfört med konkurrenterna är svag eller medmåttlig. Av mina 
fallföretag skulle jag placera samtliga, i fält sju, det vill säga att jag anser respondenternas 
prestation är svag, vilket jag grundar på respondenternas svar gällande deras kunskap samt 
min egen uppfattning av deras kunskap, vilken jag diskuterade under 6.2.3. Det kan möjligen 

                                                 
150 Insinga och Werle, ”Linking outsourcing to business strategy”, 61-67. Long och Vickers-Koch, “Using core 

capabilities to create competitive advantages”, 12-14. Prahalad och Hamel, ”The core competence of the 
corporation”, 85-87.  
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tyckas att Tillverk.ftg. A torde kunna placeras under fält åtta, i och med att denne sköter 
mycket av det ekonomiska och administrativa arbetet själv, men eftersom respondenten i 
dagsläget saknar datakunskaper menar jag att dennes prestation är svag i förhållande till 
redovisningsbyråerna. Om denna respondent utvecklar denna kunskap anser jag att 
respondenten eventuellt skulle kunna hamna i fält åtta. 
 
6.2.7 Revisionsplikt 
Jag har tidigare under kapitel tre reflekterat kring huruvida revisionsplikten kan ha betydelse 
för företagens köp av redovisningstjänster. Jag menade att revisionsplikten kan utgöra en 
drivkraft gällande företags köp av redovisningstjänster eftersom om företagen inte kommer att 
granskas kan det tänkas att de köper tjänsterna i en mindre utsträckning då de inte upplever 
pressen att göra ”rätt” vara lika stor. Jag ställde därför frågan hur respondenterna tror att en 
avskaffad revisionsplikt skulle påverka deras köp av redovisningstjänster. 
 
Alla respondenter, förutom Tillv.ftg. A uppgav att det inte skulle påverka köpet av 
redovisningstjänster, på så sätt att färre tjänster köps. Tillv.ftg.A menade inte att avskaffande 
av revisionsplikten skulle innebära att denne omedelbart upphör med dagens köp av 
redovisningstjänster, utan ett avskaffande skulle få respondenten att åtminstone börja fundera 
i dessa banor. Anledningen till detta uppger respondenten bero på att denne anser sig göra det 
mesta av arbetet i dagsläget. Men valet beror givetvis på hur förslaget gällande 
revisionspliktsbefrielse kommer att se ut menar respondenten, hur det kommer att påverka 
andra områden. Om Tillv.ftg. A väljer att sköta allt det ekonomiska och administrativa arbetet 
själv uppger respondenten att denne ändå kommer att behöva köpa vissa konsulttjänster i form 
av rådgivning. 
 
Respondenterna Tjänste.ftg. A och B samt Handels.ftg. A och B menar att den hjälp de i 
dagsläget får från redovisningsbyrån är de nöjda med och att denna hjälp behövs, delvis för att 
klara av att sköta verksamheten. De uttryckte detta på olika sätt men såsom Tjänste.ftg. A 
uttryckte det menar jag återger även de övriga respondenternas åsikter mycket väl.  
 

”För vi behöver ändå den hjälp vi får nu. Vi behöver den hjälp vi har nu för 
att ha någon typ av ordning så jag tror nog att vi skulle köra vidare.”151 

 
Även Tillv.ftg. B menar att en revisionspliktsbefrielse inte skulle påverka dennes köp av 
redovisningstjänster, men motivering skiljer sig något från de övriga. Anledningen till att 
Tillv.ftg. B inte skulle köpa mindre beror på att lösningen i dagsläget är kostnadseffektiv. Så 
länge det är kostnadseffektivt kommer Tillv.ftg. B inte ha dessa arbetsuppgifter internt. 
 
Således var den uppfattning jag hade vid studiens början att revisionsplikten skulle kunna 
utgöra en drivkraft inte tillämpbar för mina fem, eventuellt sex, undersökta respondenter. 
Varför respondenter köper redovisningstjänster är därmed de anledningar som jag ovan 
presenterat och analyserat, anledningar som är av sådan stor betydelse att ett avskaffande av 
revisionsplikten inte påverkar respondenternas köp. Detta förefaller rimligt för mig då företag 
exempelvis outsourcar på grund av att de upplever att tiden är begränsad. Ett avskaffande av 
revisionsplikt medför inte att företaget erhåller mer tid, arbetsuppgifterna finns fortfarande 
kvar och måste utföras.  
 

                                                 
151 Intervju med Tjänsteföretag A, den 12 december 2006. 
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Tabell 6.9 Respondenternas inställning till 
fördelen Tillgång till expertiskunskap. 

6.3 Fördelar och möjligheter med outsourcing 
 

Vilka fördelar och möjligheter upplever företagen med att köpa dessa redovisningstjänster? 
Nedan redogör jag för och analyserar jag de fördelar respondenterna uppfattat. 
 
6.3.1 Tillgång till expertiskunskap  
Outsourcing kan innebära att fördelar såsom tillgång till expertiskunskap erhålls, företagen får 
tillgång till kunskap som de inte har internt.152 Under intervjun uppgav både Tillv.ftg. A och 
B spontant att tillgång till expertiskunskap anses vara en fördel som de finner med köp av 
redovisningstjänster.  

  
”…man ju som sagt ett bollplank också om det är någonting man funderar 
över. Det är ganska skönt att ha någon som kan hjälpa en om det är 
något.”153 

 
”Ja, det är ju det där med att man hela tiden har en uppfräschad kunskap.”154 

 
Min uppfattning är att denna expertiskunskap tar sig i uttryck på olika sätt för respondenterna, 
dels genom att företagen får tillgång till en uppdaterad kunskap vilket innebär att byråerna vet 
hur bokföringen ska ske och de regler som gäller vid upprättade årsredovisningen, och på så 
sätt blir arbetet ”korrekt” utfört. Dels genom att företagen kan ta del av denna expertiskunskap 
i form av rådgivning, det vill säga att redovisningsbyråerna kan fungera som ett ”bollplank” 
som Tillverk.ftg. A uttryckte det. 
 
De övriga respondenterna vilka inte uttryckte denna fördel spontant höll dock starkt med då 
jag ställde frågan om de anser att deras köp av redovisningstjänster medför fördelar såsom 
tillgång till expertiskunskap. Samtliga av respondenterna bekräftar därmed teorin, vilket jag 
inte finner är förvånande eftersom som jag tidigare redogjort för menar att 
redovisningsområdet kräver detaljkunskaper och är föränderligt. Dessutom har 
respondenterna tidigare redogjort för att de köper redovisningstjänsterna på grund av att de 
anser att deras kunskaper är begränsade, eller delvis begränsade. I och med att de anser sina 
kunskaper begränsade, måste detta innebära att deras köp av redovisningstjänster medför att 
de får tillgång till expertiskunskap, om inte menar jag att respondenterna troligast inte köpt 
dessa tjänster. Varför köpa tjänster som inte kan erbjuda företagen det de saknar?  
 

 
 
 
6.3.2 Minskad risk 
Teorin menar att en fördel som förknippas med outsourcing är att risken flyttas ut från 
företaget.155 Där min tolkning av teorin var att minskad risk innebär att risken för att ”fel” 
uppstår minskar gällande det ekonomiska och administrativa arbetet genom att företagen 

                                                 
152 Greaver II, Strategic outsourcing, 4. Quinn och Hilmer, “Strategic outsourcing”, 48. 
153 Intervju med Tillverkandeföretag A, den 18 december 2006. 
154 Intervju med Tillverkandeföretag B, den 18 december 2006. 
155 Burnes och Anastasiadis, “Outsourcing: a public-private sector comparison”, 357. Quinn och Hilmer, 

“Strategic outsourcing”, 64.  Weele, Purchasing Management, 76. 
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lägger ut det på redovisningsbyråerna, och därmed medför det även fördel i egenskap av en 
trygghetskänsla för företagen. Samtliga respondenter menar att detta är en fördel som 
kommer med köp av redovisningstjänsterna, där Handels.ftg. A och Tillverk.ftg. A uppgav 
denna fördel spontant.  Handels.ftg. B uttryckte denna fördel på följande sätt: 
 

”Mmm, absolut, absolut, för det är ju så vad gäller vad man får och inte får 
har man inte alltid koll på.”156 

 
Fördelen med minskad risk finner jag givet att respondenterna upplever i och med att de köper 
redovisningstjänsterna. Som jag tidigare redogjort för köper respondenterna dessa tjänster 
delvis på grund av upplevd begränsad kunskap och osäkerhet gällande sin egen prestation. 
Således menar jag att eftersom företagen köper dessa tjänster torde de förvänta sig att 
redovisningsbyråns prestation är bättre än deras egen, vilket betyder att risken för att ”fel” 
uppstår är mindre.   
 
Tjänste.ftg. B och Tillverk.ftg. B menar att minskad risk för att ”fel” uppstår är en fördel. 
Denna fördel anser respondenterna även tar sig i uttryck under revisionsförfarandet genom att 
de upplever att revisionen löper ”smidigare” på så sätt att revisorn möjligen inte granskar lika 
hårt om denne vet att bokföringen och årsredovisningen är upprättad av en redovisningsbyrå. 
Tjänste.ftg. B uttryckte det på följande vis: 
 

”I samband med revisionen vet de vilka som jobbat med papperen. Skulle jag 
helt och hållet hålla på med papperen själv, då tror jag att 
revisionskostnaderna skulle vara betydligt mycket högre då de säkert 
granskar noggrannare.”157  

 
Denna fördel som respondenterna upplever, att revisionsförfarandet går smidigare, anser jag 
mycket väl kan föreligga eftersom jag, såsom Tjänste.ftg. B och Tillverk.ftg. B, menar att 
revisorn som granskar årsredovisningen sannolikt i större utsträckning förlitar sig på en 
redovisningsbyrås prestation än det ”lilla” företaget som skött bokföringsarbetet och 
upprättandet av årsredovisningen själv. Detta menar jag då redovisningsbyråerna har 
arbetsuppgifterna som profession och därmed torde de kunna alla regler som gäller.  
 

 
 
 
6.3.3 Minskade kostnader 
Minskade kostnader, vilka kan uppnås genom att den som utför arbetet har stordriftsfördelar, 
är en fördel som i teorin presenteras i samband med outsourcing.158 Jag har tidigare under 
6.2.5 presenterat och analyserat att samtliga respondenterna anser sig ha den mest 
kostnadseffektiva lösningen, därmed menar jag att samtliga respondenter även torde anse att 

                                                 
156 Intervju med Handelsföretag B, den 14 december 2006. 
157 Intervju med Tjänsteföretag B, den 15 december 2006. 
158 Kakababdse och Kakababdse, ”Outsourcing: Current and Future Trends”, 201. Lankford och Faramarz, 

”Outsourcing: a primer”, 310. Rothery och Robertson, The truth about outsourcing, 30. 

Tabell 6.10 Respondenternas inställning 
till fördelen Minskad risk.  
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minskade kostnader är en fördel. Så är dock inte fallet då respondenterna Tillv.ftg. A och B 
menar att lösningen inte medför minskade kostnader. 
 
Tillv.ftg. A uppgav att lösningen som denne har idag gällande köp av redovisningstjänster kan 
vara kostnadseffektiv på så sätt att respondenten löpande under året har kontakt med revisorn 
och därmed kan det spara tid i slutet av året i samband med revisionen. Men vid frågan om 
respondenten ansåg att köp av redovisningstjänsterna medför fördelar såsom minskade 
kostnad svarade denne: 
 

”Jag har inte tänkt det i pengar i första hand.”159 
 
Respondenten påpekade att kostnadsbesparing inte är en anledning till varför tjänsterna köps 
och uppgav även att denne inte har räknat på om denna lösning medför minskade kostnader, 
utan hoppas vid slutet av året att kostnaden kanske blir lägre än vad respondenten uppskattat. 
Jag förstår respondenten då denne inte kan ta ställning till att minskade kostnader skulle vara 
en fördel som kommer med dennes köp av redovisningstjänster. Detta då respondenten inte 
har tänkt i kostnadsbesparande banor samt att respondenten gör det mesta av arbetet själv och 
dessutom har uppfattningen att allt arbete troligen skulle kunna skötas själv om 
datakunskaperna fanns. Således menar jag att denna lösning kanske inte medför fördelar 
såsom minskade kostnader utan andra fördelar, såsom upplevd trygghet. Anledningen till att 
Tillv.ftg. B varken höll med eller motsatte sig att minskade kostnader som en fördel är att 
denna respondent menar att kostnadsmässigt i kronor och ören är det inte mer lönsamt att 
köpa tjänsterna, men lösningen är den mest kostnadseffektiva. Respondenten menar att denne 
får ut mer av att köpa tjänsten, i form av säkerställande av tryggare leverans.  
 
De övriga respondenterna anser att köp av redovisningstjänsterna medför minskade kostnader 
jämför med om de skulle ha denna lösning internt. Resonemang kring minskade kostnader 
som fördel anser jag kan dras paralleller till att företagen skulle outsourca på grund av att det 
är billigare, och därför anser jag att det inte finns mer att utveckla utan att jag återigen 
redogöra för de argument som jag redan tidigare redogjort för under 6.2.5.  
 

  
 
 
6.3.3 Fokus på kärnverksamhet 
Enligt teorin medför outsourcing fördelen att företagen kan fokusera på dess kärnverksamhet, 
vilket innebär att de kan uppnå högre effektivitet och produktivitet.160 Utan vidare eftertanke 
uppgav Tjänste.ftg. A och B samt Handels.ftg. A och B möjligheten att fokusera på 
kärnverksamhet som en fördel. Tillverk.ftg. B uppgav inte denna fördel spontant men höll 
med gällande att det är en fördel som följer med köp av deras redovisningstjänster. Såsom jag 

                                                 
159 Intervju med Tillverkandeföretag A, den 18 december 2006. 
160 Frost, “Outsourcing or increasing risks”, 36. Hedberg, et al., Imaginära organisationer, 31. Kakababdse och 

Kakababdse, ”Outsourcing: a paradigm shift”, 673. Lankford och Faramarz, ”Outsourcing: a primer”, 312. 
Prahalad och Hamel, ”The core competence of the corporation”, 80, 83. Quinn och Hilmer, “Strategic 
outsourcing”, 58. Smith, Morris and Ezzamel, “Organisational change”, 427. Tompkins, ”The Business 
Imperative of Outsourcing”, 9. 

Tabell 6.11 Respondenternas inställning 
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Tabell 6.12 Respondenternas inställning 
till fördelen Fokus på kärnverksamhet.  

argumenterat för tidigare under 6.2.6 menar jag att fokus på kärnverksamhet inte är tillämpar 
på Tillverk.ftg. A eftersom denne inte är aktiv i verksamheten. 
 
För mig förefaller det mycket rimligt att respondenterna ser fokus på kärnverksamhet som en 
fördel då de får arbeta med det de är mest intresserad av och kan bäst. Varför jag finner det 
sannolikt anser jag inte nödvändigt att utveckla vidare i detta avsnitt utan hänvisar istället 
läsaren till 6.2.7 där jag tidigare diskuterat fokus på kärnverksamhet som en anledning till 
varför företag väljer att outsourca. 
 
Något som jag anser är nämnbart att reflektera över är att ingen av företagen uttryckte 
fördelen med att fokusera på kärnverksamhet i samma termer som teorin, det vill säga att 
företagen kan erhålla konkurrensfördelar, utan respondenterna resonerade i termer såsom att 
de fick möjlighet att fokusera på vad de är intresserade av och kan bäst. Detta beror möjligen 
på att ordet konkurrensfördelar är väldigt teoretisk, och indirekt kanske respondenterna menar 
att de kan erhålla konkurrensfördelar utan att de uttryckligen använde sig av begreppet. 
Tjänste.ftg. B menar jag nästan resonerade i dessa termer då respondenten uppgav att 
eftersom kunden spenderar relativt mycket pengar hos företaget är det viktigt att respondenten 
får tid att fokusera på kunden och ta hand om den för att annars kommer kunden kanske inte 
tillbaka. Detta resonemang anser jag visar på att respondenten vill skapa konkurrensfördelar 
gentemot konkurrenterna genom att få kunden att känna sig speciell och sedd.  
 

 
 
 
6.3.4 Frigöra kapital för andra ändamål 
Genom outsourcing kan företag spara in på investeringar och därmed frigöra kapital till andra 
ändamål.161 Ingen av respondenterna uppgav att frigörande av kapital skulle vara en fördel. 
Respondenterna uppgav allesammans att det rör sig om lite pengar och syftar till att datorn 
och bokföringsprogram inte är några större kostnader samt att kontor finns, därmed medför 
det inte att något större kapital frigörs och därför uppfattas detta inte som någon fördel. Såldes 
betyder det att respondenterna resonerade i termer som tidigare berörts, att det inte kräver 
några större resurser för att sköta det ekonomiska och administrativa arbetet själv.  
 
Nu i efterhand måste jag kritisera mig själv gällande att jag tidigare inte tänkte frigörande av 
kapital i banor såsom frigörande av exempelvis utbildningskostnader utan stirrade blint på 
faktorer som tidigare berörts gällande resurser. Tillverk.ftg. B beaktade dock denna 
utbildningskostnad som fördel men eftersom denna respondent var den sista jag intervjuade 
kunde jag inte dra nytta av dennes resonemang i övriga intervjuer. Min uppfattning är att 
fördelen att slippa utbildningskostnaderna har dock inte respondenten mätt i pengar, utan 
framförde endast att det var en fördel denne ansåg komma med outsourcing av 
redovisningstjänster, vilket kanske är anledningen till varför respondenten inte ansåg 
frigörande av kapital som någon fördel, utan uttryckte det såsom följande: 

 

                                                 
161 Gay och Essinger, Inside outsourcing, 11. Greaver II, Strategic outsourcing, 4. Tompkins, et al., Logistics 

and manufacturing outsourcing, 34. 
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Tabell 6.14 Respondenternas inställning 
till Svårt att definiera kärnkompetens. 

”Nej, i och med att kostnaden är lika stor. Skillnaden är var kostnaden ska 
bokföra, som lönekostnad eller konsultkostnad?”162 

   
Frågan är vad respondenterna som inte ansåg frigörande av kapital som någon fördel hade 
ansett om jag hade berört eventuella utbildningskostnader med att ha tjänsten internt och 
därmed hade dessa kostnader kunnat tas i beaktande. Jag menar att troligen hade 
respondenterna i sådana fall ansett sig kunna frigöra kapital, vilket jag motiverar med att 
redovisningsområdet är föränderligt och att utbildningskostnader kan vara kostsamma.  
 

 
 
 
6.4 Nackdelar och risker med outsourcing 
 

Vilka nackdelar och risker upplever företagen med att köpa redovisningstjänster? De flesta av 
respondenternas spontana svar var att de inte finner några större nackdelar, de nackdelar som 
framkommit har framförts efter att respondenten funderat en kortare stund. Nedan redogör jag 
för de nackdelar respondenterna uppfattat och analyserar dessa.  
 
6.4.1 Svårt att definiera kärnkompetens 
Enligt teorin kan det vara svårt att definiera vad som är kärnkompetens, och om företagen av 
misstag outsourca dessa aktiviteter kan det skapa problem i form av förlorade 
konkurrensfördelar.163 Samtliga respondenter uppgav att det inte råder några tvivel gällande 
att det ekonomiska och administrativa arbetet inte utgör verksamhetens kärnkompetens. I och 
med det riskerar inte företagen vid outsourcing av redovisningstjänster att förlora 
konkurrensfördelar, vilket jag tidigare diskuterat i teorin då jag menar att de enda som har 
dessa aktiviteter som kärnverksamhet torde vara redovisningsbyråerna.  
 

 
 
 
6.4.2 Risk för att konfidentiell information ”läcker ut” 
I och med att arbetsuppgifter läggs ut till en utomstående part finns det risk för att 
konfidentiell information ”läcker ut”.164 Tillverk.ftg. B uppgav spontant att det är en nackdel 
denne upplever medan alla de andra respondenterna vid frågan gällande om de var orolig för 
att konfidentiell information kan ”läcka ut” svarade att detta inte är något de oroar sig över. 
Detta i och med att de inte anser sig ha några hemligheter samt att de har fullt förtroende för 
redovisningsbyrån. Att respondenterna har detta fulla förtroende kan enligt mig tänkas bero på 
att det finns etiska regler som ska efterföljas, vilka syftar till att tjänstens utövare, 

                                                 
162 Intervju med Tillverkandeföretag B, den 18 december 2006. 
163 Greaver II, Strategic outsourcing, 29. Harland, et al., ”Outsourcing: assessing the risks and benefits for 

organisations”, 839. Lankford och Faramarz, ”Outsourcing: a primer”, 312. 
164 Weele, Purchasing Management, 76. 

Tabell 6.13 Respondenternas inställning 
till fördelen Frigöra kapital.  
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redovisningsbyrån, agerar tillbörligt165. Att agera tillbörligt i min mening är att hantera 
informationen varligt, det vill säga att inte sprida information om företaget till andra 
utomstående parter.    
 
I teorin resonerade jag om att risken för att konfidentiell information ”läcker ut” inte utgör 
något större problem i och med att det till stor del är sådan information som sedan kommer att 
bli offentlig. Ett resonemang som även delades av Handels.ftg. B. 
 

”Nä, jag menar, det går ju att kolla upp olika företag och man kan ta deras 
bokslut om man är intresserad.”166  

 
Trots att stor del av informationen kan tas del av andra i form av årsredovisningen menade jag 
att informationen som kan vara ”känslig” är enstaka fakturor eftersom dessa kan tyda på 
enskilda förhandlingar mellan parter. Detta upplevdes inte som något problem av någon av 
respondenterna. Dock redogjorde jag nyligen för att Tillverk.ftg. B oroade sig för att 
konfidentiell information skulle komma att tas del av andra. Denna oro är inte såsom jag 
tolkade det, att det skulle vara information i dokumenten utan det respondenten oroade sig 
över var att den som kommer till företaget och sköter bokföringen delar med sig av vad denne 
sett på arbetsplatsen. Denna oro uttrycktes spontant då vi talade om nackdelar med 
outsourcing, vilket respondenten utryckte på följande vis:  
 

”Om du släpper ut din ekonomiska redovisning så här, så blottlägger du en del 
också... Man sitter kanske där hemma med maken vid en god köttbit och ett fint glas 
vin och berättar ”vet du vad jag såg”. Det är den sekretessen jag är rädd för, inte 
resandet med papperen eller något sånt.”167 

 
Jag hade tidigare inte resonerat i dessa banor, men för mig förefaller det rimligt att detta kan 
vara en oro eftersom jag menar att företagen troligast inte vill att omgivningen ska veta hur 
arbetet sköts och drivs, exempelvis om ett företag är ”slarvigt” och har dålig pappershantering 
är detta troligen sådan information som de inte vill att allmänheten ska ta del av, eller 
arbetsrutiner i allmänhet.  
 

 
 
 
 
6.4.3 Mindre kontroll 
Mindre kontroll är en nackdel som presenteras i litteraturen men diskuteras inte vidare.168 Där 
min tolkning av detta var att vid köp av redovisningstjänster kan det innebära att företaget 
skickar iväg sina verifikat och dokument istället för att ha dem på kontoret och därmed kan 
det bli svårare att följa upp det löpande arbetet om så önskas. Teorin bekräftas inte av fyra av 

                                                 
165 Ojasalo, ”Quality dynamics in professional services”, 24. 
166 Intervju med Handelsföretag B, den 14 december 2006. 
167 Intervju med Tillverkandeföretag B, den 18 d3cember 2006. 
168 Greaver II, Strategic outsourcing, 29. Lysons and Farrington, Purchasing and supply chain, 402.  

Tabell 6.15 Respondenternas inställning 
till Risk för att konfidentiell information 
”läcker ut”.   
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mina respondenter då de uppgav att de inte upplever sig ha mindre möjlighet att övervaka 
arbetsprocessen. Tjänste.ftg. A uttryckte det på följande vis: 
 

”Nä, det tycker jag inte. Vi får ju uppdateringar och man kan ju alltid ringa 
och fråga om det skulle vara något.”169 
 

Tjänste.ftg. A upplever inte att detta skulle vara någon nackdel eftersom denne ofta får 
uppdateringar gällande hur det går för företaget och att respondenten kan ringa till kvinnan 
som sköter bokföringen om det skulle vara något. Kvinnan som sköter redovisningstjänsterna 
är kusin till respondentens kompanjon. Detta menar jag kan medföra att respondenten 
upplever sig ha kontroll i och med att denne och hans kompanjon måhända kan ringa denna 
kvinna i tid och otid på ett annat sätt än vad de annars skulle kunna göra, gällande något de 
funderar över. Att det ekonomiska och administrativa arbetet sköts på företaget, att kvinnan 
kommer dit till dem istället för att de skickar iväg allt underlag menar jag även kan påverka 
att de upplever större möjlighet att övervaka arbetsprocessen.  
 
De övriga tre respondenterna som inte upplever nackdelen, mindre kontroll, är Handels.ftg. B, 
Tillverk.ftg. A samt B. Dessa, såsom Tjänste.ftg. A, menar att de endast behöver ringa till 
redovisningsbyrån och be om de uppgifter de eventuellt behöver. Jag anser att Tillverk.ftg. B 
troligen upplever större kontroll då arbetet sköts på företaget, att kvinnan som sköter deras 
bokföring kommer till dem, samma resonemang som jag förde för Tjänste.ftg. A. Att 
Tillverk.ftg. A inte upplever denna nackdel förefaller för mig förståeligt eftersom denne 
sköter det mesta av arbetet själv och dessutom har sin egen bokföring i sitt hem.  
 
Likheten mellan Tjänste.ftg. A, Handels.ftg. B samt Tillverk.ftg. A är att dessa valt att sköta 
faktureringen och betalningen själva, det vill säga att de hanterar allt in- och utflöde av 
pengar. Varför Tjänste.ftg. A och Handels.ftg. B valt denna lösning när de köper i princip alla 
andra tjänster beror på att då de hanterar faktureringarna och betalningarna själva ger det dem 
en känsla för flödet av pengar, vilket respondenterna uppgav sig vilja ha. Jag menar att denna 
lösning, att hantera överföringar av pengar själv sannolikt påverka respondenterna på så sätt 
att de upplever sig ha mer kontroll eftersom de är med i en del av arbetsprocessen. 
 
Jag menar att även Tjänste.ftg. B samt Handels.ftg. A, torde kunna ringa ett samtal för att få 
de uppgifter som behövs, men ändå anser respondenterna att de delvis samt faktiskt upplever 
minskad kontroll.  
 

”Nja, kanske lite. Vi har ju ofta kontakt med varandra men det är ju inte alltid 
som jag kan få papperen när jag behöver dem. Hon kanske inte är på kontoret 
när jag ringer.”170 

 
Tjänste.ftg. B menar att eftersom papperen inte finns hos denne kan svar inte alltid fås i 
samma stund som de behövs. Detta torde även gälla Handels.ftg. B samt Tillverk.ftg. B men 
varför de inte upplever denna mindre kontroll som delvis kan tänkas bero på att de inte 
hamnat i en situation där de behöver uppgifterna omedelbart men inte kunnat erhålla dem 
medan det kan tänkas att Tjänste.ftg. B har erfarit detta. Handels.ftg. A uppgav spontant att 
denne upplever mindre kontroll över arbetsprocessen, vilket enligt mig kan tänkas bero på att 
denne nyligen bytt redovisningsbyrå och kanske därmed inte har hunnit bygga upp den nära 
                                                 
169 Intervju med Tjänsteföretag A, den 12 december 2006. 
170 Intervju med Tjänsteföretag B, den 15 december 2006. 
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relationen med byrån som de övriga respondenterna troligen har och därmed upplever denna 
respondent det besvärligare att ringa och be om uppgifter om det skulle behövas.  
 

 
 
 
6.4.4 Ökat beroende av leverantör 
Ökat beroende av leverantör är en nackdel som presenteras i teorin men såsom minskad risk 
utvecklas det inte vidare. 171 Jag har tolkat denna nackdel på så sätt att företag kan bli väldigt 
beroende av sin leverantör och därmed upplevs det svårt att byta leverantör omgående om det 
så önskar. Detta menade jag är troligt i stora produktionsprocesser där stora investeringar 
krävs av leverantör, där stora investeringar medför att avtal som löper under länge tidsperiod 
ingås mellan parterna. Eftersom köp av redovisningstjänster inte kräver sådana stora 
investeringar anser jag att det inte torde vara några större ”problem” att byta byrå om 
företagen önskar det.  
 
Av de sex fallföretagen var det fyra respondenter, Tjänste.ftg. A och B, Handels.ftg. B samt 
Tillverk.ftg. A som uppfattade att det delvis var omständigt att byta leverantör om de önskar. 
Dessa respondenter menade dock inte att det skulle vara ”problem” ur praktisk synpunkt, 
vilket Tjänste.ftg. Bs formulering återger väl: 
 

”Jag anser inte att det skulle vara några praktiska problem. Det är ju bara att 
skicka in papperen till en annan adress.”172  
 

Däremot menade dessa fyra respondenter att det skulle vara besvärligt på grund av att den 
personliga kontakten förloras och ett nytt förtroende måste byggas upp med den nya byrån. 
Detta hade jag inte tidigare reflekterat över men instämmer till fullo med respondenterna att 
detta kan upplevas som ansträngande i och med att ett fullständigt förtroende för en person 
eller företag troligen inte kommer automatiskt utan byggs upp med tiden, därmed är det 
förklarligt varför dessa respondenter upplever ett delvis beroende av leverantör.  
 
Handels.ftg. A och Tillverk.ftg. B anser inte alls att det är några större ”problem” att byta 
leverantör. Handels.ftg. A resonerar inte i banor att det ur förtroendesynpunkt skulle vara 
besvärligt utan menar att det endast är att byta adress dit alla handlingar ska skickas. Varför 
denne inte resonerar i termer såsom förtroende kan enligt mig tänkas bero på att respondenten 
delar uppfattning med Tillverk.ftg. B, vilken menar att det inte spelar någon roll så länge man 
jobbar med duktiga byråer. Respondenten uppger att denne ser det som vilken upphandling 
som helst. Återigen kan detta tänkas bero på att respondenterna menar att det finns etiska 
regler som byråerna ska följa.    
 

 
 

                                                 
171 Lysons and Farrington, Purchasing and supply chain management, 402. Weele, Purchasing Management, 76.  
172 Intervju med Tjänsteföretag B, den 15 december 2006. 

Tabell 6.16 Respondenternas inställning 
till nackdelen Mindre kontroll. 

Tabell 6.17 Respondenternas inställning till 
nackdelen Ökat beroende av leverantör.  
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6.4.5 Kostnadsaspekten 
Gällande kostnadsaspekten som nackdel finns det lite litteratur som diskuterar detta. Jag 
menar att kostnaden troligen är en nackdel vilken företagen torde uppfatta med outsourcing 
eftersom det kostar att köpa redovisningstjänsterna. Utan närmare eftertanke uppgav 
Tjänste.ftg. A och B samt Handels.ftg. A och B att kostnaden är en nackdel, men där samliga 
sedan fortsätter meningen med att de anser att dessa kostnader vägs upp jämfört med om de 
skulle utföra tjänsterna själva.  
 
Vid frågan om kostnaden skulle vara en nackdel uppgav Tillverk.ftg. A att denne inte anser 
det eftersom respondenten menar att kostnaderna inte är märkbart stora. Detta kan enligt mig 
bero på att respondenten köper få tjänster. Tillverk.ftg. B uppgav att kostnaden inte är någon 
nackdel eftersom det kostar ungefär lika mycket som att ha tjänsten internt, men återigen 
upprepar respondenten att denne anser sig få ut mer av pengarna genom att köpa tjänsten än 
att ha den internt. Varför Tillverk.ftg. B inte uppgav att kostnaden skulle vara någon nackdel 
menar jag kan bero på att denna respondent främst outsourcar för att det är kostnadseffektivt, 
således torde denne inte i första hand se kostnaden som något negativt medan de övriga 
respondenter har andra anledningar som de främsta och därmed blir kostnaden en nackdel 
vilken blir mer påtaglig. Oavsett anledningar torde alla enligt min mening se kostnaden som 
en nackdel, trots att den vägs upp, i och med att om tjänsten vore gratis eller billigare hade det 
bara varit en fördel. Alla vill väl betala så lite som möjligt? 
 

 
 
 
6.5 Sammanfattande tabeller  
 

Jag har löpande i detta kapitel presenterat sammanfattande tabeller över respondenternas 
ställningstagande till presenterad teori, vilka jag här nedan kommer att sammanställa. De svar 
som är kursiverade är svar som respondenterna spontant uppgett, det vill säga utan att jag bett 
dem ta ställning till följande faktor/fördel/nackdel. 
 

Tabell 6.18 Respondenternas inställning 
till nackdelen Kostnad.  
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Tabell 6.20 Sammanfattande tabell över 
respondenternas inställning till Fördelarna. 

Tabell 6.21 Sammanfattande tabell 
över respondenternas inställning till 
Nackdelarna. 

Varför företagen outsourcar: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fördelar och möjligheter som företagen upplever med köp av redovisningstjänsterna: 
 

 
 
 
 
 

 

Nackdelar och risker som företagen upplever med köp av redovisningstjänsterna: 
 

 
 

Tabell 6.19 Sammanfattande tabell över 
respondenternas inställning till faktorer 
gällande Varför företag outsourcar. 
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7. SLUTSATSER 
 
Uppsatsen har nu kommit till sitt slut och i detta avslutande kapitel har jag för avsikt att ge 
svar på studiens problem och syften. Svaren anser jag att läsaren kunnat ta del av redan i 
tidigare kapitel men nedan presenterar jag en sammanfattning av de viktigaste slutsatser som 
studien givit.  
 
Problemet i denna studie var Varför köper små aktiebolag redovisningstjänster? Min 
uppfattning är att de främsta anledningarna till att företagen outsourcar är på grund av att de 
upplever deras kunskap begränsad, att de kan fokusera på dess kärnverksamhet samt 
avsaknad av intresse för att utföra arbetsuppgifterna. Detta baserar jag på att dessa tre faktorer 
var de som flest respondenter spontant uppgav vara en anledning. Avsaknad av intresse som 
anledning till att företag köper tjänster har inte framkommit i teorin, men jag menar att det är 
ytterligare en faktor att beakta gällande outsourcing då hälften av mina respondenter uppgav 
denna anledning spontant. Outsourcing på grund av att tiden upplevs begränsad var det endast 
en respondent som spontant uppgav, men de övriga respondenterna instämde till denna faktor 
vilket jag menar har stor betydelse. Begränsade resurser nämner teorin kan vara en anledning 
till att företag outsourcar. Denna anledning är dock inte applicerbar gällande mina undersökta 
företag då ingen av respondenterna ansåg sig ha begränsade med resurser.   Samtliga företag 
menar att den lösning de har gällande köp av redovisningstjänster är kostnadseffektiv, men 
endast en respondent menar att det är på grund av kostnadsbesparing som denne outsourcar.  
 
Jag redogjort tidigare i uppsatsen redogjort för att anledningarna till att företag köper 
redovisningstjänster kan komma att förändras vid ett avskaffande av revisionsplikten. I denna 
studie fann jag dock att ett avskaffande av revisionsplikten inte tycktes ha någon inverkan på 
företagens köp av redovisningstjänster då de den generella uppfattningen var att företagen 
behöver den hjälp de får vid köp av redovisningstjänster för att driva verksamheten. Detta 
tolkade jag även som en anledning till att företag outsourcar.  
 
Mitt huvudsyfte i denna studie var att öka förståelsen för varför små aktiebolag inom 
Umeåregionen köper externa redovisningstjänster av en redovisningsbyrå, vilket jag anser att 
jag har besvarat genom mina kvalitativa intervjuer. Dessutom har jag utökat förståelsen 
genom den analys jag genomfört och den slutsats läsaren har fått ta del av.  
 
Utöver mitt huvudsyfte hade jag som delsyfte att kartlägga vilka externa redovisningstjänster 
som företagen köper. I denna studie kom jag fram till att företagen köper följande 
redovisningstjänster: 
 

 Tabell 7.1 Redovisningstjänster som 
respektive företag köper. 



Kapitel 7 – Slutsatser 
 

Varför köper små aktiebolag redovisningstjänster? 
 

 

 60 

I tabellen går att utläsa att tre av mina sex undersöka företag köper ”samtliga” tjänster medan 
de resterande tre köper löpande redovisning, månadsavstämning och bokslut/upprättande av 
årsredovisning.  
 
Mitt sista delsyfte var att belysa de för- och nackdelar som företagen uppfattar med deras köp 
av redovisningstjänster.  
 
De främsta fördelarna som företagen verkar uppfatta är möjlighet att fokusera på 
kärnverksamheten, tillgång till expertiskunskap samt minskad risk för att göra ”fel”. Gällande 
fördelen minskad risk menar några respondenter tar sig i uttryck på två olika sätt; dels att 
risken att de gör ”fel” blir mindre och därmed upplever respondenterna en trygghet, dels 
genom att respondenterna tror att de granskas i mindre utsträckning under 
revisionsförfarandet då en redovisningsbyrå skött det ekonomiska och administrativa arbetet. 
En fördel enligt teorin är minskade kostnader, vilket ingen av respondenterna spontant uppgav 
vara en fördel. Teorin presenterar även fördelen att kapital frigörs. Detta var inget som 
respondenterna höll med om eftersom de menade att det inte krävs några större investeringar 
för att sköta arbetet själv. De investeringar som respondenterna syftade på var dator, kontor 
och bokföringsprogram. Dock menar jag att respondenternas inställning kunnat vara en annan 
om de eventuellt även hade beaktat utbildningskostnader. 
 
De flesta respondenters spontana svar var att de inte finns några större nackdelar med 
outsourcing av deras ekonomiska och administrativa arbete. Den främsta nackdel som 
framkom var dock kostnadsaspekten, där fyra respondenter spontat uppgav denna anledning. 
En annan nackdel som spontant presenterades var risk för att konfidentiell information ska 
”läcka ut”, vilken endast upplevdes av en respondent. En tredje nackdel som spontant 
uppgavs av en respondent var mindre kontroll över arbetsprocessen, en nackdel som endast 
delvis hålls med av en annan respondent. De övriga anser att detta inte är någon nackdel 
eftersom de är bara att höra av sig till redovisningsbyrån och be om dokument eller uppgifter 
som önskas. Ökat beroende av leverantör var det ingen respondent som till fullo höll med om, 
men hälften av respondenterna höll delvis med. De menade inte att det är praktiskt omständigt 
att byta byrå utan att nackdelen var att ett nytt förtroende måste byggas upp. Ingen av 
respondenterna höll med presenterad teori som menade att en nackdel kan vara att det är svårt 
att definiera företagets kärnkompetens.  
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8. BEDÖMNINGSKRITERIER  
 
Bedömningskriterier handlar om kriterier som ligger till grund för att bedöma studiens 
trovärdighet och dess vetenskapliga värde. Dessa kriterier skiljer sig åt beroende 
forskningsstrategi, där det inom den kvalitativa forskningsstrategin finns oenigheter gällande 
vilka kriterier studien ska bedömas utifrån.173 Oavsett vilka kriterier som används är syftet 
som jag tidigare nämnt att läsaren kritiskt ska kunna bedöma studiens trovärdighet. De 
kriterier jag har valt är de som Johansson-Lindfors förespråkar.  
 
8.1 Giltighet 
 

För att uppnå en god giltighet innebär det att forskaren måste ha samlat in tillräckligt med 
data från de undersökta informationsenheterna. Med detta menas att insamlade data täcker de 
många olika egenskaper hos den studerade företeelsen, där ytterligare informationsenheter 
inte tillför någon ny information till arbetet. Det strävas således efter att uppnå teoretisk 
mättnad, och när detta är uppnått anses bedömningskriteriet giltighet vara uppnått.174 Jag 
anser inte att jag kan påstå att jag med min undersökning har uppnått teoretisk mättnad 
eftersom det alltid finns möjlighet till att ytterligare respondenter kan lämna ny information 
till den studerade företeelsen. Min studie bestod av sex intervjuobjekt vilka jag anser har 
tillfört mig tillräckligt med information för att tillfredsställande täcka in de många 
egenskaperna. Jag är emellertid medveten om att ytterligare intervjuobjekt hade kunnat ge 
mig mer information, men jag anser dock att de sex intervjuerna har givit mig den ökade 
förståelse som jag eftersträvade med denna studie. 
 
8.2 Intersubjektivitet 
 

Intersubjektivitet handlar om att de tolkningar som gjorts ska kunnas accepteras av såväl 
respondenterna som andra bedömare.175 För att uppnå detta kriterium har jag under 
intervjuerna många gånger upprepat det respondenten sagt för att sedan be denne att bekräfta 
om jag uppfattat det rätt. Vidare har Camilla och jag fört anteckningar på varsitt håll som vi 
sedan jämfört för att utröna att vi tolkat respondenterna på samma sätt, vilket vid hade. Detta 
torde ytterligare stärka intersubjektiviteten i studien. 
 
Att jag har använt mig av bandspelare för att sedan utifrån det inspelade materialet 
sammanfatta vad respondenterna sagt, vilka sedan skickades till respondenterna för 
godkännande samt att det gavs möjlighet för dem att kommentera eventuella felaktigheter och 
missförstånd menar jag torde tala för god en god intersubjektivitet.  
 
8.3 Praktiskt användbarhet 
 

Kriteriet praktisk användbarhet uppnås genom att studien kan användas av andra individer 
eller organisationer vilka studien inte var anpassad efter, det vill säga att andra kan använda 
studien för att öka sin förståelse.176 Syftet med denna uppsats har inte varit att genom djupare 
intervjuer med de sex olika företagen generalisera svaren till att gälla alla små företag, utan 
syftet har varit att öka förståelsen gällande vilka anledningar som kan ligga bakom valet att 
outsourca. Användbarheten av denna studie är således att läsaren ska få en ökad förståelse, 
där de slutsatser som studien presenterar torde kunna intressera både redovisningsbyråerna 
eller andra företag som funderar över att köpa redovisningstjänster. 
                                                 
173 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 257-258. 
174 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 165-166. 
175 Ibid., 166. 
176 Ibid., 168. 
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9. FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING  
 
Som jag tidigare har redogjort för visade studien att de små aktiebolagens främsta anledningar 
till varför de köper redovisningstjänster är på grund av att kunskapen upplevs begränsad, att 
de kan fokusera på dess kärnverksamhet samt avsaknad av intresse för att utföra 
arbetsuppgifterna. Avsaknad av tid var även en anledning som majoriteten av mina 
undersökta företag menade låg bakom köp av redovisningstjänster.  
 
Jag har tidigare redogjort för att de statliga organen i dagsläget arbetar för att underlätta det 
ekonomiska och administrativa arbetet för de små aktiebolagen. Jag finner det därför 
intressant att om några år, då dessa förenklingar kommit till stånd, att återigen undersöka om 
det fortfarande råder samma anledningar till varför små aktiebolag outsourcar sina externa 
redovisningstjänster. Upplever företagen fortfarande kunskapen begränsad när dessa 
förenklingar finns? Förenklingarna kanske medför att det ekonomiska och administrativa 
arbetet är mindre tidskrävande och därmed blir avsaknad av tid ingen anledning längre? 
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Bilaga 1 – Orginalfigur av Insinga och Werle (2000)  
 

 

 

 

PLANNING GUIDE TO IDENTIFY APPROPRIATE ACTIONS 
 
Nedan illustreras orginalfiguren Planning guide to identify appropriate actions hämtat från 
“Linking outsourcing to business strategy” av Richard C. Insinga och Michael J. Werle 
(2000). 
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Bilaga 2 – Intervjumanual, mitt exemplar 
 

 

 

� Proaktiv – företagets initiativ. 
� Reaktiv – byråns initiativ 

 

INTERVJUMANUAL, MITT EXEMPLAR 
 
 

� Presentation av mig och studien. 
� Bakgrundsinformation av dig: Namn, ålder, titel, antal år i företaget och 

antal år på nuvarande position. 

 
 
1. När det gäller ert ekonomiska arbete, hur går ni till väga?  
 
Syfte: att ta reda på vilka tjänster som köps och hur det går till, exempelvis om det kommer 
någon till dem varje vecka eller om de skickar iväg. 
 

 
     
 
  Notera vilka tjänster som köps! 
 
 
 
 

 
2. Har ni alltid gjort på detta sätt? Om inte, vad har förändrats och varför?  

 
Syfte: att ta reda på varför dessa tjänster köps. 
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� Kundfakturering 
� Leverantörsfakturor 
� Löpande redovisning 
� Månadsavstämning 
� Löner 
� Årsredovisning 

 

� Resurser begränsad ? 
� Kunskap begränsad ?                   

                  - utbildning som finns inom företaget 
� Tid saknas? 
� Osäker på att de kan klara av uppgiften? 
� Redovisningsbyrån kan göra det mer 

effektivt? 
� Fokusera på kärnverksamhet? 

       - redovisningstjänst kärnverksamhet? 
 



Bilaga 2 – Intervjumanual, mitt exemplar 
 

 

 

3. Vilka fördelar/möjligheter anser ni att ert köp av redovisningstjänster medför? 
 
Syfte: att ta reda på vilka fördelar och möjligheter de ser med att tjänsten köps. 
 

� Tillgång till expertiskunskap  
� Minskade kostnader – den som utför har stordriftsfördelar = billigare 
� Fokus på kärnverksamhet – medför högre effektivitet och produktivitet 
� Frigöra kapital – spara in på investeringar  
� Minskad risk – minskad risk att göra ”fel” 
 

  
4. Vilka nackdelar/risker anser ni att ert köp av redovisningstjänster medför? 
 
Syfte: att ta reda på de nackdelar och risker de upplever med köpet. 
 

� Svårt att definiera kärnkompetens  
 
� Risk för att konfidentiell information ”läcker ut” 

         -gällande varje enskild faktura som kan tyda på förhandlingar mellan parter- 
 
� Mindre kontroll  

- övervaka arbetsprocessen, dvs. förlora kontroll över verifikationer  = svårt att     
   följa upp arbetet? 

 
� Ökat beroende av leverantör – svårt att byta redovisningsbyrå om så önskas? 

 
� Kostnadsaspekten  

 
 
5. Hur tror ni att er omsättning kommer att förändras inom de närmsta åren, och 
hur tror ni att det kommer att påverka företagets köp av redovisningstjänster från 
idag? 
 
Syfte: att ta reda på hur utvecklingen kommer att se ut, kan eventuellt visa på drivkrafter?  
 
 
6. Om revisionsplikten skulle avskaffas, hur tror ni att det skulle påverka ert 

köp av redovisningstjänster?  
 

- Om det inte vore lagstiftat att ha revisor som granskar, skulle ni ändå köpa 
dessa tjänster? 
 
    Denna fråga styrker även på något sätt varför de outsourcar. Kanske 
eventuell drivkraft 

 
� Övriga synpunkter och reflektioner kring köp dessa tjänster. 
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Bilaga 3 – Intervjumanual, respondenternas exemplar 
 

 

 

 

INTERVJUMANUAL, RESPONDENTERNAS EXEMPLAR 
 
Hej!   
 
Jag vill börja med att åter tacka er för att ni är villig att ställa upp på en intervju gällande mitt 
uppsatsarbete. Detta brev skickar jag med anledning att jag vill presentera de övergripande 
frågorna som jag kommer att beröra under intervjun. Jag skulle vara tacksam om ni läser 
igenom brevet och funderar över dessa frågor. 
 
Mitt namn är My Nguyen och jag skriver just nu min C-uppsats vid Handelshögskolan på 
Umeå universitet.  
 
Jag vill med min uppsats undersöka vilka redovisningstjänster som små aktiebolag i 
Umeåregionen köper av sin redovisningsbyrå och öka min förståelse gällande vilken/vilka 
anledningar som ligger bakom valet av att köpa just dessa tjänster.  
 
Jag är medveten om att det finns en mängd olika tjänster som kan köpas från 
redovisningsbyråerna, men jag har dock i min studie valt att begränsa mig till de tjänster som 
rör företagens ekonomiska och administrativa arbete som i slutändan ska resultera i en 
årsredovisning. Alltså kommer jag enbart översiktigt att beröra tjänster gällande 
ekonomistyrningen, såsom budgetering och lönsamhetskalkyleringar. 
 
På nästa sida finner ni intervjumanualen, vilken presenterar de övergripande frågorna samt 
intervjuns disposition. Om det är något ni inte förstår med intervjumallen eller har övriga 
funderingar är ni mer än välkommen att kontakta mig, annars träffas vi den xxx klockan xxx. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
My Nguyen 
 
Mail: myyngn01@student.umu.se 
Telefon: (borttaget i samband med arkivering) 
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Bilaga 3 – Intervjumanual, respondenternas exemplar 
 

 

 

INTERVJUMANUAL 
 

� Presentation av mig och studien. 
� Bakgrundsinformation av dig: Namn, ålder, titel, antal år i företaget och 

antal år på nuvarande position. 
 

1. När det gäller ert ekonomiska arbete, hur gör ni?  
 

2. Har ni alltid gjort på detta sätt? Om inte, vad har förändrats och varför? 
 

3. Vilka fördelar/möjligheter anser ni att ert köp av redovisningstjänster medför? 
 

4. Vilka nackdelar/risker anser ni att ert köp av redovisningstjänster medför? 
 

5. Hur tror ni att er omsättning kommer att förändras inom de närmsta åren, och hur 
tror ni att det kommer att påverka företagets köp av redovisningstjänster från idag? 

 
6. Om revisionsplikten skulle avskaffas, hur tror ni att det skulle påverka ert köp av 

redovisningstjänster?  
 

� Övriga synpunkter och reflektioner kring ert köp av dessa tjänster. 
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