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BAKGRUND TILL STUDIEN 

I denna rapport sammanfattas de första resultaten av en enkätstudie om effekterna av administrativ 

outsourcing.
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Företagarens administrativa bördor lyfts ofta fram som ett hinder för företagets utveckling och tillväxt. Att lätta 

på denna börda har varit ett prioriterat åtgärdsområde inom näringspolitiken, såväl internationellt som 

nationellt. I Sverige har man till exempel från statligt håll under lång tid arbetat med att minska företagandets 

administrativa hinder genom systematiskt lindra den administration som uppstår i kontakten mot stat och 

myndigheter (Tillväxtverket, 2011). 

Företagandets administration är emellertid betydligt mycket mer än de blanketter och statistik som måste 

fyllas i och skickas till statliga myndigheter.  

Ser man administration som det arbete man måste utföra vid sidan av företagets kärnverksamhet så är många 

företagares dagar fyllda av att arbeta med bokföring, hantera löner och andra betalningar, fakturera, 

preliminärskatt och momshantering etc.  

Den bakomliggande forsningsfrågan till denna studie är att undersöka omfattning och effekter av företagandets 

administration i allmänhet och innebörden av att lägga ut detta arbete på externa aktörer (outsourca)i 

synnerhet. Hur mycket tid ägnar en företagare år administrativa sysslor och vad innebär detta för företaget och 

företagaren? Vilka effekter innebär det att outsourca företagets administration? 

I denna rapport redovisas kortfattat de första resultaten av den genomförda datainsamlingen, som baseras dels 

på en enkätstudie av 400 tillverkande företag dels på insamlad bokslutsdata från dessa företag. I senare 

uppföljningar kommer mer detaljerade analyser att genomföras. 

SAMMAFATTANDE RESULTAT 

I undersökningen, som baserats på 400 intervjuer med småföretagare visas att de flesta svenska småföretagare 

sköter administrationen själva. I genomsnitt upptar sådana sysslor hela 42 procent av arbetstiden. För dem som 

outsourcat administrationen blir siffran 32 procent. 

Företagarna rankar tidsbrist som det största hindret för tillväxt. Vidare uppger 48 procent att brist på egen tid 

hindrar företagets utveckling och 29 procent anser att de skulle kunna expandera företaget om de hade mer 

tid. Samtidigt uppger så många som två tredjedelar att de regelbundet arbetar övertid. 

Företagarna i undersökning arbetade i genomsnitt mer än 49 timmar per vecka, varav över 17 timmar ägnades 

åt administration. 

                                                                 

1
 Studien baseras på 400 enkätintervjuer med företagera utförda av SIFO. Studien har genomförts i samarabete 

med konsultföretaget Volontaire och är finansierad av faktureringstjänsten Billogram. 
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Vidare visar studien att 38 procent av företagarna upplever stress eller mycket stor stress. Det finns även ett 

samband mellan stress och att spendera en stor del av sin arbetstid på administration. Ju mer tid som ägnas åt 

administrativa sysslor, desto mer stressad uppger man sig vara. Detta samband är speciellt starkt för gruppen 

småföretag. Det finns även ett tydligt direkt negativt samband mellan stress och arbetsglädje; högre stress 

resulterar i minskad arbetsglädje. 

Undersökningen uppmäter även ett samband mellan outsourcing av administration och faktureringstid. 

Företagen som outsourcar upplever i genomsnitt drygt två dagar kortare faktureringstid, vilket för företagarna i 

undersökningen innebar en betydligt lägre kapitalbindning. De företag som valt att ta hjälp med faktureringen 

band i genomsnitt 38 procent mindre kapital i sina kundfordringar. 

I studien undersöks även sambandet mellan outsourcing av administration och företagens lönsamhet. Där 

framkommer att företag som outsourcar administrationen generellt sett är mindre lönsmamma än företag som 

inte outsourcar. Detta kan dock inte tolkas som att outsourcing påverkar lönsamheten negativ. Snarare kan 

förklaring vara att företag med dålig lönsamhet väljer att fokusera mer på sin kärnverksamhet och därför ser 

outsourcing som ett sätt att hantera lönsamhetsproblemen. Detta är dock något som kan testas först i 

uppföljningsstudier som mäter framtida lönsamhet. 

RESULTAT 

BAKGRUNDSVARIABLER 

Enkäten innehöll ett antal bakgrundsvariabler, vilka sammanfattas nedan. 

Kön: 75% av respondenterna vad män och 25 procent kvinnor. 

Tabell 1: Respondenternas utbildningsnivå 

Utbildningsnivå Antal Procent Summa procent 

Grundskola eller lägre 74 19 19 

Gymnasium 219 55 73 

Högskola/universitet 106 27 100 

Forskarutbildning (lic/PhD) 1 0 100 

Total 400 100  

Tabell 2: Övriga bakgrundsvariabler 

Variabel Min Max Medel Stdav 

Företagets ålder 5 95 23,4 13,8 

Antal anställda 0 46 9,7 7,9 

Företagarens ålder 26 81 52,4 10,4 
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ARBETBÖRDA  

En bakgrundvariabel som vi använder i vår analys är hur mycket tid som företagaren lägger ner på sitt företag 

och hur mycket av denna tid som ägnas åt administration. 

Tabell 3. Beskrivande statistik över hur mycket tid företagaren ägnar åt sitt företag och hur mycket av den 
tiden som ägnas åt administration 

Arbetsbördor N Minimum Maximum Medel Std. Av. 

Hur många timmar per vecka arbetar du i genomsnitt med ditt 
företag? (total tid) 

397 2 100 49,44 13,28 

Hur många timmar i veckan skulle du uppskatta att du ägnar åt 
administrativa sysslor? (administrativ tid) 

393 0 60 17,50 13,80 

Andel administrativ tid (administrativ tid / total tid) 394 0 1 0,37 0,30 

Från tabellen kan man se att företagen i urvalet ägnar i genomsnitt 49 timmar i veckan åt sitt företag och att 

över 17 timmar i veckan (i genomsnitt) ägnades åt administration. Omräknat till andel administrativ tid 

(administrativ tid av total tid) så ägnade i genomsnitt 37 procent av tiden till administrativa sysslor.  

För att få en någorlunda enhetlig definition av vad som är administration så ställdes frågan om hur mycket tid 

man ägnade åt administration efter (och med hänvisning till) frågorna om outsourcing av administration. 

STRESS 

Mått på stress utgår från de frågor som validerats av Littman, White, Satia, Bowen, & Kristal (2006). Detta mått 

bygger på två frågor, en fråga om förmåga att hantera stress
2
 och en fråga om upplevd stress

3
. Dessa två frågor 

slås sedan ihop till ett samantaget stressmått. I figuren nedan illustreras svaren på de två stressrelaterade 

frågorna (båda frågorna använder en sex-gradig skala som spänner från 1 låg till 6 hög stress). 

 

                                                                 
2
 På en skala från 1 till 6, hur skulle du bedöma din förmåga att hantera stress? (från 1- Jag kan lätt skaka av mig stress till  6 - Stress gnager 

ständigt i mig. 
3 Under det gångna året, hur skulle du bedöma mängden stress i ditt liv (hemma och på jobbet)? (från 1- ingen stress till  6 - extrem stress . 
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Figur 1. Mått på stress 

Från figuren kan man se att 23 procent av alla responenter ligger på de tre högsta nivåerna vad avser förmågan 

att hantera stress och 38 procent av företagarna anger att de upplever stress eller mycket stor stress (4-6 för 

mängden stress).  

ARBETSGLÄDJE 

Som mått på arbetsglädje används mått prövade av Bradley & Roberts (2003), Nagy (2002) Thompson & Phua 

(2012). Detta mått bygger på tre frågor som tillsammans fångar upplevd arbetsglädje: 

 Jag tror jag gillar mitt jobb bättre än vad andra människor gillar sitt (bättre än andra) 

 Jag känner verklig arbetsglädje i mitt jobb (verklig arbetsglädje) 

 De flesta dagar är jag entusiastisk över att gå till jobbet (entusiasm) 

För alla frågor används en sex-gradig skala från 1 (Instämmer inte alls) till 6 (Instämmer helt)- 

Det är tydligt av figuren den övervägande majoriteten av alla respondenter placerar sig högt på en 

arbetsglädjeskala.  Mellan 42 till 45 procent instämmer helt med de tre måtten på arbetsglädje. 

 

Figur 2: Tre mått på arbetsglädje 

ADMINISTRATIV OUTSOURCING 

I enkäten mättes både administrativ outsourcing och operativ outsourcing (t.ex. outsourcing av tillverkning 

eller fraktahantering). I denna rapport analyseras enbart administrativ outsourcing och därför sparas analys av 

operativ outsourcing till senare rapporter. 

Utgångspunkten för enkätfrågorna om outsourcing var tidigare publicerade studier på området (Gilley, Greer, 

& Rasheed, 2004; Gilley & Rasheed, 2000). Från en lista på åtta olika administrativa aktiviteter fick 

respondenten uppge till vilken grad dessa hanterades internt eller utanför den egna verksamheten 
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(outsourcing). En femgradig skala tillämpades från 1 (Sköts helt internt) till 5 (Sköts av helt av extern aktör). I 

tabell 4 illustreras svarens fördelning. 

Tabell 4: Andel företag som outsourcar administrativa aktiviter. Fördelat på hela urvalet, mikroföretag och små 
företag. I femte kolumnen anges om skillnaden mellan mikro och små är signifikant. 

Aktivitet Hela urvalet Mikroföretag Små företag Jmf Mikro vs Små 

Årsbokslut 89,3 91,5 87,0 sig 

Deklaration 87,8 93,0 82,5 sig 

Löpande bokföring 36,3 44,5 28,0 sig 

Lönehantering 21,3 24,0 18,5 n.s. 

Övrig administration 18,3 19,0 17,5 n.s. 

Löpande betalningar 12,0 11,5 12,5 n.s. 

Fakturering 8,0 7,0 9,0 n.s. 

Orderhantering 4,2 4,0 4,5 n.s. 

Från tabellen kan man se att de är två aktiviteter som framförallt sticker ut, årbokslut och deklaration där 89 

respektive 88 procent av respondenterna helt eller delvis överlåtit denna aktivitet till extern aktör. För dessa 

två aktiviteter, tillsammans med löpande bokföring, finns det även en signifikant skillnad mellan mikro- och 

småföretag. Mikroföretag väljer i högre utsträckning att outsourca dessa tjänster än små företag. 

En faktoranalys av variablerna för administrativ outsourcing visar att två av variablerna, årbokslut och 

deklaration inte laddar positivt på övriga outsourcing-variabler. En slutsats av detta är att valet att hantera 

årsbokslut och deklaration inte styrs av samma bakomliggande faktorer som de övriga. Man kan från detta ana 

att dessa två inte är ett representativt mått på outsourcing och av den anledning utesluts de som mått på 

outsourcing för att på så sätt få ett ”renare” mått på outsourcing. Man kan även se att fakturering är den 

starkaste faktorn i faktor 1 (outsourcing) och att orderhantering är negativ för faktor 2 (ej outsourcing). 

Tabell 5: Faktoranalys av initiala mått på administrativ outsourcing (värden mindre än .25 har utelämnats). 

 Faktor 1 Faktor 2 

Löpande bokföring ,567 ,547 

 Årsbokslut  ,853 

Deklaration  ,834 

Lönehantering ,758 ,324 

Fakturering ,848  

Orderhantering ,749 -,294 

Löpande betalningar ,816  

Övrig administration ,791  

Eigenvalue 3,47 1,98 

 

Från detta väljer jag därefter att skapa ett sammanfattande index, graden av outsourcing som består av de sex 

variablerna Löpande bokföring, Lönehantering, Fakturering, orderhantering, Löpande betalningar och Övrig 

administration. Ett test på variablernas interna konsistensens (sammanfattande korrelation) ger ett Cronbach's 

Alpha på 0,839 vilket stärker antagandet att dessa mått kan sammanfogas. Graden av outsourcing blir således 
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ett mått med skala från 6 (alla administrativa verksamheter sköts helt internt) till 30 (alla administrativa 

verksamheter outsourcas). 

Tabell 6: Beskrivande statistik, graden av outsourcing för hela urvalet samt fördelat på gruppen mikroföretag 
och småföretag. Ett t-test visade gav ingen signifikant skillnad (0,345) mellan grupperna. 

 N Min Max Medel Stdav Skewness 

Hela urvalet 390 6 30 8,8 5,0 2,3 

Mikro 191 6 30 9,0 4,8 2,2 

Små 199 6 30 8,6 5,2 2,4 

 

Ett problem med detta mått är att det är en mycket skev fördelning (inte normalfördelat). 59 procent av urvalet 

har graden ett (1)och resterande del av urvalet är därefter fördelat relativt jämnt över den övriga skalan, vilket 

illustreras i diagram X. 

 

Figur 3: Frekvenstabell över graden av outsourcing. Måttet går från 6 (alla administrativa verksamheter sköts 
helt internt) till 30 (alla administrativa verksamheter sköts helt externt). 

För att kunna använda ett effektivt mått på outsourcing beslutades därför att skapa två grupper med där alla 

med en grad av outsourcing högre än 6 klassas som ”outsourcare” (kallas OS)  och övriga som ”ej outsourcare” 

(EJ OS). Detta leder till den fördelning som illustreras i tabell 7. 

Tabell 7: studiens två grupper, de som outsourcar (OS) och de som ej outsourcar (EJ OS) 

Variabel Antal Procent Andel mikroföretag % 

EJ OS 229 59 42 

OS 161 41 59 
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Totalt har 390 företag klassats (10 bortfall) av dessa utgör 59 procent företag som ej outsourcar och 41 procent 

företag som outsourcar. Man kan även se att andelen mikroföretag som outsourcar är något högre än 

småföretag (59 procent av de som outsourcar är mikroföretag). 

I de följande kommer enkätens delar och prestationsmått jämföras mellan OS och EJ OS, fördelat på mikro- och 

småföretag. 

UPPLEVDA TILLVÄXTHINDER 

I enkäten ställdes ett antal frågor kring vilka faktorer företagaren upplever som hindrande för företagets 

utveckling och tillväxt. 

Här framträder bland annat: 

 Brist på egen tid upplevs som det största hindret för företagets utveckling och tillväxt och 49 procent 

av alla företag anser att tidsbrist är ett stort eller mycket stort tillväxthinder. 

 32 procent av alla företagera anser även att de enkelt skulle kunna expandera företaget om de hade 

mer tid. 

 
Figur 4: Svar på frågan ”I vilken utsträckning anser Du att följande faktorer hindrar företagets utveckling 

och/eller tillväxt?”. Diagrammet visar andel som svarat ”ganska stort hinder” (4) eller ”mycket stort hinder (5) 

på en fyragradig skala. 

Några stora skillnader mellan mikro- och småföretag finns inte. Mikroföretagen upplever något färre 

tillväxthinder än småföretagen. För tre tillväxthinder finns en signifikant skillnad mellan mikro och småföretag: 

lönsamhet, konkurrens och brist på arbetskraft där småföretagen i genomsnitt ser dessa som ett större hinder 

för utveckling och tillväxt än mikroföretagen.  
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Tabell 8: Upplevda tillväxthinder fördelade mellan små- och mikroföretag. * Signifikant skillnad mellan mikro- 
och småföretag 

Tillväxthinder Alla Små Mikro 

Brist på egen tid 49% 48% 49% 

Tillgång till lämplig arbetskraft* 48% 51% 46% 

Bristande efterfrågan 40% 39% 41% 

Konkurrens från andra företag* 38% 42% 34% 

Företagets lönsamhet* 36% 40% 32% 

Lagar och myndighetsregler 35% 35% 35% 

Tillgång till kapital 34% 36% 32% 

Arbete med administration 21% 19% 23% 

Kapacitet i nuvarande lokaler 19% 20% 19% 

Tillgång till infrastruktur 16% 16% 16% 

 

Frågorna är delvis överlappande med de frågor som Tillväxtverket ställer i sina undersökningar av 

tillväxtmöjligheter och tillväxthinder (Tillväxtverket, 2011). Även om jämförelser med dessa studier får göras 

med viss försiktighet då urvalen skiljer sig åt så är det ändå tydligt att respondenterna i denna undersökning i 

stort rangordnar tillväxthinder på samma sätt. Framförallt då att brist på egen tid framträder som det främsta 

upplevda tillväxthindret.  

 

 
Figur 5: Svar på frågan: ”Om jag hade tid skulle jag enkelt kunna expandera företaget”. Svar på en femgradig 

skala från Instämmer inte alls (1) till Instämmer helt (5). Svar 1 och 2 grupperas som ”Instämmer inte”, svar 4 

och 5 grupperas som ”Instämmer”, övriga som osäker/vet ej. 

Undersökningen stärker vad som även visats i många tidigare undersökningar - företagarens tidsbrist är ett 

uppenbart hinder för näringslivets tillväxt och utveckling. I enkäten instämde dessutom närmare 18 procent av 

företagarna med påståendet att de enkelt skulle kunna expandera företaget – om de bara hade mer tid. 
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Upplever företag som outsourcar administration andra tillväxhinder än företag som inte outsourcar? 

Ser man på hela urvalet är det framförallt synen på administration som skiljer sig åt där företag som outsourcar 

ser administration som ett signifikant högre tillväxthinder än företag som inte outsourcar. 

Från tidigare analys var det tydligt att det fanns en viss skillnad mellan mikro- och småföretag vad avser synen 

på tillväxthinder. För att kontrollera för denna effekt har därför en separat analys gjorts av dessa grupper och 

där framkom att synen på tillväxthinder skiljer sig åt mellan de två grupperna: 

 Mikroföretagen som outsourcar administration upplever kapacitet i nuvarande lokaler som ett större 

tillväxhinder än företag som inte outsourcar. I övrigt finns inga signifikanta skillnader för 

mikroföretagen. 

 För småföretagen som outsourcar är det en signifikant skillnad i synen på arbete med administration 

och tillgång till kapital (större hinder). De småföretag som outsourcar ser arbete med administration 

som betydligt mer tillväxthämmande än företag som inte outsourcar.  

Om synen på vad som hindrar företagets utveckling och tillväxt används som förklaring till varför företag väljer 

att outsourca sin administration så framträder framförallt två förklaringar: I första hand väljer företagare att 

outsourca sin administration på grund av att arbetet med administration anses hindra utveckling och tillväxt 

(fokusering på kärnverksamheter). I andra hand är valet att outsourca administration en effekt av 

kapacitetsbrist i företagets lokaler, detta gäller då främst de minsta företagen. 

OUTSOURCING OCH LÖNSAMHET 

En fråga som kan ställas är om företag som outsourcar är mer lönsamma än företag som inte outsourcar. I 

tidigare studier (Gilley et al., 2004; Gilley & Rasheed, 2000) ställer hypotesen att företag som outsourcar borde 

vara mer lönsamma än andra företag genom att de i högre utsträckning kan fokusera på kärnverksamheter och 

få en högre alternativkostnad. Man har även empiriskt lyckats visa på ett positivt samband, även om det är rätt 

vagt och indirekt. I Gilley & Rasheed (2000) kunde man till exempel se ett indirekt samband om man även tog 

hänsyn till företaget strategi och omgivningens dynamik (environmental dynamism).  En nackdel med tidigare 

studier är att prestationsmåttet är subjektiva uppskattningar och inte faktisk prestation.  

I denna studie mäter vi prestation med från företagens officiella årsredovisning. Som huvudsakligt mått på 

prestation används de två senaste årens avkastning på totalt kapital (ROA). ROA är ett av de mest centrala 

måtten för företagets operativa lönsamhet och påverkas till exempel inte av företagets finansiella strategier (så 

som avkastning på eget kapital gör).  

En begränsning i denna studie är att den lönsamhet som analyseras baseras på historisk lönsamhet. Detta kan 

innebära vissa svårigheter att mäta kausalitetens riktning (vad som påverkar vad). Antingen kan man anta att 

företag som outsourcar har gjort så konsekvent över tid och att den historiska lönsamheten på så sätt kan 

kopplas till outsourcing. Alternativt så kan det till exempel vara så att lönsamhet påverkar benägenheten att 

outsourca, till exempel att mindre lönsamma företag väljer outsourcing för att kunna fokusera på 

kärnverksamheten. Detta kausalitetsproblem kan dock hanteras först i uppföljningsstudier där lönsamheten 

efter den aktuella mättidpunkten kan mätas och kontrolleras mot historisk lönsamhet. Vad som redovisas här 

är således korrelationen mellan lönsamhet och outsourcing och tolkning av vad som påverkar vad får lämnas 

öppen. 
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Tabell 10: Beskrivande statistik, lönsamhet (avkastning på totalt kapital, ROA) för hela urvalet, mikroföretag 
och småföretag. Det finns inga signifikanta skillnader mellan grupperna. 

Grupp N Medel Stdav 

Hela urvalet 396 9,4 11,1 

Mikro 197 9,9 11,4 

Små 199 8,8 10,7 

 

Analyserar man lönsamhetsskillnader mellan företag som outsourcar och inte outsourcas är det överlag lägre 

grad av lönsamhet för företag som väljer att outsourca. För mikroföretag är dock inte skillnaden tillräckligt stor 

för att vara signifikant. 

 

Figur 6: skillnader i lönsamhet (avkastning på totalt kapital, ROA) mellan företag som outsourcar (OS) och 
företag som inte outsourcar (EJ OS). Skillnaderna mellan små företag och alla företag är signifikanta (.036 

respektive.073). 

Som tidigare sagt kan man inte från ovanstående analys direkt säga att outsourcing innebär lägre lönsamhet. 

Vad den visar är att företag med lägre lönsamhet väljer att outsourca i högre grad än företag med högre 

lönsamhet.  

Sambandet mellan lönsamhet och outsourcing är dock rimligen allt för komplext och indirekt för att mätas med 

en enkel medelvärdesjämförelse som ovan. För att testa effekten av outsourcing på lönsamhet görs därför en 

multivariat regressionsmodell där ett flertal variabler vägs in. 

 Antal anställda (större företag kanske outsourcar på ett annat sätt än mindre företag) 

 Företagets ålder (äldre företag kan skilja sig från yngre företag) 

 Företagarens ålder (kan outsourcing vara en generationsfråga) 

 Företagets risk (mäts som konkurs risk, Z-score (Altman & Sabato, 2007)) 

 Strategisk orientering (Kostnadseffektivitet, Differentiering, Kostnadsfokus och Differentieringsfokus). 

I studien av (Gilley & Rasheed, 2000) visade denna faktor på en modererande effekt på relationen 

mellan outsourcing och lönsamhet. Mäts med dummyvariabel 1/0 för respektive orientering. 
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Tabell 11: Resultat av regressionsanalys av relationen mellan outsourcing och företagets lönsamhet 

Faktor Beta 

Outsourcing -,118 ** 

Antal anställda  -,048  

Företagets ålder  -,007  

Företagarens ålder  -,113 * 

Företagets risk  ,249 *** 

Kostnadseffektivitet ,064  

Differentiering ,003  

Kostnadsfokus ,019  

Differentieringsfokus ,115  

F 4,260 *** 

R
2
 ,093  

Signifikansnivåer: *p< .1, ***p< .01, ***p< .001, 

Från tabellen är det tydligt att sambandet mellan outsourcing och företagets lönsamhet kvarstår som 

signifikant även när man kontrollerat för ovan nämnda faktorer. Man kan även se att i modellen är även 

företagarens ålder signifikant (negativt) och företagets risk. Det senare (risk) kan delvis förklaras av att dålig 

lönsamhet är en faktor som påverkar riskmåttet. Till skillnad från Gilley & Rasheed (2000) får vi inget städ för 

att strategisk orientering skulle påverka sambandet. Hela modellen är signifikant men det bör påpekas att 

förklaringsgraden (R
2
) är låg. Detta indikerar att även om faktorerna i modellen kan kopplas till företagets 

lönsamhet så är dessa (naturligtvis) långt ifrån de enda faktorerna som förklarar företagets lönsamhet. Det 

viktiga med denna analys var dock inte att studera faktorer som påverkar lönsamheten totalt sett. 

EFFEKTER PÅ KREDITTIDER 

En positiv effekt av outsourcing som ofta lyfts fram är att man genom detta får en mer effektiv hantering av de 

tjänster som outsourcas. För att testa detta görs en avgränsning på de företag som outsourcar sin fakturering 

och vilka effekter det har på genomsnittlig kundkredittid och kapitalbindning i kundfordringar. Den hypotes 

som testas är med andra ord att företag som outsourcar fakturering får kortare kundkredittider 

(leverantörsskulder betalas fortare) och att detta även innebär att det kapital som binds i kundfordringar blir 

lägre.  

Ett problem med en sådan jämförelse är att kreditvillkor ofta är branschspecifika. Det kan därför till exempel 

finnas en risk att man jämför företag i en bransch där betalningar mestadels sker kontant (ingen kredittid) med 

företag i en bransch med mycket långa kredittider. För att hantera detta problem jämförs bara de företag som 

valt att outsourca sin fakturering med företag i samma bransch (5-ställig SNI-kod)
4
.  

                                                                 
4
 En jämförelse utan denna branschjustering gav dock i det närmaste exakt lika stora skillnader mellan de två 

grupperna. 
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Figur 7: En analys av genomsnittlig kundkredittid

5
 för de företag som valt att outsourca sin fakturering jämfört 

med de som hanterar den internt. 

Från figur 7 kan man se att företag som väljer att outsourca har i genomsnitt drygt två dagar kortare 

kundkredittid än de som hanterar detta internt. 

Från detta kan man även räkna ut hur mycket kapital företagen binder i kundfordringarna
6
. Där blir skillnaderna 

betydligt tydligare. De företag som valt att outsourca faktureringen binder över 700 tkr mindre i sina 

kundfordringar (1230 tkr vs 1971 tkr). Att effekten på genomsnittlig kapitalbindning blir så pass mycket 

tydligare beror på att de företag som inte outsourcar fakturering i genomsnitt även har en högre omsättning 

(vilket ger en hävstångseffekt på kapitalbindningen). 

 
Figur 8: En analys av genomsnittlig kapitalbindning i kundfordringar för de företag som valt att outsourca sin 

fakturering jämfört med de som hanterar den internt. 

 

RELATIONEN MELLAN OUTSOURCING STRESS OCH ARBETSGLÄDJE 

Studiens första hypotes, att outsourcing leder till högre lönsamhet går det inte att finna något stöd för i denna 

studie. Nästa hypotes är då om outsourcing har någon positiv effekt på upplevd stress eller arbetsglädje. Vi såg 

i tidigare fråga (tillväxthinder) att brist på egen tid är ett av de största upplevda hindren för företagets 

utveckling och tillväxt. Att välja att outsourca administration skulle vara ett sätt att hantera detta hinder. Mer 

egen tid borde rimligen också innebära en mindre stressad tillvaro. Vidare finns det även stöd för att stress 

inverkar negativt på arbetsglädje. Det avslutande testen syftar därmed att analysera relationen mellan 

outsourcing, administrationstid, stress och arbetsglädje 

                                                                 
5
 Genomsnittlig kundkredittid mäts med formeln: Genomsnittliga kundfordringar (under året)*365/fakturerad 

omsättning inkl. moms .    
6
 Kapitalbindning i kundfordringar= Genomsnittlig kapitalbindning i kundfordringar beräknas som genomsnittlig 

kredittid/360 * årets varuförsäljning till inköpsspris 
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Figur 9: Skillnaden i andel administrationstid (% av totalt arbetad tid) mellan företag som väljer att outsourca 
och företag som inte outsourcar. Skillnaden är signifikant (.001). 

Från detta kan vi sedan analysera relationen mellan andel administrationstid och upplevd stress och 

arbetsglädje. 

Företagsledarens tid till administration (i förhållande till total arbetad tid) är positivt och signifikant korrelerat 

med upplevd stress. Desto av ens tid som ägnas åt administration, desto mer stressad är man. Detta samband 

är speciellt starkt för gruppen små företag. Det är även ett tydligt direkt negativt samband mellan stress och 

arbetsglädje (högre stress mindre arbetsglädje). 

Tabell 12: Direkta samband mellan stress, arbetsglädje och andel administrationstid. 

Variabel Medel Stdav 1 2 3 

1. Stress 5,84 2,43 1 -,20** ,18** 

2. Arbetsglädje 12,23 2,54 -,20** 1 -,01 

3. Andel administrationstid 0,37 0,30 ,18** -,01 1 

**. Korrelationen är signifikant på 0.01 nivå (2-tailed). 

Trots att administration ökar stress och stress minskar arbetsglädjen finn inget direkt samband mellan 

administrationstid och arbetsglädje. Förklaringen till detta är troligen att även om sambanden är signifikanta så 

är korrelationen (och förklaringsvärdet) inte extremt högt. Men sambanden ovan signalerar ändå att det finns 

ett indirekt samband mellan hög andel administrationstid och arbetsglädje. Det vill säga att hög andel 

administration leder till mindre arbetsglädje om administrationen även skapar stress. Ett statistiskt test 

(stiganalys) bekräftar även ett signifikant samband mellan outsourcing och arbetsglädje. 

Länken mellan administrativ outsourcing och arbetsglädje kan således sammanfattas som: 

Administrativ outsourcing -> Mindre arbete med administration -> Mindre stress -> Högre arbetsglädje 
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Tabell 13: Estimates of regression weights (r
2
 = 13,45) 

Variabel  Variabel Estimate S.E. C.R. Signifikans 

Andel administrationstid <--- outsourcing -,098 ,031 -3,210 *** 

Stress <--- Andel administrationstid 1,434 ,402 3,571 *** 

Arbetsglädje <--- Stress -,210 ,051 -4,096 *** 

*** signifikant på 0.001 nivå (2-tailed). 

Denna kedja påverkas naturligtvis av en mängd faktorer, inte minst det faktum att företag som outsourcar 

administration generellt har lägre lönsamhet, därav modellens förhållandevis låga förklaringsvärde (R
2
 är 

13,45). 

METOD 

URVAL AV FÖRETAG 

Urvalet är ett stratifierat urval av tillverkande företag (SNI-grupp C) i två storleksgrupper, 2-9 anställda 

(mikroföretag) och 10 – 49 anställda (små företag). Jag utesluter de med bara en anställd för att säkerställa att 

undvika passiva företag. Det finns en stor fördel att kunna jämföra dessa två grupper då Småföretag med 10 – 

49 anställda har oftare än andra småföretag en hög tillväxtvilja. Samtidigt är det den storleksgrupp som möter 

de största tillväxthindren. Detta beror förmodligen på att de saknar de medelstora och stora företagens 

resurser att minska och undanröja olika tillväxthinder (Tillväxtverket, 2011). 

Ett stratifierat urval med två lika stora grupper underlättar analysen betydligt jämfört med ett helt 

slumpmässigt representativt urval då 90 procent av företagen skulle vara mikroföretag som i stor utsträckning 

varken har anställda eller någon omsättning (och inget naturligt behov av outsourcing). 

Vidare bör företaget ha en omsättning för att säkerställa att företaget har en försäljning (fakturering), 

förslagsvis en gräns på minst 1 mkr. Valet av enbart tillverkande företag (SNI indelning avdelning C, SNI-kod 10-

33.) är för att fånga företag som både kan ha outsourcing av administration, service och tillverkning, vilket 

också var det samma som (Gilley & Rasheed, 2000).  

För att kunna klassificeras som små företag får omsättning eller balansomslutning inte överstiga 10 miljoner 

euro (80 MSEK) per år
7
. 

Företagen skall vidare vara fristående företag (ej koncernbolag) för att undvika effekter av koncernintern 

outsourcing – svårt att kontrollera för. Filtrerar även enbart företag med ett arbetsställe (inte fler adresser 

sorterar under samma organisationsnummer) för att säkerställa att vi enbart studerar fristående bolag. 

En första utsökning i Affärsdata på SNI-kod 1*, 2* eller 3*. Aktiva aktiebolag. Med mellan 2-49 anställda. En 

omsättning på minst 1 mkr och max 80 mkr. Totala tillgångar på max 80 mkr. Årsredovisning från 2011. Ett 

arbetsställe. Ej ingående i koncern eller publikt bolag. Detta gav 8755 st aktiva aktiebolag. 

Bolaget måste ha minst två inlämnade årsredovisningar (2010 och 2011) med en omsättning på minst 1 mkr 

vartdera år. Detta innebär även att företag 3 år eller yngre filtrerades bort. Detta dels för att kunna mäta 

tillväxt mellan två år (många företag som inregistrerades för två år sedan har troligen bara en årsredovisning), 

del för att säkerställa att vi mäter aktiva och verksamma bolag. Efter detta återstod 7635 företag med följande 

fördelning: 

                                                                 

7
 EU:s definition av SMF 
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Storlek Kategori Antal Antal av totalsumma 

MIKRO <5 3 828 50% 
  5-9 2 318 30% 

MIKRO Summa   6 146 80% 

SMÅ 10-19 1 110 15% 

 
20-29 256 3,4% 

 
30-39 97 1,3% 

  40-49 26 0,3% 

SMÅ Summa   1 489 20% 

Totalsumma   7 635 100% 

TNS SIFO genomförde därefter telefonintervjuer med 200 slumpmässigt utvalda företag från vardera grupp. 

Det slutgiltiga urvalet bestod därför av ett stratifierat slumpmässigt urval av 200 mikroföretag och 200 

småföretag. 

ENKÄTKONSTRUKTION 

Enkäten var uppdelad i fem grupper av frågor. 

Bakgrundsfrågor (kön, ålder utbildningsbakgrund) 

Arbetssituation (hur många timmar man arbetade med företaget samt hu många timmar som ägnades åt 

administration) 

Outsourcing Åtta stycken verksamheter där respondenten fick uppskatta i vilken utsträckning dessa sysslor 

genomfördes helt internt (1) till sköts av extern aktör (6). Dessa frågor baserades i huvudsak på de frågor som 

testats av (Gilley & Rasheed, 2000) 

Tillväxtorientering Här mättes dels tillväxtorintering baserat på frågor från (Isaksson, Vanyushyn, & Hultén, 

2013)samt tillväxthinderbaserat på frågor från (Tillväxtverket, 2011) 

Strategisk orientering Respondenten fick uppskatta vilken följande strategisk inriktning som var mest 

tillämpbar för företag (kostnadseffektivitet, differentiering, kostnadsfokus eller differentieringsfokus). Frågorna 

byggde främst på (Verhoef & Leeflang, 2009) 

Frågor om stress byggde på två frågor testade av (Littman et al., 2006) och frågor arbetsglädje byggde på 

frågor tre frågor utvecklade av (Bradley & Roberts, 2003; Nagy, 2002; Thompson & Phua, 2012) 
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