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SAMMANFATTNING 

 

Tidigare forskning har genom att studera stora börsnoterade företag identifierat 

kostnadsbesparingar samt transferering av expertiskunskaper som de främsta 

anledningarna till att företag outsourcar delar av verksamheten. Tidigare studier 

indikerar även att Business Process Outsourcing är en trend med hög årlig tillväxt. 

Denna studie ämnar ge en redogörelse för bakomliggande anledningar till varför 

medelstora samt stora företag i utflyttningsbygd väljer att outsourca hela eller delar 

av ekonomifunktionen. Transaktionskostnadsteorin samt teori om resursbaserat 

perspektiv utgör grunden för studien. Genom semistrukturerade intervjuer studeras 

tre outsourcande företag i Jämtlands län. Resultaten visar, likt referensramen och 

tidigare studier, att den främsta anledningen till outsourcing av ekonomifunktionen 

är förväntade kostnadsbesparingar. Bakomliggande anledningar till outsourcing av 

ekonomifunktionen i företag i utflyttningsbygd skiljer sig därmed inte nämnvärt med 

stora börsnoterade företags anledningar. Det är dock svårt att urskilja en trend inom 

Business Process Outsourcing i utflyttningsbygd då endast sju av de 28 svarande 

företagen outsourcar hela eller delar av ekonomifunktionen. 

 

Nyckelord: Outsourcing, Business Process Outsourcing, Transaktionskostnadsteori 

(TCE), Resursbaserat Perspektiv (RBV), Ekonomifunktionen. 

  



 
 

ABSTRACT 

Previous research has, by studying large listed firms, identified cost reductions and 

knowledge transference as the primary reasons for outsourcing.  Previous research 

has also indicated that Business Process Outsourcing is likely to increase in 

popularity and experience high annual growth going forward. This study aims to 

explore why mid-sized and large firms decide to in Jämtlands län, fully or partly, 

outsource their finance/accounting activities. Theories regarding transaction cost 

economics and resource based view composes the foundation of this study and the 

information used has been gathered through the use of semi-structured interviews.  

The results shows, like the chosen theories and previous research indicates, that the 

outsourcing decision is primary based on expected cost reductions. The underlying 

causes for a business process outsourcing decision among mid-sized to large 

companies in Jämtlands län, does not differ from large listed firms.  However, it is 

difficult to distinguish a clear trend in Business Process Outsourcing among firms in 

Jämtland län, as only seven out of twenty-eight firms investigated have outsourced 

their finance/accounting activities. 

 

Keywords: Outsourcing, Business Process Outsourcing, Transaction cost economics 

(TCE), Resource Based View (RBV), Finance activity, Accounting activity. 
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1 INLEDNING 
 

De senaste årtiondena har världsekonomin rört sig mot att bli allt mer integrerad 

(Hill 2009). Globaliseringen har lett till att avståndet mellan länder har minskat i 

betydelse men också att den globala konkurrensen ökat. En följd av den ökade 

globala konkurrensen är att företag tvingas rationalisera, göra nedskärningar, och 

effektivisera genom att bland annat outsourca (Lowe et al. 1999). Outsourcing eller 

utkontraktering som det också kallas, innebär att företag överlåter aktiviteter, som 

tidigare skötts inom de egna företaget, till externa aktörer (Accenture 2010). 

Outsourcing kan ske inom landet men också utomlands, så kallad offshoring. Det är 

främst aktiviteter som inte anses tillhöra kärnverksamheten i företaget som 

utkontrakteras till externa aktörer (Ahalwat & Lowe 2004). Outsourcing anses vara 

den snabbast växande marknaden idag, även i högkonjunktur. Allt ifrån små 

uppstartsföretag till stora börsnoterade företag väljer outsourcing som 

företagsstrategi (Computer Sweden 2010). I Sverige omsatte marknaden 21.3 

miljarder kronor under 2008, en tillväxt med 7,1 procent från 2007 (Ibid.). 

 

1.1 PROBLEM  
 

Business Process Outsourcing (BPO) är en tämligen ny typ av outsourcing och 

refererar till att hela affärsprocesser, såsom ett företags ekonomifunktion, 

utkontrakteras till externa leverantörer för att öka effektiviteten i det outsourcande 

företaget (Mani et al. 2010). Business process outsourcing (BPO) anses vara en trend 

(Holmström & Roberts 1998; Accenture 2010) och förväntas ha en stark tillväxt de 

kommande åren. En studie från 2004 (Accenture) visar att hälften av de 243 

tillfrågade svenska företagen i studien använder sig av outsourcing, samt att 32 

procent av företagen förväntar sig att använda någon form av outsourcing i framtiden 

(Ibid.). BPO är ett strategiskt koncept som ämnar uppnå starkare 

konkurrensfördelar, och är således en strategi för värdeskapande (Bryce & Useem 

1998; Javalgi, Dixit & Sherrer 2009). Kostnadsbesparing är enligt tidigare studier 

(Carey et al. 2006; Widener & Selto 1999) den främsta anledningen att outsourca 

delar av ett företags verksamhet. Även värdeskapande i form av högre kvalitet och 

transferering av expertiskunskaper är vanliga anledningar till outsourcing beslutet 

(Stauss et al. 2008). Carey et als. (2006) studie har undersökt varför börsnoterade 
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företag i Australien väljer att outsourca den interna revisionen. Studien visar på ett 

samband mellan outsourcing och förväntade kostnadsbesparingar samt outsourcing 

och den externa aktörens tekniska kompetens. Vidare visar denna studie att 

outsourcing är en växande affärsmöjlighet i Australien då allt fler företag väljer att 

outsourca. En studie av Widener & Selto (1999) undersöker även den varför företag 

outsourcar den interna revisionen. Resultaten visar ett samband mellan outsourcing 

och ”specifika tillgångar” samt ”frekvens” som indirekt leder till kostnadsbesparingar. 

Vidare diskuterar tidigare studier huruvida business process outsourcing innebär 

fördelar eller inte för företag. BPO kan leda till minskade kostnader och ökad tillgång 

till expertiskunskaper för företaget. Men outsourcing av ekonomifunktioner kan även 

vara riskfyllt och leda till vissa etiska och ekonomiska ställningstaganden (Haylock 

2006). Haylock menar att företag som väljer att outsourca ekonomifunktionen bör 

ställa sig frågor såsom hur konfidentialiteten samt kvaliteten garanteras och 

kontrolleras när information hanteras och lagras av externa aktörer. Att vara 

beroende av en viss leverantör kan innebära risker gällande brist på kontroll av 

leverantören och kommunikationsproblem som kan leda till att företaget inte får den 

servicekvalitet de betalat för och att kostnaden blir högre än beräknat. Vidare menar 

Haylock (2006)  att outsourcing ibland även kan vara kostsamt och tidskrävande då 

en relation måste byggas upp med den externa aktören.  

Då allt fler företag väljer att outsourca, trots de risker som finns, är anledningar till 

ett outsourcing beslut av intresse att undersöka. Tidigare forskning (Carey et al. 

2006; Aleaddin et al. 2009; Widener & Selto 1999) har inriktat sig på börsnoterade 

medelstora och stora företag. Det kan då diskuteras vilka incitament som ligger till 

grund för beslut om outsourcing av ekonomifunktioner bland medelstora samt stora 

företag i utflyttningsbygd1, samt om BPO i utflyttningsbygd, även där kan ses som en 

trend. 

 

1.2 PROBLEMAVGRÄNSNING 

 

Då outsourcing är ett brett ämne med många inriktningar har denna studie 

avgränsats att endast undersöka Business Process Outsourcing, alltså outsourcing av 

ekonomifunktioner. 

                                                           
1
 Utflyttningsbygd är en benämning för ett område där antalet utflyttande personer är större än antalet inflyttande personer. 
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1.3 SYFTE 
 

Studien syftar att beskriva och förklara bakomliggande anledningar till varför 

medelstora samt stora företag i utflyttningsbygd väljer att outsourca hela eller delar 

av ekonomifunktionen. Vidare, att beskriva hur företag ser på framtida utvecklingen 

av outsourcing. 

 

1.4 FORTSATT DISPOSITION 
 

KAPITEL 2 presenterar transaktionskostnadsteorin och teorin om resursbaserat 

perspektiv. Dessa förklarar varför företag väljer att outsourca delar av sin 

verksamhet.  

• 

KAPITEL 3 behandlar forskningsmetoden som använts för att genomföra 

undersökningen. Urvalet presenteras och avsnittet redogör även för undersökningens 

tillförlitlighet. 

• 

KAPITEL 4 är den empiriska undersökningen. I detta avsnitt återges primärdata i 

form av intervjuer med valda företag. 

• 

KAPITEL 5 kopplar samman teorier och empirisk data och analyseras genom ett 

deduktivt synsätt. 

• 

KAPITEL 6 är det avslutande kapitlet där författarens slutsatser samt förslag till 

vidare studier presenteras. 
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2 BUSINESS PROCESS OUTSOURCING 
 

Tidigare forskare (Mani et al. 2010; Carey et al. 1999; Guldbrandsen et al. 2009) har 

presenterat teorier som förklarar outsourcing fenomenet och incitament vid 

beslutstagandeprocessen av outsourcing. Dessa kan delas in i två uppsättningar 

faktorer, transaktionsspecifika faktorer samt organisationsrelaterade faktorer (Lee et 

al. 2000). Strategisk ledningsstrategi fokuserar på hur företag formulerar och 

implementerar strategier i syfte att uppnå önskade mål. Teorin om resursbaserat 

perspektiv (Resource Based View, RBV) förklarar detta. Ekonomiska perspektivet och 

transaktionskostnadsteorin (Transaction Cost Economics, TCE) förklarar 

samordning av transaktionskostnader inom hierarkin och på marknaden (Ibid.).  

Transaktionskostnadsteorin och resursbaserat perspektiv är enligt Guldbrandsen et 

al (2009) två viktiga teorier som fokuserar på effektivitet och faktorer som påverkar 

företagets gränser. Teorierna är accepterade och används ofta vid förklaring av 

outsourcing och ses därför som relevant referensram för denna studie.  

 

2.1 TRANSAKTIONSKOSTNADSTEORI 
 

Teorin om transaktionskostnader (TCE) försöker operationalisera företaget som en 

uppsättning av interna aktiviteter, där transaktioner sker inom företaget och externa 

relationer, där transaktioner sker via marknaden, alltså outsourcas. (Widener & Selto 

1999).  TCE antar att företag är vinstmaximerare och att vinstmaximering innebär 

minimering av kostnader såsom transaktionskostnader2 (Williamsson 1985). TCE 

förutser begränsningarna i företaget och söker förklara varför företag väljer att 

tillverka vissa varor och tjänster internt, men väljer att köpa andra. Det innebär att 

identifiera motiv som bestämmer vilka aktiviteter som bör skötas inom företaget och 

vilka aktiviteter som bör skötas av externa aktörer. Enligt TCE är hierarkin och 

marknaden två regleringsalternativ för att samordna transaktioner. Samordningen 

kan ske inom företaget (inom hierarkin), eller mellan två olika verksamheter som 

byter tjänster (på marknaden). Det är kostnaden för transaktionen inom hierarkin 

respektive marknaden som avgör vilket regleringsalternativ som väljs. Om kostnaden 

för att samordna transaktionen inom hierarkin är lägre än kostnaden för att utnyttja 

                                                           
2
 Kostnader för att samordna en transaktion. Exempelvis kostnader för informationssökning, kontrollering av prestationer, 

schemaläggning, kontraktskrivning etcetera. 
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marknaden bör aktiviteten utföras internt. Om kostnaden för att använda marknaden 

är lägre än kostnaden för hierarkin bör aktiviteten outsourcas (Sultan 2007). Enligt 

Williamson (1998) är det tre dimensioner som bestämmer om 

transaktionskostnaderna kommer vara lägst på marknaden eller inom hierarkin;  

 

SPECIFIKA TILLGÅNGAR 

Transaktioner kan involvera specifika eller ospecifika tillgångar. En tillgång är att ses 

som specifik om den är unik för en viss transaktion och därför inte kan överföras eller 

användas till andra aktiviteter (Williamsson 1998). Sådana tillgångar kan vara 

humankapital, expertis om konkurrensfördelar eller specifika tekniska kunskaper 

(Williamson 1991; Edwards 1997). Specifika tillgångar är alltså transaktionsspecifika 

och kan sällan användas till andra transaktioner och aktiviteter. Kostnaden för att 

kunna sluta kontrakt kan därför bli hög och påverkar beslutet om att outsourca eller 

inte. Transaktionskostnader vid en transaktion med specifika tillgångar tenderar att 

bli lägre i en hierarki än på marknaden (Ibid.). 

 

FREKVENS 

Beslut om att outsourca kan påverkas av hur frekvent en aktivitet är. Om en aktivitet, 

såsom ekonomifunktionen har låg frekvens i företaget är de oftast mer lönsamt att 

outsourca aktiviteten än att bedriva den internt (Williamsson 1998). Transaktioner 

eller aktiviteter som har hög frekvens har normalt låga transaktionskostnader och bör 

därför samordnas inom företaget. Ofta kan företagets storlek avgöra utsträckningen 

och frekvensen av aktiviteter. Ett större företag har större möjligheter att uppnå 

skalfördelar genom interna avdelningar. Ett mindre företag har färre möjligheter att 

upprätta en intern ekonomiavdelning på grund av avsaknaden av skalfördelar (Carey 

et al. 2006).  

 

OSÄKERHET 

Osäkerhet vid beslut om outsourcing syftar till svårigheterna med att förutse externa 

aktörers intentioner och strategier vid samordning av transaktioner. Osäkerheten 

påverkar transaktionskostnaden då hög grad av planering, informationssökning samt 

anpassning krävs om osäkerheten är hög vilket leder till högre transaktionskostnad. 

Hög osäkerhet innebär kostnader associerade till informationssökning på marknaden 

då fullständig information vid en given tidpunkt kan vara svårt att hitta (Thouin et al. 
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2009). Osäkerhet kan även utgöras av opportunism, att parterna agerar i självintresse 

och utnyttjar oförutsedda omständigheter som gynnar dem själva samt att de inte 

alltid är trovärdiga i deras intentioner (Williamsson 1998).  Beslut om att outsourca 

påverkas alltså av om osäkerheten kan minskas genom att samordningen av 

transaktionen sker inom hierarkin eller på marknaden.  

 

FIGUR 1. TRANSAKTIONSKOSTNADSTEORINS DIMENSIONER 

Figuren visar sambandet mellan osäkerhet och specifika tillgångar och var transaktionen helst bör 
samordnas enligt TCE.  
 

    Tillgångsspecifitet 

    
 Låg Hög Hög för ena parten, 

 låg för den andra 

Osäkerhet   
   

     Hög 
 

marknaden/hierarkin     hierarkin hierarkin 

     
Låg   marknaden 

    
marknaden hierarkin 

 

     Källla: Williamson (1991) 

 

Den sammanfattande figuren (figur 1) visar att om en transaktion innehåller få 

specifika tillgångar samt om osäkerheten för en transaktion är att ses som låg, bör 

transaktionen samordnas på marknaden, alltså outsourcas. Om transaktionen istället 

innehåller ett flertal specifika tillgångar samt om osäkerheten är hög, bör 

transaktionen samrodnas inom företaget, i hierarkin. En transaktion bör alltid 

samordnas inom företaget om den innehåller få specifika till gångar för ena parten, 

men ett flertal specifika tillgångar för den andra parten. 

 

2.2 RESURSBASERAT PERSPEKTIV 
 

Resursbaserat perspektiv (RBV) har utvecklats till att fokusera på resursbildningen i 

ett företag och syftar att framhäva företagets kärnkompetenser. Ett företags 

kärnkompetens definieras, enligt Long & Vickers-Koch (1992) som ”… de mest 

kritiska utslagsgivande resurserna ett företag äger och som är svårast för andra att 

kopiera då den i ett antal processer kopplas ihop med de relevanta strategiska mål 

som företaget strävar mot”.  
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I teorin om resursbaserat perspektiv ses företag som en plats där resurser och 

förmågor är samlade och där interaktionen mellan dessa är viktigare än resurserna i 

sig (Barthélemy & Quélin 2006). Utsträckningen av företagets resurser, i termer av 

tillgångar, kunskap, information och möjligheter, som underligger en outsourcad 

aktivitet, kan med rätt implementerad strategi generera konkurrensfördelar för 

företaget (Barney 1991). Teorin om resursbaserat perspektiv menar alltså att ett 

företag kan besvara eventuell konkurrens genom att använda sig av företagets 

speciella resurser för att på så sätt uppnå konkurrensfördelar. Om en viss funktion, 

exempelvis ekonomifunktionen i företaget inte genererar konkurrensfördelar kan 

företag välja att outsourca den funktionen för att istället fokusera på kärnaktiviteter 

som generar konkurrensfördelar (Widener & Selto 1999). För att bidra till företagets 

konkurrensfördel och behålla den måste resurserna enligt RBV uppnå fyra kriterier. 

De ska vara; värdefulla i den meningen att de tar vara på möjligheterna i företaget på 

bästa sätt. Vidare ska de vara sällsynta, konkurrenterna ska alltså inte inneha 

liknande resurser. Om konkurrenter innehar liknande resurser kan de inte generera 

konkurrensfördelar för företaget (Barney 1991). Resurserna ska även vara icke 

imiterbara, konkurrenter ska inte med lätthet kunna replikera en värdefull resurs 

som företaget innehar. Till sist krävs det att resurserna saknar substitut (Ibid.).  

Företagets gränser för vad som bör outsourcas kan bestämmas genom att jämföra 

kompetensen inom företaget med konkurrenternas kompetens. Beslut om 

outsourcing influeras alltså av företagets förmåga att utveckla kompetensen och att 

upprätthålla ett överlägset arbete i förhållande till konkurrenterna. Om företaget 

saknar kompetens eller resurser för att utföra en viss aktivitet bör företaget överväga 

att outsourca den till externa aktörer (McIvor 2009). Genom utkontraktering kan 

företaget fokusera på kärnkompetensen i företaget (Espino-Rodríguez & Padrón-

Robaina 2006). 
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FIGUR 2. FÖRETAGETS KOMPETENSER ENLIGT RBV 
Figuren visar grupperingen av företagets aktiviteter enligt RBV. 

 

 
Källa: Long & Vickers-Koch (1995) 

 

För att utskilja företagets kärnkompetenser och för att avgöra vilka aktiviteter som 

företaget bör outsourca, delar Long & Vickers-Koch (1995) in företagets aktiviteter 

och funktioner i fyra olika grupper (se figur 2). Grupperna support- och basaktiviteter 

innefattar aktiviteter såsom delar av human resource funktionen, delar av 

ekonomifunktionen samt grundläggande kompetenser inom en specifik bransch. 

Dessa aktiviteter är ofta sådana som inte är direkt knutna till kärnkompetensen i 

företaget och kan därför outsourcas till externa aktörer. Vissa support- och 

basaktiviteter måste dock finnas som stöd för att kärnaktiviteterna ska fungera 

effektivt.  Vidare består modellen av två grupper av kärnkompetenser som är 

avgörande för företagets konkurrensförmåga. Kärnaktiviteterna utgör företagets 

grund och innefattar de kompetenser som skapar konkurrensfördelar idag. ”Cutting-

edge” aktiviteterna i företaget innefattar de förmågor och resurser som måste 

utvecklas idag för att bli morgondagens kärnkompetenser. Dessa kompetenser bör 

alltså utvecklas för företagets framtida konkurrensförmåga. 

Industrispecialiserade företag, likt redovisningsbolag eller revisionsbyråer, har 

genom sina värdefulla resurser såsom teknisk kompetens, specialiserade kunskaper 

samt expertis, ett bra utgångsläge för att utveckla komparativa fördelar och 

positionera sig på marknaden som det företag med överlägset bästa kompetensen 

inom området (Hunt 1995). Dessa aktörer är erfarna och välkvalificerade (Carey et al. 

2006) vilket tillåter andra företag att endast fokusera på deras kärnaktiviteter och 

väljer att outsourca supportaktiviteter såsom ekonomifunktionen till dessa externa 

aktörer istället för att bedriva dem internt.  
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2.3 TIDIGARE STUDIER 

 
Studier om business process outsourcing och anledningar till outsourcing beslutet 

visar på likheter med tidigare nämnda teorier.  

 

Business process outsourcing kan vara en taktik samt ett strategiskt vapen för ett 

företag (Kumar et al. 2007). Det finns idag många specialiserade företag som kan 

utföra ett företags affärsprocesser på ett sådant sätt att det bidrar till företagets 

marknadsfördelar och sänker kostnaderna för företaget. De främsta anledningarna 

till att företag outsourcar affärsprocesser är för att sänka kostnaderna och för att 

behålla företagets konkurrensfördelar (Ibid.). 

 

Tanriverdi et als (2007) studie ämnar att utveckla förståelsen av företagens beslut om 

business process outsourcing. Studien visar på ett samband mellan business process 

outsourcing och ett flertal variabler, däribland kostnadsbesparing och förbättrad 

kvalitet. Dessa anledningar är att ses som de vanligaste anledningar till ett business 

process outsourcing beslut.  Studien visar även ett samband mellan BPO och till 

vilken grad humankapitalet i företaget är specifik och icke transfererbar till andra 

ändamål, samt BPO och om graden av explicit kunskap om processen är specifik eller 

ej (Ibid.). Dessa variabler kan hänföras till teorin om transaktionskostnader och 

vilken grad av specifika tillgångar en process eller aktivitet innehar (Williamsson 

1998). Vidare visar studien på ett samband mellan BPO och ökad tillgång till 

teknologi och expertiskunskaper på marknaden (Tanriverdi et al 2007). 

 

Anledningar till att outsourca en affärsprocess kan delas in i fyra olika grupper; 

organisatoriska anledningar, fokus på förbättring, finansiella objektiv samt 

tillväxtobjektiv (Ghodeswar & Vaidyanathan 2008).  Företag strävar, likt teorin om 

resursbaserat perspektiv, efter att fokusera på kärnverksamheten och att öka 

flexibiliteten för att kunna handskas med den föränderliga företagsmiljön 

(Ghodeswar & Vaidyanathan 2008; Percin 2008). De företag som fokuserar på 

kärnverksamheten har ett bättre utgångsläge för kostnadseffektivisering och 

förbättrad servicekvalitet (Percin 2008). Ghodeswar & Vaidyanathan (2008) studie 

visar att företagets strävan att förbättra det operativa utförandet, att inhämta 

expertiskunskaper och ny teknologi samt att förbättra riskhanteringen i företaget, är 
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viktiga faktorer som påverkar beslutet om att outsourca hela eller delar av 

verksamheten. Genom BPO ökar företagets flexibilitet, dynamik och förmåga att 

förändra företaget, se möjligheter, samt att öka mottagligheten i att möta 

marknadens behov. (Ghodeswar & Vaidyanathan 2008; Percin 2008). Snabb respons 

är en strategisk viktigt faktor för att minimera tiden för en produkt eller tjänst att nå 

marknaden (Percin 2008.) Finansiella anledningar såsom kostnadsbesparing 

kostnadseffektivisering är dock enligt Ghodeswar & Vaidyanathan; Percin (2008), 

den vanligaste och viktigaste anledningen till BPO. 
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3 DATA, URVAL & GENOMFÖRANDE 
 

3.1 DATAINSAMLING 
 

Insamling av primärdata för studien har skett genom intervjuer med tre 

outsourcande företag. Primärdata presenteras i resultatavsnittet. 

Sekundärdata som använts i studien består främst av vetenskapliga artiklar kring 

ämnet outsourcing men även till viss del av böcker. Sekundärdata ligger till grund för 

den teoretiska referensramen och för att ge författaren bredare kunskap inom ämnet. 

Vetenskapliga artiklar har hittats via Business Source Premier, Emerald samt 

EconLit. Sökord såsom outsourcing, business process outsourcing, vertical 

integration och external vendors har använts. Vidare har Mittuniversitetets 

bibliotekskatalog MIMA använts för sökning av litteratur som berör ämnet. 

 

3.2 URVAL AV FÖRETAG 
 

Populationen utgörs av sju outsourcande aktiva aktiebolag som är registrerade i 

Jämtlands län. Genom databasen Affärsdata hämtades en lista på alla medelstora 

samt stora3 aktiva aktiebolag i Jämtland, sammanlagt 47 stycken företag som utgör 

urvalsramen för studien. Utifrån listan identifierades populationen genom 

telefonkontakt eller via email med var och ett av företagen. 28 av de 47 företaget 

valde att svara på frågan ”outsourcar företaget hela eller delar av 

ekonomifunktionen?” (se Tabell 1). Då endast sju av respondenterna outsourcar hela 

eller delar av ekonomifunktionen kontaktades alla sju för vidare intervju för att 

uppnå ett representativt urval, dock valde endast tre företag att delta i vidare intervju. 

Urvalet av respondenter kan ha en avgörande inverkan på undersökningens resultat. 

Om fel respondenter väljs kan det leda till att det som var syftet med studien inte 

undersöks och resultatet kan då, i vissa fall bli värdelöst eller missvisande (Holme & 

Solvang 1997) . För att säkerställa att den information som samlas in är relevant för 

studien utgörs respondenterna från de intervjuade företagen av personer som är 

ansvariga och insatta i frågan om outsourcing. Vid alla intervjuer utgjordes 

respondenterna av företagens ekonomichefer. 

                                                           
3
 Medelstora företag är företag med 50 till 249 anställda och har en omsättning som överstiger 50 miljoner kronor per år. 

Stora företag är företag med 250 eller fler anställda och har en omsättning som överstiger 500 miljoner kronor per år. 
(Europeiska kommissionen 2010) 
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TABELL 1. URVAL & RESPONDENTER 

      
Antal 

              
% 

Urvalsram 
      Respondenter 
 

28 60 

   Icke-respondenter 
 

19 40 

Total urvalsram 
 

47 100 

        Respondenter som outsourcar 7 25 

   Respondenter som inte outsourcar 21 75 

Totalt     28 100 

 

3.2.1 BORTFALL 

 

Bortfallet består av fyra företag som valde att inte ställa upp på vidare intervju. 

Tidsbrist var anledningen till att tre av företagen inte kunde medverka i studien. Det 

fjärde bortfallet beror på utebliven respons via email och telefon. Om bortfallet varit 

mindre hade tillförlitligheten till studiens resultat blivit högre.  

 

3.2.2 AVGRÄNSNING 

 

Studien avgränsas till att undersöka företag som är registrerade och aktiva i 

Jämtlands län. Jämtlands län anses vara utflyttningsbygd då antalet utflyttade är 

större än antalet inflyttade (Statistiska centralbyrån 2009). Med hänsyn till 

författarens vistelseort föll det sig naturligt att välja just detta geografiska område. 

 

3.3 KVALITATIV METOD 
 

Kvalitativ forskningsstrategi ligger till grund för undersökningen. Kvalitativ metod 

passar en studie av ingående karaktär av ett eller fler objekt. Likt studien av Alaedinn 

et al (2009) söker även denna studie förklaring till bakomliggande anledningar till 

outsourcingbeslut.  Syftet är alltså att beskriva och förstå beteendet med 

utgångspunkt i dem som studeras och kvalitativ forskningsstrategi är därför att ses 

som passande (Lundhal & Skärvad 1999). 

 
De valda företagen har intervjuats för att på så sätt få en djupare inblick och 

förståelse för studiens frågeställning. Viss kritik kan dock riktas mot kvalitativ metod 

då en författares individuella uppfattning om vad som är viktigt kan ta för stor plats 
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och undersökningen tenderar då att bli subjektiv (Bryman & Bell 2005). Kvalitativ 

forskningsstrategi medför även att generaliserbarheten tenderar att bli låg då endast 

ett fåtal företag undersöks och dessa kan inte ses representera den breda massan 

(Ibid.). Detta är dock inget som påverkar denna studie, då syftet inte är att 

generalisera. 

Ett alternativ till en kvalitativ forskningsmetod är den kvantitativa metoden. Om 

kvantitativ metod hade legat till grund för studien hade ett annat resultat troligtvis 

uppnåtts. Vid en kvantitativ metod hade ett större antal företag kunnat ingå i 

urvalsramen då kvantitativ metod inte innefattar intervjuer av ingående karaktär som 

är tidskrävande. Antalet respondenter hade då kunnat bli högre och 

generaliserbarheten hade ökat då ett flertal företag undersökts (Ibid.). Kvantitativ 

metod ämnar ett ge en bred bild av ett problem och ger därför inte det djup i 

undersökningen och förståelse för sammanhanget som kvalitativ metod ger och som 

eftersöktes i denna studie(Jacobsen 2002). 

 

3.3.1 INTERVJU 

 

Intervjuerna med de tre företagen är av semi-strukturerad karaktär. Detta ger en 

flexibilitet i frågeställningarna och respondenterna får frihet att utveckla sina tankar 

och svar. Med semi-strukturerade intervjuer behålls även, enligt Bryman & Bell 

(2005) en viss struktur för att kunna jämföra svaren från de olika företagen. En 

intervjuguide har utformats i syfte att alla frågeställningar ska täckas samt för att 

undvika ledande frågor. Då det förekom tidsbegränsningar från respondenternas sida 

har intervjuerna skett genom telefonkontakt samt email. Intervjuerna har med två av 

företagen genomförts via telefon. De båda företagen fick tillgång till vissa 

intervjufrågor (se bilaga 8.1) via email innan telefonkontakt togs för att ge 

respondenterna möjlighet att förbereda samt tänka igenom svaren. Med det tredje 

företaget har intervju skett via email kontakt vid ett flertal tillfällen, viss begränsning 

av respondentens svar samt av eventuella följdfrågor är att beakta vid intervjuer via 

email kontakt.  
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3.4 DATABEHANDLING 
 

3.4.1 DEDUKTIVT SYNSÄTT 

 

Då det redan finns etablerade teorier om varför företag väljer att outsourca aktiviteter 

inom företaget och då dessa används som utgångspunkt för undersökningen 

analyseras empiriska data genom ett deduktivt synsätt. Deduktivt synsätt innebär att 

forskningen utgår från den teoretiska referensramen vidare till de empiriska 

resultaten som sedan återkopplas tillbaka till teorin (Bryman & Bell 2005). Det 

deduktiva synsättet undersöker om den empiriska data bekräftar den teoretiska 

referensramen eller inte.  

 

3.4.2 TILLFÖRLITLIGHET & NOGGRANNHET 

 

Hur tillförlitlig och noggrann en kvalitativ studie är bedöms utifrån tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt förmågan att styrka och bekräfta (Ibid.). För att uppnå 

hög överförbarhet har tillvägagångssättet för studien återgetts så detaljrikt som 

möjligt. Vidare är även tillförlitligheten att ses som hög då den insamlade data 

speglar verkligheten väl. Respondenterna har tagit del av återgivningen av 

intervjuerna i studien. Respondentvalidering säkerställer, enligt Bryman & Bell 

(2005), att forskaren uppfattat verkligenheten och de intervjuade företagens svar på 

ett riktigt sätt.  

En kvalitativ studie kan vara svår att replikera då förhållandena måste vara exakt 

detsamma vid de olika undersökningstillfällena. Detta gör att pålitligheten av denna 

studie påverkas negativt.  

Studiens förmåga att styrka och bekräfta påverkas av att viss subjektivitet kan 

förekomma vid semi-strukturerade intervjuer då respondenten kan ha personliga 

åsikter och uppfattningar om ämnet som styr svaren på frågorna, även författarens 

subjektiva tolkningar påverkar konfirmeringen. Förmågan att styrka och bekräfta 

stärks dock av att studien genomförts av endast en forskare, sannolikheten att 

informationen därmed tolkas på ett enhetligt sätt för varje företag blir då högre än 

om flera forskare genomfört undersökningen (Ibid.). 
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4 RESULTAT 
 

4.1 INLANDSBANAN AB  
 

Kan du berätta om verksamheten? 

Inlandsbanan AB är infrastrukturförvaltare för järnvägen mellan Mora och Gällivare. 

I koncernen finns även dotterbolagen Grand Nordic AB samt Inlandståget AB som 

bedriver turistverksamhet respektive gods- och persontrafik. Inlandsbanan AB är ett 

medelstort företag med 55 anställda varav tre personer exklusive VD som arbetar 

inom ekonomiavdelningen.  Företaget omsätter ca 141 miljoner kronor per år. 

Kan du berätta om din befattning och vad den innebär? 

Som ekonomichef på Inlandsbanan AB följer ansvar för personal och aktiviteter inom 

funktionen. Arbetet innebär delaktighet i ledningsgruppen, att aktivt arbeta och 

utveckla samarbetet inom organisationen samt att rapportera till VD. Det är 

ekonomichefen som har övergripande ansvar för bland annat bokslutsarbete, 

rapportering och skatte- och momsdeklarationer. 

Kan du berätta om dina upplevelser av outsourcing? 

Outsourcing av lönehanteringen är relativt nytt för företaget då de började med detta 

1 januari 2010. Det är också därför svårt att uttala sig om outsourcing har gett 

positiva resultat. I början har det dock tagit mycket tid att introducera konsulten i 

arbetet, men långsiktigt tror företaget att outsourcingen kommer innebära en 

tidsbesparing. 

Kan du berätta om fördelar eller nackdelar med outsourcing? 

Då ekonomichefen på Inlandsbanan AB har relativt liten erfarenhet av outsourcing är 

det svårt att uttala sig om upplevda för- eller nackdelar med outsourcing. Rent 

spontant anser ekonomichefen dock att företag främst outsourcar för att skära ned på 

kostnader i företaget. Outsourcing innebär även risker och sämre kontroll för 

företaget. Risker med outsourcing kan vara att den externa aktören inte har den 

företagsspecifika kunskapen som kanske krävs för en aktivitet och därför kan 

outsourcingen leda till högre kostnader än beräknat. 
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Kan du berätta om outsourcingen av ekonomifunktionen i företaget? 

Inlandsbanan AB outsourcar endast en del av ekonomifunktionen, lönehanteringen.  

Den främsta anledningen till beslutet att outsourca lönehantering var tidsbrist hos 

den befintliga personalen. Lönehanteringen motsvarar ca 25% av en heltidstjänst, 

vilket ansågs vara för lite för att anställa ny personal inom företaget, men fortfarande 

för mycket för att den befintliga personalen skulle klara av att sköta den. 

Kan du berätta om beslutet att outsourca hela eller delar av 

ekonomifunktionen? 

Beslutet att outsourca lönehanteringen baseras främst på önskad tidsbesparing. För 

att kunna spara tid och effektivisera sågs tillgången till expertiskunskaper hos externa 

aktörer som en bra lösning på problemet. Inlandsbanan AB ansåg att kunskaperna 

inom området var bättre hos de externa aktörerna än hos den interna personalen och 

de skulle därför kunna utföra arbetet mer effektivt. Vid frågan om eventuella 

kostnadsbesparingar säger ekonomichefen att det är ingenting som Inlandsbanan AB 

har kalkylerat på och det är inte heller den huvudsakliga anledningen till 

outsourcingen. Men ekonomichefen menar dock att indirekt kommer 

tidsbesparingen leda till kostnadseffektivisering, vilket i så fall är positivt för 

företaget.  

Kan du berätta om hur du tror att Business process outsourcing kommer 

att utvecklas i framtiden? 

Det finns stora utvecklingsmöjligheter inom Business Process Outsourcing. 

Ekonomichefen vid Inlandsbanan AB tror att det är en typ av outsourcing som 

kommer att bli allt vanligare i Sverige och som kan utvecklas till att innefatta alla 

olika processer inom ett företag. När det gäller BPO inom Inlandsbanan AB kommer 

den förhoppningsvis att hållas på den nuvarande nivån. Ökad outsourcing är inget 

som företaget strävar efter. Ekonomichefen vidhåller dock att outsourcing kan 

innebära värdefulla fördelar för företaget, men Inlandsbanan AB vill behålla så 

mycket intern kontroll som möjligt. 

Kan du berätta om företagets förhållande till framtida outsourcing och 

outsourcing i större utsträckning? 

Inlandsbanan AB outsourcar ingen annan del av verksamheten och ekonomichefen 

ser inte heller att det kommer ske i framtiden om företaget får bestämma. Det är dock 
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svårt att säga, beroende på hur mycket outsourcingen utvecklas. Om det kommer till 

en punkt där outsourcing blir ett så pass mycket mer fördelaktigt alternativ, kanske 

företaget kommer att tänka om kring beslutet om att outsourca fler 

verksamhetsdelar. 

 

4.2 NORDISK KYL LOGISTIK AB 
 

Kan du berätta om verksamheten? 

Nordisk kyl logistik AB är ett transportföretag vars affärsidé är att samdistribuera 

livsmedel inom mellannorrland. Företaget startade 1999 efter sammanslagning av 

flera mindre åkerier. Nordisk kyl logistik AB omsätter 80 miljoner kronor per år och 

har idag 60 anställda varav en person inom ekonomiavdelningen och är därför att se 

som ett mellanstort företag.  

 
Kan du berätta om din befattning och vad den innebär? 

Som ekonomichef arbetar Lars Lindström nära företagets VD. I arbetet ingår 

uppgifter som att planera, följa upp och rapportera till VD. Då ekonomiavdelningen 

endast består av en person koordinerar ekonomichefen arbetet själv. I 

arbetsuppgifterna ingår ansvar för skattedeklarationer och övrig administration. Det 

är även ekonomichefen som sköter kontakten med revisorer och de externa 

aktörerna. 

Kan du berätta om dina upplevelser av outsourcing? 

Den upplevelse som ekonomichefen vid Nordisk Kyl logistik AB har av outsourcing är 

genom företaget. Sedan Nordisk kyl logistik AB startades har stora delar av 

ekonomifunktionen outsourcats till externa aktörer. Upplevelserna av outsourcing är 

enligt ekonomichefen både positiva och till viss del negativa då utkontrakteringen av 

vissa aktiviteter i början inte alltid levde upp till den förväntade kvaliteten samt att 

problem i form av meningsskiljaktigheter har uppstått vid skapande av kontrakt. Idag 

lever dock outsourcingen upp till de förväntade fördelarna. 

 
Kan du berätta om fördelar eller nackdelar med outsourcing? 

Att outsourca ekonomifunktionen innebär mestadels fördelar för företaget. Men en 

nackdel med outsourcing är att mycket av den interna kontrollen försämras, och 
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därför har det funnits tankar på att ekonomifunktionen borde skötas internt i 

företaget. Ekonomichefen menar dock på att det skulle vara allt för kostsamt att sköta 

hela ekonomifunktionen internt men även att kvaliteten är högre nu genom de 

externa aktörernas expertkunskaper än om ekonomiaktiviteterna skulle bedrivas 

internt.  

 
Kan du berätta om outsourcingen av ekonomifunktionen i företaget? 

Nordisk kyl logistik AB outsourcar större delen av företagets ekonomifunktion. 

Kundreskontra, leverantörsreskontra, löpande bokföring, bokslut samt 

årsredovisningen har outsourcats sedan företagets start år 1999.  Även större delen av 

löneadministrationen outsourcas till externa aktörer.  

 
Kan du berätta om beslutet att outsourca hela eller delar av 

ekonomifunktionen? 

Att företaget har outsourcat ekonomifunktionen redan från starten av företaget beror 

på att dessa aktiviteter inte tillhör företagets kärnverksamhet. Då inte heller 

kompetens inom området fanns internt i företaget, såg man outsourcing som den 

självklara lösningen enligt Nordisk kyl logistik ABs ekonomichef.  

Ekonomifunktionen kan, enligt ekonomichefen, tyckas vara en ganska central del i ett 

företag. Den utgör inte Nordisk kyl logistik ABs kärnverksamhet, men berör och 

påverkar kärnverksamheten. Ekonomichefen uppger trots detta, att fokusering på 

kärnverksamheten och kärnkompetensen i företaget ses som den främsta 

anledningen till beslutet om att outsourca delar av ekonomifunktionen till externa 

aktörer. Utkontrakteringen bidrar till att den interna personalen på företaget kan 

arbeta mer effektivt med andra delar av verksamheten, men det innebär även en 

betydande kostnadsbesparing. Att anställa personal med rätt kompetens inom 

området skulle bli dyrare än att outsourca aktiviteten till externa aktörer.  

 
Kan du berätta om hur du tror att Business process outsourcing kommer 

att utvecklas i framtiden? 

Outsourcing har, enligt ekonomichefen, utvecklats betydligt sedan Nordisk kyl 

logistik AB började att outsourca och tror att utvecklingen kommer att fortsätta. I 

framtiden kommer Nordisk kyl logistik AB fortsatt att outsourca ekonomifunktionen. 

Så länge kostanden för att outsourca delar av ekonomifunktionen är lägre än att 

bedriva dem internt, tror ekonomichefen att Nordisk kyl logistik AB fortsatt kommer 
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att outsourca. Det finns även en risk eller möjlighet, beroende på hur man ser på 

saken, att outsourcing av ekonomifunktionen kommer att utvecklas trots bristen på 

intern kontroll, enligt ekonomichefen.  

 
Kan du berätta om företagets förhållande till framtida outsourcing och 

outsourcing i större utsträckning? 

I dagsläget outsourcar inte Nordisk Kyl logistik AB någon annan del av 

verksamheten. I framtiden tror ekonomichefen att outsourcing i större utsträckning 

inte kommer bli aktuellt. Det är viktigt att behålla de olika verksamhetsdelarna inom 

företaget för att inte mista all kontroll och för att kunna hålla ihop företaget.  

 

4.3 LOGISTIKFÖRETAGET AB 
 

Kan du berätta om verksamheten? 

Det stora logistikföretaget som i studien vill vara anonymt, bedriver försäljning av 

transporter och tjänster inom transportbranschen. De bedriver även 

entreprenadverksamhet, förädling och försäljning av mineral- och naturprodukter, 

fastighetsförvaltning samt fastighetsservice. Bolaget har huvudkontor i Östersund 

och ägs av ca 240 lokala aktieägare som i sin tur är företagare inriktade på transport- 

och entreprenadbranschen. Företaget tillhör ett av de fem största logistikföretagen i 

Sverige och är att ses som ett medelstort företag med sina 96 anställda och en 

omsättning på ca 1,1 miljard kronor år 2009. Ekonomifunktionen består av tre 

personer som arbetar renodlat med ekonomi, två personer sköter lönehanteringen 

och ett flertal personer arbetar med fakturering. 

 
Kan du berätta om din befattning och vad den innebär? 

Ekonomichefen på Logistikföretaget AB ansvarar för den personal som arbetar inom 

avdelningen samt för att koordinera arbetet och rutinerna för funktionen. Planering 

budgetering, uppföljning samt rapporterring till företagets VD tillhör 

arbetsuppgifterna. Ekonomichefens roll innebär även att stödja de 240 ägarna 

avseende ekonomiska frågor.  
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Kan du berätta om dina upplevelser av outsourcing? 

Logistikföretaget AB har outsourcat delar av ekonomifunktionen i ca fyra år. 

Outsourcingen har hittills levt upp till förväntningarna när det gäller vilka fördelar 

outsourcingen bidrar med. Ekonomichefen kan se tydliga kostnadsbesparingar och 

tidsbesparingar genom beslutet att outsourca delar av verksamheten. 

Kan du berätta om fördelar eller nackdelar med outsourcing? 

Ekonomichefen vid Logistikföretaget AB kan se tydliga fördelar med att outsourca 

delar av verksamheten. Även om det också kan innebära risker och försämrad 

kontroll, är ekonomichefens inställning övervägande positiv. Om en aktivitet blir till 

en belastning för företaget, antingen kostnadsmässigt, tidsmässigt eller 

kvalitetsmässigt, bör aktiviteten outsourcas till någon som kan uppgiften bättre. Det 

finns vissa nackdelar med att outsourca, såsom att den interna kontrollen försämras. 

Företaget tar även en risk, enligt ekonomichefen vid Logistikföretaget AB, i och med 

att företaget överlåter ansvaret till en extern aktör. Det är svårt att veta hur kvaliteten 

på arbetet kommer att vara, samt om de externa aktörerna har tillräckligt kunskap 

om företaget för att kunna tillgodose företagets kvalitetskrav. 

Kan du berätta om outsourcingen av ekonomifunktionen i företaget? 

Logistikföretaget AB outsourcar endast delar av ekonomifunktionen då outsourcing 

av hela ekonomifunktionen inte skulle leda till fördelar och eventuella besparingar för 

företaget. Aktiviteter såsom printning och utskick av kundfakturor samt inskanning 

och flödeshantering av leverantörsfakturor började outsourcas för cirka 4 år sedan. 

Kan du berätta om beslutet att outsourca hela eller delar av 

ekonomifunktionen? 

Bakgrunden till att företaget valt att outsourca delar av ekonomifunktionen är för att 

de såg tydliga tids- och kostnadsbesparingar. Företaget upplever att både tids- och 

kostnadsbesparingar också har uppnåtts genom utkontrakteringen.  

I och med outsourcingen har tid frigjorts så att personalen kan arbeta effektivare och 

kan göra saker som är mer utvecklande för kärnverksamheten. Något som även 

påverkat utvecklingen och beslutstagandet om outsourcing är företagets geografiska 

spridning. Företaget har lokalkontor utspridda på ett flertal ställen i Mellansverige 

och har genom outsourcingen kunnat koncentrera ekonomiavdelningen till ett kontor 

och får på så sätt bättre kontroll över funktionen. Att outsourca scanningen av 
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leverantörsfakturor bidrar, enligt ekonomichefen, till en bättre intern kontroll och 

bättre sökfunktioner för företaget.  

 
Kan du berätta om hur du tror att Business process outsourcing kommer 

att utvecklas i framtiden?  

I framtiden kommer företaget troligtvis inte att utöka outsourcingen av 

ekonomifunktionen. Då företaget är ett så pass stort företag ser de tydliga fördelar 

med att ha en intern ekonomifunktion så att en större del av kontrollen behålls inom 

företaget. Ekonomichefen tror dock att Business process outsourcing kommer att 

utvecklas till att innefatta än fler affärsprocesser, även sådana processer som är 

tydligare kopplad till, eller till och med en del av kärnverksamheten. Lägre kostnader 

och ökad kompetens hos externa aktörer kommer vara de påverkande faktorerna till 

BPO, tror ekonomichefen. 

 
Kan du berätta om företagets förhållande till framtida outsourcing och 

outsourcing i större utsträckning? 

Logistikföretaget AB strävar inte efter att outsourca i större utsträckning än idag. 

Återigen, vill företaget enligt ekonomichefen, behålla den interna kontrollen med 

tanke på företagets storlek. 

 

4.4 SAMMANFATTNING AV RESULTATET 
 

Det empiriska resultatets sammanfattas i tabell 2. 

TABELL 2. OUTSOURCING BESLUTET 
Tabellen visar en sammanfattning av den teoretiska referensramens anledningar till varför företag outsourcar, 

samt vilka av dessa som de undersökta företagen uppger som anledning till varför de outsourcar. 

Anledningar enligt TCE och 
RBV   

Inlandsbanan 
AB 

Logistikföretaget 
AB 

Nordisk Kyl 
logistik AB 

      Kostnadsbesparing   X X                X 

 
     Tillgång till 

expertiskunskaper 

 

X 

 
X 

 
     Företagets storlek/frekvens 

 
X 

   
     Fokus på kärnverksamheten 

  
X X 

      Tillgång till teknisk 
kompetens 

 

X 
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5 ANALYS 
 

Av de sju företag som outsourcar hela eller delar av ekonomifunktionen valde endast 

tre stycken, ca 43 procent, av företagen att ställa upp på vidare intervju. Alla tre 

företag är att ses som medelstora företag med mellan 55 och 96 stycken anställda. 

Två av de intervjuade företagen outsourcar endast delar av ekonomifunktionen och 

har tidigare utfört de outsourcade aktiviteterna internt.  Det tredje företaget 

outsourcar större delen av ekonomifunktionen och har gjort så sedan uppstarten av 

företaget. 66 procent av företagen tror inte att de kommer outsourca fler aktiviteter 

inom ekonomifunktionen i framtiden. Att behålla så mycket av den interna 

kontrollen som möjligt är viktigt för båda företagen.  

Resultatet analyseras med utgångspunkt i tabell 2 och återkopplas till den teoretiska 

referensramen. 

KOSTNADSBESPARING  

Alla tre företagen uppger att förväntade kostnadsbesparingar påverkade beslutet om 

att outsourca hela eller delar av ekonomifunktionen. Inlandsbanan AB uppger dock 

att det inte var den primära anledningen, men att indirekt leder outsourcingen till 

kostnadsbesparingar. Kostnadsbesparing som främsta anledning stämmer överens 

med tidigare studier och den teoretiska referensramen (Carey et al. 2006; Widener & 

Selto 1999 ). Det indikerar att externa aktörers lägre kostnader influerar beslutet att 

outsourca. Det bestämmer dock inte utsträckningen av outsourcingen, det vill säga 

om företaget väljer att outsourca hela ekonomifunktionen eller endast delar av den, 

då detta skiljer sig åt mellan de tre företagen.  

Enligt teorin om transaktionskostnader så är företag vinstmaximerare och vill därför 

minimera transaktionskostnaderna för företaget (Williamsson 1985). Kostnaden kan 

minskas genom att utföra aktiviteten internt i företaget eller köpa tjänsten på 

marknaden. Utifrån de empiriska resultaten kan man anta att 

transaktionskostnaderna är lägre på marknaden då alla företaget på något sätt anger 

kostnadsbesparing som ett skäl till att de outsourcar. De förväntade 

kostnadsbesparingarna vid outsourcing påverkas enligt transaktionskostnadsteorin 

av tre dimensioner, specifika tillgångar, frekvens, samt osäkerhet (Williamsson 

1998). Det empiriska resultatet indikerar därför att de låga transaktionskostnaden på 
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marknaden kan bero på att transaktionerna inte innefattar specifika tillgångar. Då 

företagen, i stora drag, outsourcar lönehantering, inskanning av fakturor, reskontra, 

löpande bokföring samt bokslut, vilka är aktiviteter som ofta inte kräver specifika 

tillgångar. De tillgångar i form av humankapital, expertis eller teknisk kompetens 

som krävs för aktiviteten är alltså inte transaktionsspecifika och kan därför användas 

vid andra transaktioner och minskar därmed kostnaden för företaget. Utifrån 

resultatet kan det även antas att transaktionskostnaderna har påverkats av 

osäkerheten på marknaden respektive inom företaget. Då företagen valt att outsourca 

hela eller delar av ekonomifunktionen bör osäkerheten på marknaden vara 

förhållandevis låg (se figur 1). 

 

TILLGÅNG TILL TEKNISK KUNSKAP OCH EXPERTIS 

Inlandsbanan AB, Nordisk kyl logistik AB och Logistikföretaget AB anger att de 

externa aktörernas tekniska kompetens och expertiskunskaper påverkade 

beslutandet om outsourcing. Då de ekonomiska kunskaperna och kompetensen inte 

fanns inom företaget såg de outsourcing som en bra lösning. Enligt teorin om 

resursbaserat perspektiv bör företag outsourca de aktiviteter där interna resurser 

eller kompetens saknas och där externa aktörer har mer kvalificerade kunskaper och 

resurser inom området (McIvor 2009). Det empiriska resultatet stödjer alltså teorin 

om resursbaserat perspektiv. Även tidigare studier likt Carey et al (2006) fann ett 

samband mellan outsourcing och de externa aktörernas kompetens och 

expertiskunskaper. Resultatet indikerar att de externa aktörerna har lyckats med att 

marknadsföra och positionera sig på marknaden som de företag med överlägset bästa 

kompetensen.  

 

FÖRETAGETS STORLEK OCH FREKVENS 

Inget av de intervjuade företagen anser att företagets storlek har påverkat beslutet 

om outsourcing. Carey et als studie (2006) visar även den på att det inte finns något 

samband mellan outsourcing och företagets storlek. Teorin om 

transaktionskostnader menar dock att företagets storlek kan påverka frekvensen av 

en utförd aktivitet (Carey et al 2006), vilket studiens resultat inte bekräftar.  
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Enligt transaktionskostnadsteorin påverkas ett företags beslut om att outsourca av 

om en aktivitet i företaget utförs ofta eller sällan, vilket ett av studiens intervjuade 

företag bekräftar. Inlandsbanan AB anger att tidsbesparing var den främsta 

anledningen till varför de valde att outsourca lönehanteringen. Syftet till 

tidsbesparingar grundar sig i att lönehantering utgjorde endast 25% av en 

heltidstjänst. Frekvensen av aktiviteten ansågs alltså vara för låg och det var därmed 

inte lönsamt att bedriva aktiviteten internt i företaget.  

 

FOKUSERING PÅ KÄRNVERKSAMHETEN 

Logistikföretaget AB och Nordisk kyl logistik AB anser att beslutet om att outsourca 

ekonomifunktionen påverkades av strategin att fokusera på kärnverksamheten i 

företaget. Enligt Nordisk kyl logistik AB är det den främsta anledningen till att de valt 

att outsourca hela ekonomifunktionen.  

Teorin om resursbaserat perspektiv menar att företag ska fokusera på de resurser, 

kompetenser och aktiviteter som utgör företagets kärnaktiviteter (Long & Vickers-

Koch 1995). För att kunna urskilja företagets kärnaktiviteter med övriga aktiviteter 

har Long & Vickers-Koch delat in dem i support aktiviteter respektive kärnaktiviteter. 

Vissa av supportaktiviteterna kan man helt avskilja från huvudprocessen och 

kärnverksamheten och kan därför outsourcas, medan vissa av dem behövs för att 

kärnaktiviteterna ska fungera korrekt. Logistikföretaget AB och Nordisk kyl logistik 

AB outsourcar bland annat inskanning av fakturor, flödeshantering av fakturor, 

reskontra samt lönehanteringen. Det indikerar att företagen ser dessa aktiviteter som 

supportaktiviteter som inte påverkar huvudprocessen och därför bör outsourcas, i 

enlighet med Long & Vickers-Koch modell.  

Att Nordisk kyl logistik AB även outsourcar årsredovisning och bokslut, vilka kan ses 

som supportaktiviteter som påverkar huvudprocessen och kärnaktiviteterna, till 

externa aktörer, är alltså inte i enlighet med Long & Vickers-Koch (1995) modell. De 

övriga argumenten i teorin om resursbaserat perspektiv stödjer dock Nordisk Kyl 

Logistik AB´s beslut om att outsourca. Enligt företaget fanns inte de nödvändiga 

resurserna och kompetensen inom området i företaget, samt att företaget riktar fokus 

mot kärnverksamheten då de övriga aktiviteterna inte bidrar till konkurrensfördelar 

för företaget.  
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KONCENTRATION AV FUNKTIONEN 

I den valda referensramen återfinns inte koncentration av verksamheten som 

anledning till varför företag väljer att outsourca. 

För Logistikföretaget AB var företagets geografiska spridning en anledning till att 

outsourca delar av verksamheten. Då flera lokalkontor finns utspridda i landet sågs 

outsourcing som ett bra sätt att koncentrera ekonomiaktiviteterna på ett och samma 

ställe. Genom att koncentrera ekonomifunktionen upplever företaget att bättre 

kontroll har uppnåtts samt att en effektivisering av arbetet och dess sökfunktioner 

har skett. 
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6 SLUTSATS 
 

Syftet med studien var att beskriva och förklara bakomliggande anledningar till 

varför medelstora samt stora företag i utflyttningsbygd väljer att outsourca hela eller 

delar av ekonomifunktionen. Vidare, att beskriva hur företag ser på framtida 

utvecklingen av outsourcing. De tre intervjuade företaget är dock alla medelstora 

företag och slutsatser om stora företags anledningar till outsourcing beslut kan därför 

inte dras.  

Resultaten visar, likt referensramen och tidigare studier, att den främsta anledningen 

till outsourcing av ekonomifunktionen är förväntade kostnadsbesparingar. Detta 

indikerar, enligt TCE att företagen är vinstmaximerare och strävar efter att minimera 

kostnaderna i företaget. Att fokusera på kärnverksamheten samt externa aktörers 

expertiskunskaper och tekniska kompetens är även att ses som viktiga anledningar 

till Business process outsourcing. De empiriska resultaten visar en distinkt skillnad 

till referensramen vid en av anledningarna till beslut om outsourcing då att av 

företagen anger ”koncentration av ekonomifunktionen” som en viktig anledning till 

varför de outsourcar. Att koncentrera ekonomifunktion var en följd av att företaget är 

geografiskt utspritt i landet. Teorierna om transaktionskostnader samt resursbaserat 

perspektiv skulle därför kunna kompletteras med en påverkande faktor. Outsourcing 

beslut påverkas av företagets geografiska spridning och skulle i teorin om 

transaktionskostnader kunna ses som en avgörande faktor för 

transaktionskostnaderna. Genom att koncentrera verksamheten till en geografisk 

plats kan transaktionskostnaderna minskas. Vidare skulle det enligt resursbaserat 

perspektiv innebära att mer fokus riktas mot kärnverksamheten och att den kan 

utföras än mer effektivt.  

Resultatet visar även att alla tre företagen tror att Business Process Outsourcing 

kommer att utvecklas och bli vanligare i framtiden. Ett av företagen tror inte att de 

kommer utöka outsourcingen av verksamheten eller av ekonomifunktionen. Nordisk 

kyl logistik tror inte att de kommer utöka outsourcingen av verksamheten i framtiden 

men eventuellt outsourcingen av ekonomifunktionen. Försämrad intern kontroll 

anges av alla tre företag som anledning till att inte utöka outsourcingen i företaget. 

Bakomliggande anledningar till outsourcing av ekonomifunktionen i företag i 

utflyttningsbygd skiljer sig alltså inte nämnvärt från stora börsnoterade företags 
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anledningar. Det är dock svårt att i Jämtlands län, urskilja en trend inom Business 

Process Outsourcing, som tidigare studier påstått, då endast sju av de 28 svarande 

företagen outsourcar hela eller delar av ekonomifunktionen. Denna siffra förväntades 

vara högre innan den empiriska undersökningen och urvalet gjordes.  

 

6.1 FORTSATTA STUDIER 
 

• Forskning kring effekten av business process outsourcing är ett intressant 

perspektiv att undersöka.  

• Undersöka business process outsourcing från marknadens perspektiv, inte från det 

köpande företaget. 

• Undersöka och jämföra hur tidig forskning såg den framtida utvecklingen av 

business process outsourcing med hur trenden faktiskt blev. 

• Undersöka vilka processer som är vanligast att outsourca. 

• Jämföra business process outsourcing i två olika länder. 
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8 BILAGOR 

 

8.1 INTERVJUGUIDE 

 

Företaget och ekonomifunktionen 

 Kan du berätta om verksamheten? 

 Kan du berätta om din befattning och vad den innebär?  

 

Outsourcing i stort 

 Kan du berätta dina upplevelser av outsourcing? 

 Kan du berätta om fördelar eller nackdelar med outsourcing? 

 

Outsourcing av ekonomifunktionen 

 Kan du berätta om outsourcingen av ekonomifunktionen i företaget? 

Kan du berätta om beslutet att outsourca hela eller delar av 

ekonomifunktionen? 

 

Framtiden 

Kan du berätta om hur du tror att Business process outsourcing kommer 

att utvecklas i framtiden? 

Kan du berätta om företagets förhållande till framtida outsourcing och 

outsourcing i större utsträckning? 

  

 
 

 


