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Förord 
 

Vi vill tacka våra respondenter för er medverkan i vår studie, utan er hade studien inte varit 

möjlig att genomföra. Vi vill tacka våra handledare Johan Lorentzon och Tobias Arvemo för 

konstruktiv och saklig kritik under studiens gång. Vi vill också tacka för dyrbara tips som vi 

fått av Elisabeth Näverå och Margareta Melén. Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer 

som har ställt upp och stöttat oss under genomförandet av denna studie.  Tack! 
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 Sandra Lord   Alexandra Langemyhr Karlsson 

 

 

 



Sammanfattning 
 

Bakgrund  Outsourcing är ett ämne som på senare år har uppmärksammats 

  mer och mer. Outsourcing har även blivit ett allt vanligare begrepp 

  i företagsvärlden. Det finns olika typer av outsourcing och några 

  av dessa är: offshoring och nearshoring.  

 

Syfte  Syftet med studien är att undersöka hur outsourcingen av 

  ekonomifunktioner ser ut bland aktiebolag i Västra Götalands län. 

 

Frågeställningar Av vilka anledningar väljer företag att outsourca sina  ekonomi-

  funktioner och vilka för- och nackdelar anser de att outsourcing av 

  ekonomifunktioner bidrar med? Finns det någon relation mellan 

  outsourcing av ekonomifunktioner och företagsbransch 

  eller omsättning? 

 

Metod  För att uppfylla studiens syfte genomfördes en kvantitativ 

 undersökning i form av en webbenkät. Studien avgränsades till 

 företag som enskilt eller koncernmässigt omsatte 50 miljoner 

kronor eller mer avseende år 2010 i Västra Götalands län. 

Företagen valdes genom ett obundet slumpmässigt urval. 

 

Slutsatser  Företag som idag outsourcar är nöjda med sitt beslut att outsourca 

  ekonomirelaterade arbetsuppgifter eftersom de flesta av dessa 

  företag även fortsättningsvis planerar att outsourca. Samtliga 

  företag anser även i huvudsak att outsourcingen blev som de 

  förväntade sig. Bland företagen i Västra Götalands län är det fler 

  företag som outsourcar någon ekonomirelaterad arbetsuppgift än 

  företag som inte outsourcar. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Termen outsourcing kommer från en sammansättning av de engelska orden outside resource 

using (Weimer & Seuring, 2007). Axelsson (1998, s. 188) definierar outsourcing som: "Den 

process som innebär att aktiviteter som bildar en funktion och som tidigare utförts internt 

inom företaget i och med denna förändring (outsourcingen) i stället köps från en extern 

leverantör." 

 

Det finns olika inriktningar av outsourcing av ekonomifunktioner och en inriktning är 

business process outsourcing som innebär att företag antingen outsourcar en hel funktion eller 

delar av den (May 1998 se Weimer & Seuring, 2007). Funktionen skulle kunna vara en 

ekonomiavdelning och delar av den är exempelvis lönehantering eller kundreskontra och så 

vidare. När ett företag lägger ut tjänster i ett annat land kallas detta för offshoring och detta är 

en annan inriktning av outsourcing (Ekholm 2006). Enligt Gonzalez, Gasco och Llopis (2006) 

definieras nearshoring, ännu en variant av outsourcing, som en funktion som outsourcas till ett 

närliggande land.  

 

Gonzalez, Gasco och Llopis (2006, s. 1240) fastställer att insourcing kan förklaras som: 

”...insourcing means that the enterprise which had outsourced a service...decides to reintegrate 

it into its value chain and supply it on its own." Det blir vanligare att företag väljer att utföra 

arbetsuppgiften inom sin egen verksamhet igen, efter att kontraktet för outsourcingen har 

avslutats (Hirshheim 1998 se Quélin & Duhamel, 2003). 
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1.2 Problemdiskussion 
 

Outsourcing har de senaste decennierna blivit ett vanligare verktyg för företag att använda sig 

av (Zhu, Hsu & Lillie, 2001). Ekholm (2006 s. 14) skriver att ”Outsourcing är i första hand en 

företagsekonomisk term som betecknar en situation då ett företag lägger ut någon del av 

verksamheten på en fristående leverantör.” Ekholm (2006 s. 14) skriver också att outsourcing 

handlar om ”...situationer då någon aktivitet som tidigare utfördes inom företaget istället 

utförs av ett annat företag.” 

 

År 2003 presenterade Quélin och Duhamel en kvalitativ studie bestående av 25 intervjuer med 

chefer som var anställda i 20 olika tillverkningsföretag som hade sitt säte i ett europeiskt land. 

Studien presenterade bland annat anledningar till varför företag väljer att outsourca sina 

ekonomifunktioner och risker med outsourcing av ekonomifunktioner. Respondenterna ansåg 

till exempel att fokusering på huvudsaklig verksamhet och omvandling av fasta kostnader till 

rörliga kostnader var de främsta anledningarna till att outsourca sina ekonomirelaterade 

arbetsuppgifter. Företagen tyckte att en av de största riskerna med outsourcing var att 

företaget satt i en förtroendesituation där de var tvungna att lita på uppdragsföretagets 

förmåga att utföra arbetsuppgifterna på ett tillförlitligt sätt. 

 

Enligt Axelsson (1998) finns det fyra huvudanledningar till varför företag väljer att outsourca 

sina ekonomifunktioner och dessa är: konkurrensaspekter, ekonomiska aspekter, 

organisatoriska aspekter och andra aspekter. Axelsson (1998) specificerar ökad fokusering på 

huvudsaklig verksamhet och minskade kostnader som anledningar till att företag börjar 

fundera på att outsourca en ekonomirelaterad arbetsuppgift. 

 

Vi är intresserade av att studera svenska företags åsikter gällande vilka anledningar de anser 

föreligga vid ett beslut om huruvida de skall outsourca en ekonomirelaterad arbetsuppgift 

eller inte. Vi är också intresserade av att studera hur många företag som outsourcar och vilken 

bransch företaget är verksam i samt hur stor omsättningen är för dessa företag. Avsikten med 

vår studie är därför att genomföra en explorativ studie där vi exempelvis skall undersöka vilka 

anledningar som ligger till grund för beslutet. Med utgångspunkt i denna problemdiskussion 

skall vi formulera våra frågeställningar och syfte. 
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1.2.1 Frågeställning 
Med utgångspunkt i ovanstående diskussion ämnar vi att utreda följande frågeställningar: 

⋅ Av vilka anledningar väljer företag att outsourca sina ekonomifunktioner och vilka 

för- och nackdelar anser de att outsourcing av  ekonomifunktioner bidrar med? 

⋅ Finns det någon relation mellan outsourcing av ekonomifunktioner och företags-

bransch eller omsättning? 

 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka hur outsourcingen av ekonomifunktioner ser ut bland 

aktiebolag i Västra Götalands län. 

 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Vi har valt att studera aktiebolag i Västra Götalands län som enskilt eller koncernmässigt 

omsatte 50 miljoner kronor eller mer avseende år 2010.  
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2. Referensram 
 
2.1 Teori 
 

2.1.1 Olika former av outsourcing 

Anställda på ett företag har ansvaret för att utföra en eller flera arbetsuppgifter på ett korrekt 

sätt. När det blir fråga om outsourcing så innebär det istället att en anställd på ett uppdrags-

företag får ansvaret att utföra arbetsuppgiften (Zhu, Hsu & Lillie, 2001).  

 

Business process outsourcing 

Business process outsourcing (BPO) handlar om att ett uppdragsföretag får i uppgift att ta 

hand om en avdelning, funktion eller en del av en funktion som inte tillhör det ursprungliga 

företagets kärnkompetens. Redovisning är ett exempel på en avdelning eller funktion som 

tillhör BPO. Ett annat exempel är att företag vid hög arbetsbelastning kan använda sig av 

outsourcing för att avlasta dem anställda (Mealah m.fl., 2010). 

 

Offshoring 

Offshoring föreligger när ursprungsföretaget outsourcar en ekonomirelaterad arbetsuppgift till 

ett uppdragsföretag som verkar i ett land som inte angränsar till det land där ursprungs-

företaget är verksamt. Indien ligger på första plats när det handlar om vilket land som 

ursprungsföretag i andra länder väljer att placera sina ekonomifunktioner eller avdelningar 

som skall outsourcas. Kina är också ett land som företag väljer att outsourca sina 

ekonomifunktioner eller avdelningar till. Skulle ursprungsföretaget som vill outsourca vara 

placerat i ett land som inte angränsar till Kina eller Indien så är det fråga om offshoring 

(Gonzalez, Gasco & Llopis, 2006). 

 

Nearshoring 

Nearshoring innebär att outsourcingen av den ekonomirelaterade arbetsuppgiften sker till ett 

angränsande land (Gonzales, Gasco & Llopis, 2006). Ett exempel på nearshoring skulle kunna 

vara att ett företag i Sverige väljer att placera sin ekonomiavdelning hos ett företag i Norge. 

Norge är ett land som gränsar till Sverige alltså blir outsourcingen per definition nearshoring. 

Nearshoring kan vara ett bättre alternativ än offshoring på grund av att offshoring kan 
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medföra problem för ursprungsföretaget med hänsyn till kulturskillnader, olika tidszoner och 

språkliga olikheter (Rao 2004 se Gonzalez, Gasco & Llopis, 2006). 

 

Insourcing 

När ett ursprungsföretag väljer i egen regi att utföra en ekonomirelaterad arbetsuppgift som 

tidigare varit outsourcad så kallas detta för insourcing (Gonzales, Gasco & Llopis, 2006). Vi 

fortsätter med exemplet Sverige och Norge. Det svenska ursprungsföretaget som outsourcade 

sin ekonomiavdelning till uppdragsföretaget i Norge har bestämt sig för att ”hämta hem” sin 

avdelning från uppdragsföretaget i Norge på grund av att ursprungsföretaget exempelvis har 

anställt en expert som skall leda och utveckla avdelningen inom det ursprungliga företaget. 

 

 

2.1.2 Motiv till att outsourca 

Några skäl till outsourcingens ökning är företagens strävan efter ökad flexibilitet, ökad 

fokusering på den huvudsakliga verksamheten, ökad riskmedvetenhet och ökad teknik-

kompetens (Zhu, Hsu & Lillie, 2001). Anledningar till att ursprungsföretag väljer att 

outsourca sina ekonomirelaterade arbetsuppgifter kan vara följande; ökad flexibilitet, 

fokusering på huvudsaklig verksamhet, minskad kapitalkostnad, förbättring av kvalitet, 

utnyttja expertkompetens och minskad driftkostnad (Quélin & Duhamel, 2003).  

 

Den primära anledningen till outsourcing är att minska företagets kostnader. Uppdrags-

företaget som utför outsourcingen förväntas ge ursprungsföretaget stordriftsfördelar. 

Stordriftsfördelarna förväntas således att minska ursprungsföretagets kostnader och därmed 

får kunderna ett lägre inköpspris. Fokusering på huvudsaklig verksamhet, frigöra kapital för 

att kunna investera, öka produktiviteten hos utvecklingsavdelningar, få möjlighet att utnyttja 

ny kompetens och bättre kundkontakt är andra anledningar till att företag väljer outsourcing 

(Bengtsson, Berggren & Lind, 2005). 

 

 

 

 

 



6 
 

Axelsson (1998) anser att det finns fyra huvudanledningar till varför företag väljer att 

outsourca sina avdelningar eller funktioner. Huvudanledningarna är: 

⋅ Konkurrensaspekter 

⋅ Ekonomiska aspekter 

⋅ Organisatoriska aspekter 

⋅ Andra aspekter  

Outsourcingen skulle kunna leda till att företagen utvecklar strategier för att hitta sina 

konkurrensfördelar, minska sina kostnader, effektivisera företaget via omorganisationer samt 

utbilda och effektivisera sin befintliga personal.  

 

 

2.1.3 För- och nackdelar med outsourcing 

Kliem (1999) och Quinn (1999) (se Kakabadse & Kakabadse, 2000) menar att några av 

fördelarna med outsourcing av ekonomirelaterade arbetsuppgifter är: 

⋅ Genom att frigöra personal, som arbetade med den arbetsuppgift som nu outsourcas, 

kan företaget istället använda den personalen till att arbeta med den huvudsakliga 

verksamheten.  

⋅ Vid marknadsförändringar kan företaget använda sig av den personal som arbetade 

med den arbetsuppgift som nu outsourcas för att klara av att de nya krav som blir en 

konsekvens av marknadsförändringen. 

Carlson (1989) och Harrison (1994) (se Kakabadse & Kakabadse, 2000) menar att en annan 

fördel med outsourcing av ekonomirelaterade arbetsuppgifter är att ursprungsföretaget genom 

outsourcingen får en ökad kapacitet för att överkomma snabba utvecklingar gällande ny 

teknologi.  

 

Nackdelar med outsourcing av ekonomirelaterade arbetsuppgifter är risken med att förlora 

viktig kompetens eller fokusera på fel kompetens (Domberger, 1998; Quinn & Hilmer, 1994 

se Kakabadse & Kakabadse 2000). Dessa risker är hänförliga till om det visar sig att 

uppdragsföretaget inte uppfyller ursprungsföretagets önskade resultat med outsourcingen av 

ekonomifunktionen eller avdelningen (Kakabadse & Kakabadse, 2000). Andra nackdelar är 

att ursprungsföretaget hamnar i en beroendesituation gentemot uppdragsföretaget och 

ursprungsföretaget inser inte de dolda kostnaderna som kan yttra sig som en konsekvens av 

outsourcingen av de ekonomirelaterade arbetsuppgifterna (Currie & Willcocks, 1997; Kliem, 
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1999 se Kakabadse & Kakabadse, 2000). Enligt Geizmann och Larsen (1997) (se Kakabadse 

& Kakabadse, 2000) är en annan nackdel med outsourcing av ekonomifunktioner eller 

avdelningar att något av företagen kan inneha information som de inte delar med sig av till det 

andra företaget. 

 

Axelsson (1998) anser att fördelarna med outsourcing är att företaget kan använda sina 

resurser till kärnverksamheten, utnyttja expertkunskap hos uppdragsföretaget, minska 

”flaskhalsar” vid hög arbetsbelastning och sprida riskerna.  Nackdelarna med outsourcing är 

mindre självständighet, mindre kontroll över den outsourcade processen och ökad risk för att 

företagsinformation skall spridas. 

 

Outsourcing bidrar med fördel till ursprungsföretaget i form av minskade fasta kostnader och 

ökade rörliga kostnader. I och med att ett företag outsourcar en funktion så får företaget 

möjligheter att frigöra kapital och andra resurser som kan användas för att utnyttja och 

förbättra den huvudsakliga verksamheten på ett mer effektivt sätt (Axelsson, 1998). 

Nedanstående figur illustrerar skillnaderna mellan fasta och rörliga kostnader före och efter 

outsourcing.   

 
Fasta och rörliga kostnader före och efter outsourcing 

  Ackumulerade kostnader  

 

 

       
      
 

 
             

      

Figur 1. Fasta och rörliga kostnader före och efter outsourcing. Källa: Fritt efter Axelsson s. 219, 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rörliga kostnader före outsourcing 
 
Rörliga kostnader efter outsourcing 
 

Fasta kostnader före outsourcing 
 
Fasta kostnader efter outsourcing 
 

Volym 
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Hög        Låg          Strategisk vikt 

2.1.4 Kärnverksamhet 

Enligt Axelsson (1998) skall företag först identifiera vad som är deras kärnkompetens för att 

kunna få en uppfattning om vilka delar av företaget som skiljer dem åt från konkurrenterna för 

att kunna urskilja vilka delar av verksamheten de kan eller möjligtvis bör outsourca. En 

uppdelning av aktiviteter, kompetenser och resurser hjälper företagen att kunna uppskatta 

vilken av aktiviteterna som är viktigast. Den aktivitet som är viktigast utgör kärnkompetensen 

i företaget och bör således inte outsourcas. Aktiviteter som ligger längre från kärn-

kompetensen är mer lämpliga att outsourca. Uppdelningen ser ut på följande sätt: 

   

    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figu

r 2. Lämpliga aktiviteter att outsourca.  Källa: Fritt efter Axelsson s. 204, 1998  
 

1. ”Cutting edge”-kompetensen är en viktig del i företagets förmåga att konkurrera. 

Företaget måste ständigt utveckla, analysera och förbättra ”cutting egde”-kompetensen 

på grund av att det som idag visade sig vara ”cutting egde”-kompetens är framtidens 

kärnkompetens.    

2. Kärnkompetensen är det som utgör företagets huvudsakliga verksamhet och är det 

viktigaste konkurrensverktyget som företaget kan använda sig av.  

3. Stödaktiviteterna hjälper företaget att förstå och utveckla sin kärnkompetens. Stöd-

aktiviteterna är nödvändiga för att den huvudsakliga verksamheten överhuvudtaget 

skall fungera.  

4. Avskiljbara aktiviteter kan skiljas från kärnkompetensen men det är en viktig del av 

verksamheten. 

5. Periferiaktiviteterna har ingen koppling till kärnkompetensen och är en mindre viktig 

del av verksamheten. (Axelsson, 1998) 

• Periferiaktivitet 5 

• Avskiljbara aktiviteter 4 

• Stödaktivitet 3 

• Kärnkompetens 2 

• "Cutting edge"-komptens 1 

5 
4 
3 

2 

1 

Lämpliga aktiviteter att outsourca 
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Den huvudsakliga verksamheten berörs positivt av outsourcing på grund av att det 

ursprungliga företaget kan minska sina resurser både gällande kapital och personal vad gäller 

den verksamhet som inte tillhör den huvudsakliga verksamheten. Uppdragsföretagens 

anställda är specialiserade på att sköta icke huvudsaklig verksamhet och därmed är 

ursprungspersonalen inte lika produktiva som uppdragspersonalen. Outsourcingpersonalen är 

överlägsna gällande utförandet av arbetsuppgifterna än vad ursprungsföretagets anställda är 

(Zhu, Hsu & Lille, 2001). 

 

 

2.1.5 Outsourcingprocessen 

Outsourcing av ekonomirelaterade arbetsuppgifter består av en process med fyra steg i 

inbördes ordning planering, utveckling, implementering och efterlevandet. Det första steget, 

planering, innebär att företaget utvecklar en affärsplan. Affärsplanen bör innehålla de 

kostnader som sammanfaller med den funktion som företaget har tänkt sig att outsourca. 

Affärsplanen bör också innehålla ett avsnitt som beskriver hur olika intressenter kan påverkas 

av outsourcingen. Intressenter som kan påverkas är kunder, anställda och staten. Det andra 

steget, utveckling, börjar med att företaget letar upp ett lämpligt uppdragsföretag för att sedan 

skapa ett avtal gällande outsourcingen av funktionen. Det tredje steget, implementering, 

kännetecknas av en övergångsplan som beskriver de olika delarna som behövs förklaras mer 

ingående för att det skall bli en bra och lämplig övergång från ursprungsföretagets anställda 

till uppdragsföretagets anställda. De olika delarna som behövs förklaras kan vara till exempel 

hur företaget vill att funktionen skall skötas och hur företagets information skall behandlas, 

dessa delar kan även återfinnas i outsourcingavtalet.  Det kan vara så att företaget har glömt 

eller försummat en viktig del som behövs för att det skall bli en bra övergång och därför är det 

viktigt att det finns möjligheter till att revidera övergångsplanen om så behövs. Det fjärde och 

sista steget, efterlevandet, handlar om att företaget gör en granskningsplan om huruvida målet 

med outsourcingen har uppnåtts. Företaget kan utöka eller på annat sätt förändra processen för 

att den skall passa in på företagets bransch eller låta processen vara som den är och använda 

den som en guide för outsourcingen av funktionen (Zhu, Hsu & Lille, 2001). 
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Krell (2007) har utvecklat en livscykel som förklarar outsourcingprocessen av finansiella- och 

redovisningsfunktioner (se figur 3).  Livscykeln hjälper företag att ta sig genom outsourcing-

processen från det att ursprungsföretaget funderar på att outsourca till det att ursprungs-

företaget förnyar, omförhandlar eller avslutar kontraktet med uppdragsföretaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 3. Livscykel för outsourcing av finansiella- och redovisningsfunktioner. Källa: Fritt efter Krell (2007), s.6 

 

Steg 1. Ursprungsföretaget bör börja med att identifiera strategiska drivkrafter som handlar 

om att företaget skall ta reda på varför de skall outsourca sin avdelning eller funktion för att 

alla inblandade skall ha samma utgångspunkt genom hela outsourcingprocessen. Ursprungs-

företaget skall värdera alla olika alternativ för att inte missa ett annat alternativ som kanske 

hade uppfyllt behovet på ett bättre sätt än vad outsourcing skulle göra. De bör även i detta 

steg värdera interna resurser som innebär att ursprungsföretaget skall utvärdera vad som krävs 

för att överföringen skall kunna ske så smidigt som möjligt och för att effektivt hantera 

outsourcingprocessen. Sista delen i det första steget handlar om att fastställa omfattningen av 
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outsourcingen för att ursprungsföretaget skall vara på det klara med omfattningen av hur 

mycket eller lite som skall outsourcas för att kunna utveckla och slutföra beslutet. 

 

Steg 2. Det andra steget i livscykeln börjar med att ursprungsföretaget skall utveckla ett 

projektteam för att utse någon eller några som är ansvariga för valet av uppdragsföretag och 

det slutgiltiga beslutet. Vidare bör de fastställa en behovsanalys som handlar om att 

ursprungsföretaget skall få en förståelse för marknaden av uppdragsföretagen samt att 

effektivt kunna hitta det uppdragsföretag som är bäst lämpat att uppfylla ursprungsföretagets 

behov.  Ursprungsföretaget skall överväga hjälp utifrån av en outsourcingkonsult som kan 

hjälpa till vid valet av uppdragsföretag. Vidare bör ursprungsföretaget utveckla och 

distribuera förfrågningar för att jämföra olika uppdragsföretag. Utvärderingsprocessen handlar 

om att ursprungsföretaget skall utvärdera olika förfrågningar. Sista delen i steget är att 

genomföra valet av uppdragsföretag som handlar om att ursprungsföretaget eventuellt besöker 

uppdragsföretaget, samlar in referenser och ber uppdragsföretaget om en företagspresentation. 

 

Steg 3. Förhandling om kontrakt och utförande är det sista steget i att välja uppdragsföretag 

och det första steget i relationen med uppdragsföretaget. Att överföra kunskap till uppdrags-

företaget handlar om att ursprungsföretaget förser uppdragsföretaget med klara riktlinjer för 

ansvar och roller samt information om deadlines. För att ursprungsföretaget skall erhålla en 

lyckad outsourcingprocess så är det viktigt att ursprungsföretaget övervakar och hanterar 

utförandet och prestationen hos uppdragsföretaget. Ursprungsföretaget skall övervaka både 

kvalitet och kvantitet. Sista delen i det tredje steget är att förnya, omförhandla eller avsluta 

kontraktet som innebär att ursprungsföretaget skall fortsätta eller ändra det befintliga avtalet 

med uppdragsföretaget eller att kontraktera ett nytt uppdragsföretag.   
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2.2 Tidigare forskning 
 

2.2.1 Forskning om motiv till att outsourca 

År 2003 presenterade Quélin och Duhamel en kvalitativ studie som baserades på 25 intervjuer 

med olika chefer. Cheferna var anställda i 20 olika tillverkningsföretag runt om i Europa. Med 

hjälp av intervjuerna kunde Quélin och Duhamel identifiera viktiga synpunkter som företagen 

hade gällande beslutet om de skulle använda sig av outsourcing av ekonomifunktioner eller 

inte. Frågorna i studiens intervjuguide handlade om varför företagen valde att outsourca 

ekonomfunktionen eller avdelningen, om företagen hade använt sig av outsourcing tidigare, 

om företagen upplevde outsourcing som en positiv faktor och om företagen upplevde att 

outsourcingen medförde några risker för företaget. Enligt studien var minskade kostnader den 

främsta anledningen till att företagen outsourcade sina ekonomifunktioner eller avdelningar. 

En anledning till varför företagen använde sig av outsourcing var att företagen kunde 

koncentrera sig på den huvudsakliga verksamheten samt att få intäkterna från den att öka. 

Många av företagen outsourcade redan löne-, kundtjänst-, logistik- och IT-avdelningar eller 

funktioner. Respondenternas svar visade också att företagen kunde koncentrera sig på arbetet 

med den huvudsakliga verksamheten och således blev det mindre koncentration på den del av 

verksamheten som inte vid tidpunkten och förmodligen inte i framtiden skulle utgöra en 

huvudsaklig verksamhet. Detta var en anledning som företagen pekade ut som en faktor i 

beslutet att outsourca. Den delen av verksamheten som vid tidpunkten inte utgjorde en 

huvudsaklig verksamhet skulle kunna bli prioriterad om det visade sig att det fanns en 

utvecklingspotential i funktionen eller avdelningen. Outsourcing, av funktionen eller 

avdelningen med utvecklingspotential, togs upp som en möjlighet för att kunna minska 

investeringarna i den nya huvudverksamheten. Detta lyftes som en positiv faktor av företagen. 

Företagen ansåg att den primära risken med outsourcing av ekonomifunktioner var att förlora 

sina anställdas kompetenser till förmån för de anställda hos uppdragsföretaget. Slutligen 

konstaterade Quélin och Duhamel (2003) att outsourcing kan användas för att identifiera 

konkurrensfördelar och för att utveckla strategier som leder till att säkerställa den framtida 

omsättningen.                
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2.2.2 Forskning om outsourcingprocessen 

År 2007 utvecklade Krell i samarbete med the Society of Management Accountants of 

Canada (CMA Canada), the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) och 

the Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) en Management Accounting 

Guideline (MAG) om outsourcing av finansiella- och redovisningsfunktioner. Riktlinjen kan 

användas som en praktisk tillämpning vid outsourcing av finansiella- och redovisnings-

funktioner och den riktar sig till företag som vill eller funderar på att outsourca finansiella- 

eller redovisningsfunktioner. Riktlinjen handlar om hur företag kan upptäcka incitament, 

osäkerheter och kapaciteter med outsourcing av finansiella- och redovisningsfunktioner. Krell 

(2007) utvecklade i riktlinjen en livscykel som kan hjälpa företagen att ta sig genom 

outsourcingprocessen från det att företaget börjar fundera på att outsourca till det att 

outsourcingkontraktet förnyas, omförhandlas eller avslutas. 

 

En slutsats var att runt om i världen ökar outsourcingen av finansiella- och redovisnings-

funktioner. En annan slutsats var att outsourcing av finansiella- och redovisningsfunktioner 

ger ursprungsföretaget möjligheter till att exempelvis minska sina kostnader, omorganisera 

personal till andra delar av verksamheten och öka fokuseringen på den huvudsakliga 

verksamheten (Krell, 2007). 

 

 

2.2.3 Forskning om lyckad outsourcing 

United States General Accounting Office utförde år 1997 en rapport om outsourcing av 

finansiella- och redovisningsfunktioner. Syftet med rapporten var att ta reda på vilka 

parametrar som utgör en lyckad outsourcingsituation, uppdragsföretagets förmåga att 

genomföra en lyckad outsourcing av finansiella- och redovisningsfunktioner och i vilken 

utsträckning privata företag använder outsourcing som strategi för att minska kostnader. 

Analysen och resultaten i rapporten utgjordes av information från 15 stora företag som 

outsourcade eller funderade på att börja outsourca sina ekonomifunktioner. Rapporten 

baserades på information som samlades in via intervjuer med företagen, outsourcingkonsulter 

och outsourcinglitteratur.  
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Outsourcing kan användas som en möjlighet att effektivisera och minska administrativa 

kostnader och därmed också förbättra finansiella- och redovisningsfunktioner. De funktioner 

som de flesta företagen hade outsourcat var utformning och utveckling av rutiner samt 

lönehantering. Följande parametrar är några av de parametrar som företagen ansåg utgöra en 

lyckad outsourcingsituation: 

⋅ Företaget hade utvecklat en outsourcingpolicy som behandlade outsourcingens mål 

och genomförande. 

⋅ Företagen hade identifierat sin huvudsakliga verksamhet. 

⋅ Företagen hade identifierat konkurrensfördelar mellan de olika uppdragsföretagen. 

Rapporten visar att det finns många olika tillvägagångssätt att förbättra de ekonomiska 

funktionerna i ett företag och att outsourcing är en av dessa.  
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3. Metod 
 

3.1 Forskningsansats 
 

Vi valde att utföra en kvantitativ undersökning i form av en webbenkät där syftet var att 

beskriva hur outsourcing av ekonomifunktioner ser ut. Vår undersökning hade en positivistisk 

ansats där vi skulle försöka förklara och analysera respondenternas svar och med hjälp av det 

empiriska material vi samlade in drog, vi slutsatser genom induktion. 

 

Kvantitativ metod 

Basen i kvantitativa studier är att beräkna någonting. Syftet med en kvantitativ studie är att 

antingen beskriva eller förklara mätningen som görs. Det finns flera olika metoder för att 

genomföra en kvantitativ studie och två exempel på detta är experiment och survey-

undersökningar. Om grunden i den kvantitativa studien är att förklara orsakssamband så är det 

idealiska att genomföra ett experiment men även en surveyundersökning skulle kunna 

användas och en metod härvid är enkätstudier (Lundahl & Skärvad, 1999). 

 

Positivism 

Positivismen förespråkar att vi skall sträva efter absolut kunskap. Den absoluta kunskapen 

anses vara den säkra kunskapen och denna kunskap kan antingen vara empirisk eller logisk 

(Thurén, 2007). Thurén (2007, s. 17) förklarar källorna till kunskap enligt följande: ”Enligt 

positivismen har vi människor två och endast två källor till kunskap: det vi kan iaktta med 

våra sinnen och det vi kan räkna ut med vår logik.” Enligt positivismen har vetenskapen som 

syfte att söka orsaksförklaringar och att ge en allmän tillämpning åt dem (Lundahl & Skärvad, 

1999). 

 

Induktion 

Induktion fordrar kvantifiering av det empiriska material som insamlas då induktionen 

innebär att slutsatser skall dras från det empiriska material som samlats in. Slutsatserna skall 

kunna ges en allmän tillämpning. För att kunna ta ställning till om en studie med en induktiv 

ansats är tillförlitlig så bör läsaren kunna få reda på hur studien gått tillväga. En induktiv 

slutledning kan aldrig antas vara fullständigt säkerställd eftersom att den är grundad på just 

erfarenhetsmässigt material (Thurén, 2007). 
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3.2 Enkätundersökning som metod 

 

Enkätkonstruktionens disposition 

Nedanstående disposition är inspirerad av Ejlertsson (2005, s.16). När en eller flera personer 

har bestämt sig för att genomföra en kvantitativ enkätundersökning och tänkt ut sin 

frågeställning är nästa steg att fastställa population och urval. Populationen är de individer 

som undersökningen har som mål att studera (Körner & Wahlgren, 2002). Obundet 

slumpmässigt urval (OSU) är ett exempel på ett urval och vid OSU har alla individer i 

populationen samma chans att bli en av respondenterna i undersökningen (Körner & 

Wahlgren, 2006). Vidare bör enkätkonstruktören, i samband med att enkätfrågorna 

konstrueras, tänka på vad som är viktigt vid frågekonstruktionen. Viktigt att tänka på vid 

frågekonstruktionen är att exempelvis ställa en fråga i taget, använda ett enkelt språk, inte 

använda ledande frågor och undvika negligerande frågor. En annan viktig aspekt är att 

bestämma vilka skalor som är bäst lämpade. När frågorna är färdigkonstruerade skall enkäten 

utformas och det är viktigt att tänka igenom enkätens layout. I detta stadium bör det även 

konstrueras ett missiv. Sedan är det dags för enkätutskicket och efter detta skickas eventuella 

påminnelser ut. När enkätens tidsfrist har passerat är det dags för behandling och analys av 

respondenternas svar. 

 

För- och nackdelar med enkäter 

Fördelarna med webbaserade undersökningar är att det går fort, kan göras till en låg kostnad 

och att undersökningarna även kan omfatta stora volymer under en kort tidsperiod. En annan 

fördel är att genom webbaserade undersökningar undviks intervjuareffekter. En nackdel med 

webbundersökningar är att respondenterna tenderar att använda skalor på ett annorlunda sätt, 

enligt vissa undersökningar har det visat sig att de ofta väljer ett neutralt läge medan det i 

andra undersökningar visat sig att respondenterna väljer extrema värden (Duffy m.fl., 2005). 

Enligt Terhanian (2003) (se Duffy m.fl., 2005) finns det tre nackdelar vid webbenkäter och 

dessa är att alla i populationen inte nödvändigtvis har tillgång till internet, enbart respondenter 

som medger sin medverkan besvarar enkäten och bortfall kan förekomma. 

Statistikkonsulterna (2002) menar att det finns risker för undertäckning vid webbenkäter, 

detta gör att de data som samlats in sällan kan anses vara ett slumpmässigt urval och detta 

beror på att alla i populationen möjligtvis inte har tillgång till internet.   
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Fördelar med enkäter är att respondenterna kan göra enkäten i sin egen takt och därav tänka 

igenom frågorna samt att alla frågor kan ställas på samma sätt till alla respondenter. En 

nackdel med enkäter är bland annat att om det uppstår misstolkningar så finns det ingen 

möjlighet att förklara för respondenten (Ejlertsson, 2005).  

 

Postenkäter är mindre flexibla än intervjuer gällande kontakten med respondenten, om 

respondenten skulle har frågor vid besvarandet av enkäten vilket kan leda till att respondenten 

tar hjälp av andra personer som inte är insatta i enkätens syfte. Detta anses vara en nackdel. 

En annan nackdel med postenkäter är att personen eller organisationen som utför enkäten är 

begränsad i antalet frågor och detta kan medföra att information som kan vara viktig 

försummas. En fördel med postenkäter är anonymitet och konfidentialitet (Wärneryd, 1990). 

Liksom Duffy m.fl. (2005) anser Wärneryd (1990) att det finns en fördel gällande intervjuar-

effekten.  

 

 

3.3 Vår studie 
 

Inledning 

När vi definierade outsourcing i vår studie lade vi vikt vid att personen som utför tjänsterna 

som outsourcas inte skall vara anställd hos ursprungsföretaget. Anledningen till att vi valde att 

uttrycka detta i vår studie var på grund av att vi ville ha en enhetlig uppfattning om vad 

outsourcing är eftersom vi upplever att det finns olika uppfattningar om vad outsourcing är. 

Vi valde också i vår studie att endast fråga om outsourcingen skedde utanför landets gränser, 

utan att specificera om det gällde nearshoring eller offshoring eftersom vi inte ville att det 

skulle uppstå oreda bland begreppen. 

 

Redovisningen har två syften enligt Thomasson (2006) och dessa är att bistå interna samt 

externa intressenter med information om företagets ekonomi. Vi valde i vår studie att dela in 

de olika ekonomirelaterade arbetsuppgifterna i tre områden. Dessa områden var extern-

redovisning, internredovisning och skatt. Vi delade in de ekonomirelaterade arbetsuppgifterna 

som kan vara av intresse för externa intressenter i området externredovisning. Dessa uppgifter 

är inte att betrakta som frivilliga utan tvingande att lämna ut enligt Bokföringslagen och 

Årsredovisningslagen (Thomasson, 2006). Exempel på arbetsuppgifter inom extern-
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redovisning är kundreskontra, leverantörsreskontra samt lönehantering. De ekonomirelaterade 

arbetsuppgifterna som är riktade till interna intressenter, så som företagsledning och chefer av 

olika slag, valde vi att placera i området internredovisning. Dessa uppgifter är inte styrda av 

lagkrav utan är av frivillig karaktär (Thomasson, 2006). Exempel på arbetsuppgifter inom 

internredovisning är budget och frivillig värdering. En annan viktig intressent är samhället. 

Samhället utgörs av exempelvis staten och kommuner. De arbetsuppgifter som kan vara av 

intresse för dessa intressenter har vi placerat i området skatt. Företagsbeskattning och moms 

är arbetsuppgifter som kan förknippas med skatteområdet.  

 

Urval 

Som tidigare framgår i texten så valde vi att genomföra en kvantitativ undersökning i form av 

en webbenkät. Vår population var aktiebolag som omsatte 50 miljoner kronor eller mer 

antingen enskilt eller koncernmässigt avseende år 2010 och detta på grund av att vi ville 

undgå fåmansaktiebolag. 

 

Gällande urvalet valde vi att genomföra ett obundet slumpmässigt urval och för att 

åstadkomma detta använde vi oss av en slumpgenerator i Microsoft Excel. Med hjälp av 

slumptalen fick vi fram vilka företag som skulle bli respondenter i vår studie. Som urvalsram 

använde vi allabolag.se (2012-02-12). Allteftersom vi gick igenom listan med de valda 

respondenterna antecknade vi information om företagens juridiska bolagsnamn, omsättning 

och e-postadress. Vissa av företagen uppgavs inaktiva och vissa av företagen fick vi inte fram 

någon kontaktinformation till, när vi stötte på dessa bolag gick vi vidare till nästa företag i vår 

slumpgenererade lista. Det totala antalet respondenter som vi valde att skicka ut enkäten till 

var 212 företag som utgjorde ungefär 11 procent av urvalsramen. Den totala urvalsramen vi 

utgick från bestod av 1870 företag (allabolag.se, 2012-04-12) och här skall nämnas att vissa 

av dessa företag ingår i koncerner och vissa redovisar även koncerngemensamt. 

 

Frågekonstruktion 

Vid konstruktionen av enkäten använde vi oss av Wärneryd (1990) och Ejlertsson (2005) för 

att försöka konstruera så bra och relevanta frågor som möjligt. Vi försökte att utforma 

frågorna på ett sätt som stämde överens med vårt syfte och våra frågeställningar. De metoder 

som vi använde oss av vid frågekonstruktionen inspirerades i de flesta fall av Ejlertsson 

(2005). Exempel på metoder var att försöka använda ett så enkelt språk som möjligt, att 

formulera frågorna entydigt för att det inte skulle uppstå misstolkningar och vi undvek så 
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långt det gick att använda negationer. Vi försökte även att formulera frågorna så att de inte 

skulle vara ledande och vi formulerade även frågorna så att de i största möjligaste mån skulle 

uppfattas som en fråga i taget. Vi valde även att lämna öppna fält i enkäten där 

respondenterna kunde fylla i egna alternativ eller åsikter. Gällande de frågor där vi ställde 

påståenden använde vi vanligt förekommande skalor. 

 

Enkätkonstruktion och utskick 

När vi var färdiga med frågekonstruktionen utformade vi enkäten i programmet Google Docs. 

Här tänkte vi igenom frågedispositionen och bestämde hur enkäten skulle se ut. Innan vi 

skickade ut enkäten genomförde vi en pilotstudie för att kontrollera hur våra respondenter 

eventuellt skulle tolka våra frågor. Genom att använda vårt personliga nätverk kontaktade vi 

personer som vid tidpunkten hade eller haft ett eget företag och detta för att göra pilotstudien 

så verklighetstrogen som möjligt. Efter pilotstudien reviderade vi enkäten för att motverka 

eventuella missförstånd som skulle kunna uppkomma i samband med enkätundersökningen i 

enlighet med den kritik vi fick av de personer som medverkade i pilotstudien. Efter att vi 

reviderat enkäten utformade vi missivet som våra respondenter skulle mötas av. När vi hade 

skickat ut enkäten väntade vi i fyra arbetsdagar innan vi skickade ut den första påminnelsen 

till dem som inte hade svarat vid första utskicket och efter ytterligare fyra arbetsdagar 

skickade vi ut den andra påminnelsen. De e-postadresser som vi använde oss av varierade från 

allmänna "info" adresser till den ekonomiansvariges personadress. Fanns det en adress till 

personen som var ekonomiansvarig så använde vi primärt denna adress. I ämnesraden på e-

postmeddelandet som vi skickade ut skrev vi ”till ekonomiansvarig” och detta gjorde vi för att 

vi ansåg att det var denna person som var den rätta personen för att besvara frågorna i vår 

enkät. 

 

Efter att vi samlat in material från respondenterna genom vår enkät använde vi programvaran 

Statistical Program for the Social Sciences (SPSS) som är ett program för statistisk analys. 

Med hjälp av SPSS sammanställde vi de data som vi samlat in genom vår enkät och 

genomförde statistiska analyser. 
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3.4 Validitet och Reliabilitet 
 

Validitet 

Validitet handlar om huruvida man mäter det man avser att mäta (Krieg, 2012). När validitet 

uppnås medför detta att de systematiska fel som kan uppstå vid mätningen uteblir (Lundahl & 

Skärvad, 1999). Det finns olika typer av validitet, man kan sära på validiteten mellan inre och 

yttre validitet. Inre validitet syftar till hur väl det instrument som används i undersökningen 

mäter det som det avser att mäta, huruvida det mäter för mycket, för lite eller om det mäter i 

fel område. Yttre validitet handlar om hur väl det som framkommer i en undersökning 

stämmer överens med verkligheten (Lundahl & Skärvad, 1999). Krieg (2012, s. 30) beskriver 

validitet som: "...the ability of a measure to accurately reflect the concept it is intended to 

measure".  

 

Vi formulerade våra enkätfrågor så objektivt som möjligt för att undvika misstolkningar och 

för att minska risken med oärliga svar så valde vi att inte ställa några frågor som vi ansåg 

skulle kunna uppfattas som känsliga. För att öka den inre validiteten studerade vi Wärneryd 

(1990) och Ejlertsson (2005) vid arbetet med frågekonstruktionen. Vi utförde även en 

pilotstudie för att öka den inre validiteten. Vid distributionen av enkäten var vi tydliga med att 

enkäten var avsedd för den ekonomiansvarige på företaget för att stärka den yttre validiteten. 

 

Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om huruvida resultatet som fås av en undersökning hålls konsekvent i 

tiden och om undersökningen skulle upprepas förväntas resultatet bli detsamma om man 

uppnått reliabilitet (Krieg, 2012). När reliabilitet uppnås innebär det att de slumpmässiga fel 

som kan uppstå uteblir, det skall alltså inte spela någon roll vem som utför undersökningen 

(Lundahl & Skärvad, 1999). Krieg (2012, s. 30) beskriver reliabilitet som: "...the ability of a 

measure to collect similar data each time it is applied".  

 

För att förstärka reliabiliteten i studien arbetade vi med att formulera det missiv som 

skickades med till respondenterna i samband med enkäten för att ge ett så seriöst intryck som 

möjligt så att respondenterna skulle ta undersökningen på allvar. Vi lade även tid på att 

formulera frågorna så tydliga som möjligt för att undvika slumpvariationen. Vi genomförde 

även ett obundet slumpmässigt urval för att öka reliabiliteten. 
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3.5 Bortfall 

 
Vi erbjöd företagen konfidentialitet för att minimera bortfallet på grund av att vi misstänkte 

att svarsfrekvensen skulle öka i och med att företagen inte skulle exponeras. Vi kodade 

enkäterna för att kunna följa upp bortfallet. Detta gjorde vi genom att be företagen fylla i sitt 

företagsnamn i samband med att de besvarade enkäten. För att minska det externa bortfallet 

skickade vi först ut en påminnelse efter fyra arbetsdagar och efter ytterligare fyra arbetsdagar 

skickade vi ut en påminnelse till. Eftersom fyra företag valt att svara anonymt har vi inte 

kunnat föra in någon omsättning för dessa. Omsättningen saknas i totalt fem företag eftersom 

ett företag valt att presentera sig med ett annat namn än sitt juridiska. 

 

Externt bortfall 

Det externa bortfallet var totalt 134 företag, 

varav 21 av dessa aktivt svarade via e-post att 

de inte ville delta i vår studie exempelvis på 

grund av någon av följande anledningar: ingen 

möjlighet att svara, företagspolicy, ej intresserad 

eller tron att de ej är representativa för under-

sökningen. 

 

Internt bortfall 

Det interna bortfallet visas per antal 

respondenter som inte har svarat på frågorna (se 

tabell 1).  Gällande antalet anställda beror ett av 

bortfallen på att företaget ifråga inte visste hur 

många som var anställda. Det interna bortfallet 

var störst vid frågorna angående vilka för- och 

nackdelar outsourcing bidrar med. 

 

Internt bortfall 

Företagsnamn 4 

Bransch 6 

Antal anställda 4 

Använder företaget outsourcing? 1 

Utanför landets gränser? 1 

 

Orsaker 

 

Ökad kvalitet på redovisningen 4 

Ökad fokusering på huvudsaklig verksamhet 3 

Ökad tidseffektivitet 4 

Minskade kostnader 3 

Omvandla fasta kostnader till rörliga kostnader 5 

 

Fördelar och nackdelar 

Ökad kvalitet på redovisningen 24 

Ökad fokusering på huvudsaklig verksamhet 23 

Ökad tidseffektivitet 23 

Minskade kostnader 23 

Omvandla fasta kostnader till rörliga kostnader 26 

Tabell 1. Internt bortfall 
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4. Empiri och analys 
 

Enkätundersökningen resulterade i att 78 stycken 

företag svarade på vår enkät. Av dessa företag 

svarade 39 procent att de använder sig av 

outsourcing i dagsläget. Vi tror att frågan som 

handlar om huruvida företaget använder outsourcing 

eller inte har missuppfattats eftersom 39 procent 

svarar att de använder sig av outsourcing medan 59 

procent har specificerat någon eller flera 

arbetsuppgifter som de outsourcar. Vi kommer 

därför i fortsättningen att använda oss av den senare 

på grund av att vår uppfattning är att detta speglar 

verkligheten på ett bättre sätt. Till höger ses ett 

cirkeldiagram (se figur 4) där vi sammanställt hur 

fördelningen borde sett ut om frågan tolkats på ett 

korrekt sätt. 

 

 

4.1 Statistisk metod 

 

Vid korstabeller använde vi oss av Chi2-test som innebär att en jämförelse görs mellan en 

tabell där det inte finns några samband och den tabell som uppkommit i stickprovet och hur 

stor chansen är att det skulle skett av slump (Krieg, 2012). Vi använde oss även av Spearmans 

rangkorrelation vid jämförelser mellan påståenden. Här skall nämnas att förutsättningarna inte 

var helt uppfyllda eftersom den skala som användes i studien har få svarsalternativ. 

Spearmans rangkorrelation innebär att rangtal jämförs mellan två observationer och ser 

huruvida det finns något linjärt samband (Körner & Wahlgren, 2006). Om positiv korrelation 

påträffats finns ett mönster i hur en respondent svarar mellan två olika påståenden där 

mönstret innebär att respondenten har tenderat till att svara liknande på frågorna. Negativ 

korrelation innebär att respondenten har tenderat till att svara olika på de påståenden som 

ställs emot varandra (Krieg, 2012). Genomgående i de analyser vi genomfört har vi använt oss 

av en femprocentig signifikansnivå. 

59% 

41% 

Andel som använder någon form av 
outsourcing 

Outsourcar Outsourcar inte 

Figur 4. Andel som använder någon form av outsourcing 
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Antal anställda 

Histogram över antalet anställda 

4.2 Beskrivande resultat 
 

4.2.1 Företagens bakgrund 

I detta avsnitt kommer vi att presentera företagens bakgrund gällande branschfördelning, 

omsättning och antalet anställda. 

 

Branschfördelning 

På grund av att vi ville använda en vedertagen 

branschindelning så valde vi i efterhand att dela in 

företagen i branschsektorer enligt Global Industry 

Classification Standard (GICS) (se tabell 2). Här 

saknas 5 procent av respondenterna eftersom de valt 

att svara anonymt vilket gjorde att vi inte kunde dela 

in dem i någon av branschsektorerna. Senare 

presenteras en sammanslagning av bransch-

sektorerna eftersom vissa sektorer representeras till 

en liten del, men vi ville ändå återge hur 

fördelningen ser ut över de respondenter som 

medverkat i studien.  

 

Antal anställda 

I histogrammet till höger (figur 5) visas antalet 

anställda i företagen som har ekonomirelaterade 

arbetsuppgifter, de sprider sig från en till 18 stycken. 

Det fanns ett extremvärde på 70 anställda som vi 

valde att ta bort då det troligtvis berodde på en 

missuppfattning eller felskrivning. Det kan dock 

vara så att dessa 70 anställda arbetar med ekonomi i 

någon form men inte inom det område vår studie 

syftade på. Medelvärdet var 4,89 och medianen var 

4. 

 

 

Branschsektorfördelning enligt GICS 

Industrivaror och tjänster 35 % 

Sällanköpsvaror och tjänster 32 % 

Material 6 % 

Dagligvaror 6 % 

Informationsteknik 5 % 

Finans och fastighet 4 % 

Kraftförsörjning 3 % 

Energi 1 % 

Telekomoperatörer 1 % 

Hälsovård 1 % 

Tabell 2. Branschsektorfördelning enligt GICS 

Figur 5. Histogram över antalet anställda 
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Omsättning i mkr 

Histogram över omsättningen 
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Omsättning i mkr 

Histogram över omsättningen (≤500mkr) 

Omsättning 

Histogrammet till höger (figur 6) visar 

fördelningen av företagens omsättning. 

Omsättningen avser företagens omsättning år 

2010, gällande 26 av de 78 företagen var 

omsättningen redovisad koncerngemensamt. 

Medelvärdet var 281 mkr och medianen var 

184 mkr. Som histogrammet visar så var 

omsättningen positivt snedfördelad, detta 

bekräftas med skevhetskoefficienten som var 

2,994 (10,65 gånger standardfelet som är 

0,281). Toppighetskoefficienten var i detta 

fall 9,84 (standardfel 0,555). Företaget som 

omsätter minst som ingår i vår studie 

omsätter 75 mkr och det företag som 

omsätter mest 1 660 mkr. 

 

Det fanns även några extremvärden och på 

grund av detta valde vi att visa hur om-

sättningen ser ut om alla företag som 

omsätter mer än 500 mkr hade uteslutits. 

Detta ses i histogrammet till höger (se figur 

7). Som en följd av korrigeringen sänks 

skevhetskoefficienten till 1,488 vilket 

innebär ungefär hälften av den tidigare 

skevhetskoefficienten. Medelvärdet sänks till 

225 mkr och medianen sänks till 180 mkr. 

Vad gäller toppighetskoefficienten var den 

2,06 (standardfel 0,574) efter korrigeringen. 

 

 

 

 

 

Figur 6. Histogram över omsättningen 

Figur 7. Histogram över omsättningen (≤500 mkr) 
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4.2.2 Former av outsourcing 

Den form av outsourcing som var 

vanligast var att lägga ut tjänsterna utanför 

verksamhetens lokaler, tätt därefter följde 

konsulttjänster. De övriga formerna som 

respondenterna delade med sig av var 

inhyrd personal från bokföringsbyrå och 

koncerngemensamt (se tabell 3).  

 

Framtidsplaner 

Av respondenterna som idag använder sig av outsourcing planerar 70 procent av dessa 

respondenter även fortsättningsvis att använda sig av outsourcing och detta är statistiskt 

säkerställt. Totalt av respondenterna som medverkat i studien planerar 41 procent av 

respondenterna som medverkat i studien att använda sig av outsourcing i framtiden. 

 

Offshoring och nearshoring 

Det var 5 procent av alla respondenterna som outsourcade sina ekonomirelaterade 

arbetsuppgifter till andra länder än Sverige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procentandel som använder de olika formerna 

Tjänster utanför verksamhetens lokaler 23 % 

Konsulttjänster 22 % 

Inhyrd personal från bemanningsföretag 17 % 

Övriga 4 % 

Tabell 3. Procentandel som använder de olika formerna 
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4.2.3 Tjänster som outsourcas 

Som kan ses i tabell 4 visade sig externredovisnings-

relaterade arbetsuppgifter vara det vanligaste som företagen 

valt att outsourca. Därefter kommer skatterelaterade 

uppgifter och endast 9 procent outsourcar någon form av 

internredovisningsrelaterade arbetsuppgifter. 

 

Externredovisning 

Vad gäller externredovisning så var de vanligaste upp-

gifterna som outsourcades lön och leverantörsreskontra, 

vilka båda outsourcades av 17 procent av företagen. Alla 

uppgifter inom externredovisningen outsourcades av mer än 

10 procent av företagen (se tabell 5). Företagen delade även 

med sig av övriga arbetsuppgifter inom området och dessa 

var: revision, skatteplanering, treasury, momsredovisning 

utomlands, deklaration, aktuarie (pensionsskuldsberäkning), 

credit controlling/collection, scanning av leverantörs-

fakturor, bankavstämning, anläggningstillgångar och diverse 

konsultation. 

 

Skatt 

Skatt var det näst vanligaste som företagen outsourcade (se 

tabell 4) och av de olika arbetsuppgifterna inom skatte-

området var det vanligast att outsourca deklarationsuppgifter 

som 18 procent av företagen outsourcade (se tabell 6). Inga 

av företagen lade till några egna alternativ inom skatte-

området. 

 

Internredovisning 

Fördelningen av de internredovisningsrelaterade arbets-

uppgifterna ses i tabell 7. De övriga arbetsuppgifter inom 

området som företagen delades med sig av var: löpande 

arbete, business controlling och diverse. 

Andel som outsourcar i de 

olika områdena 
Externredovisning 47 % 
Skatt 30 % 
Internredovisning 9 % 

Tabell 4. Andel som outsourcar i de 

olika områdena 

Andel som outsourcar de 
olika externredovisnings-
relaterade arbetsuppgifterna 
Lön 17 % 

Leverantörsreskontra  17 % 

Årsredovisning 14 % 

Övriga 11 % 

Bokslut 11 % 

Kundreskontra 10 % 

Tabell 5. Externredovisning 

Andel som outsourcar de 
olika skatterelaterade 
arbetsuppgifterna 
Deklaration 18 % 

Skatteplanering 9 % 

Tull 9 % 

Företagsbeskattning 5 % 

Moms 3 % 

Tabell 6. Skatt 

Andel som outsourcar de 
olika internredovisnings-
relaterade 
arbetsuppgifterna 
Värdering 4 % 

Övriga 4 % 

Investeringsprojekt 1 % 

Budget 0 % 

Tabell 7. Internredovisning 
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4.2.4 Motivet med outsourcing 

Enkätfrågorna som behandlar motiv till varför företagen väljer att outsourca sina ekonomi-

funktioner är hänförliga till det första steget i outsourcingens livscykel som utformats av Eric 

Krell (2007). I tabell 8 nedan visas svaren procentuellt över hur respondenterna svarade över 

vilka orsaker som de ansåg föreligga med att börja med outsourca. 

 
Orsaker  

Outsourcing leder till... Instämmer helt/ 

delvis 

Varken/eller Instämmer inte/ 

inte alls 

Ökad kvalitet på redovisningen 36 % 40 % 24 % 

Ökad fokusering på huvudsaklig verksamhet 53 % 33 % 14 % 

Ökad tidseffektivitet 56 % 32 % 12 % 

Minskade kostnader 30 % 38 % 32 % 

Omvandla fasta kostnader till rörliga kostnader 35 % 45 % 20 % 

Tabell 8. Procentuell fördelning över svaren vid orsaksfrågorna 

 

Av respondenterna hade 40 procent ingen åsikt om de ansåg att ökad kvalité på redovisningen 

var en anledning till att de började outsourca en eller flera ekonomirelaterade arbetsuppgifter 

medan Quélin och Duhamel (2003) anser att detta är en av anledningarna till att företag väljer 

att outsourca sina ekonomifunktioner. I denna fråga överensstämmer inte teorin med vårt 

empiriska material. Företagen instämmer helt eller delvis till 53 procent att ett motiv till 

outsourcing är ökad fokusering på den huvudsakliga verksamheten. Företagens åsikt överens-

stämmer med Zhu, Hsu och Lillie (2001) som anser att detta är ett skäl till varför företag 

väljer att outsourca sina ekonomifunktioner eller avdelningar. 56 procent av våra respondenter 

anser att ökad tidseffektivitet är en anledning till att de började outsourca sin ekonomifunktion 

eller avdelning. 38 procent av respondenterna har ingen åsikt om de anser att minskade 

kostnader är ett motiv till att outsourca. Bengtsson, Berggren och Lind (2005) menar att detta 

är den primära anledningen till att företag outsourcar sina ekonomirelaterade arbetsuppgifter. 

Även Krell (2007) anser att minskade kostnader är ett skäl för företagen att outsourca. Quélin 

och Duhamel (2003) menar att omvandling av fasta kostnader till rörliga kostnader är ett av 

de främsta motiven till att outsourca medan enbart 35 procent av respondenterna håller med 

om detta. Åsikten som Quélin och Duhamel (2003) har kan därför ej bekräftas av det 

empiriska material som insamlats i studien eftersom den största delen av respondenterna 

intagit en neutral ställning till 45 procent. 
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Övriga orsaker, som vi fått in genom vårt ifyllnadsfält i enkäten där företagen kunde dela med 

sig av övriga kommentarer, var bland annat att de anser att sårbarheten minskar på 

avdelningen om de outsourcar. Detta handlade exempelvis om en person var borta på grund 

av sjukdom eller semester samt om en person sagt upp sig. En annan orsak var att det kan vara 

svårt att uppehålla kompetensen om en avdelning är liten eller att de saknar expertkunskapen i 

företaget. Slutligen fick vi in kommentarer om en orsak som var att genom att hyra in 

personal för att kunna jämna ut höga toppar, vid perioder med hög arbetsbelastning och 

införande av nya system och så vidare. 

 

Axelsson (1988) anser att några av fördelarna med outsourcing av ekonomirelaterade arbets-

uppgifter är att ursprungsföretaget kan utnyttja expertkunskap hos uppdragsföretaget och 

minska sina "flaskhalsar" vid hög arbetsbelastning. Däremot anser våra respondenter enligt 

kommentarerna ovan att dessa två fördelar enligt Axelsson (1998) är att anses som 

anledningar till att börja outsourca ekonomirelaterade arbetsuppgifter. 

 

 

4.2.5 För- och nackdelar med outsourcing 

Enkätfrågorna som behandlar för- och nackdelar med outsourcing av ekonomifunktioner är 

hänförliga till det tredje steget i outsourcingens livscykel som utformats av Krell (2007). I 

tabell 9 nedan visas svaren procentuellt över hur respondenterna svarade över vilka för- och 

nackdelar de ansåg att outsourcing bidrar med. 

 
Fördelar och nackdelar 

Outsourcing leder till... Instämmer helt/ 

delvis 

Varken/eller Instämmer inte/ 

inte alls 

Ökad kvalitet på redovisningen 29 % 41 % 32 % 

Ökad fokusering på huvudsaklig verksamhet 55 % 29 % 16 % 

Ökad tidseffektivitet 46 % 36 % 18 % 

Minskade kostnader 27 % 35 % 38 % 

Omvandla fasta kostnader till rörliga kostnader 46 % 39 % 15 % 

Tabell 9. Procentuell fördelning över svaren vid för- och nackdels frågorna 

 

Av respondenterna tyckte 41 procent att ökad kvalitet på redovisningen varken var en fördel 

eller en nackdel. Företagen är positiva till 55 procent att ökad fokusering på den huvudsakliga 
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verksamheten var en fördel med outsourcing av deras ekonomirelaterade arbetsuppgifter. 

Företagens åsikter överensstämmer med Kakabadse och Kakabadse (2000) som också anser 

att en av outsourcingens fördelar är att öka fokuseringen på den huvudsakliga verksamheten. 

Av respondenterna ansåg 46 procent att ökad tidseffektivitet var en fördel med outsourcing. 

38 procent av företagen är negativa till att outsourcingen av deras ekonomifunktioner eller 

avdelningar tillför minskade kostnader för företaget. Av företagen ansåg 46 procent att en 

fördel med outsourcing var att de kunde omvandla fasta kostnader till rörliga kostnader. 

Respondenternas åsikt stämmer överens till största del med Axelsson (1998) som också anser 

att en fördel med outsourcing är att företag kan omvandla fasta kostnader till rörliga 

kostnader.     

 

Övriga fördelar som respondenterna valde att dela med sig av var att det var bra att företaget 

kan ta in personal när behovet finns för att skicka hem personalen när behovet försvinner. En 

annan fördel som kommit fram är att tidseffektiviteten kan öka på sikt. En idé som ett företag 

kom med är att det kan finnas fördelar om företaget outsourcar flöden som inte direkt skapar 

något mervärde till företaget och som exempel på detta gavs: leverantörsreskontrafabrik och 

anläggningsregister. 

 

Respondenternas övriga nackdelar var bland annat att det kan visa sig vara instabilt med nya 

konsulter då de skall läras upp och det kan vara svårt om företaget inte kan få samma person 

från gång till gång. Enligt Quinn och Hilmer (1994) och Domberger (1998) (se Kakabadse & 

Kakabadse, 2000) är detta att ses som en nackdel på grund av att ursprungsföretaget fokuserar 

på fel kompetens. Axelsson (1998) hävdar att en nackdel med outsourcing exempelvis kan 

vara att ursprungsföretaget blir mindre självständigt eller att ursprungsföretaget får mindre 

kontroll över den outsourcade processen vilket också våra respondenter i sina övriga 

kommentarer har resonerat kring. Externa personer anses också mindre involverade i bolagets 

verksamhet och förutsättningar, engagemanget anses även kunna svikta på grund av att 

personen inte har någon samhörighet med organisationen. Företag har även kommenterat att 

det blivit dyrare och varit tidsmässigt ineffektivt då det i deras outsourcing blivit mycket fel 

som behövts redas ut. En annan nackdel som respondenterna uttryckte var att tids-

effektiviteten inte ansågs vara speciellt bra i början.  
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4.2.6 Övriga kommentarer från respondenterna 

Ett av företagen påpekade att outsourcing kan medföra att information som påverkar resultat 

och kostnader inte upptäcks om uppdragspersonalen inte är på plats i den dagliga 

verksamheten. Detta i synnerhet om ekonomichefsfunktionen outsourcas. Ett annat företag 

kommenterade hur viktigt det är att ha kvar kompetensen inom företaget, så att 

ursprungsföretaget inte hamnar i en situation där de inte har kontroll och detta anser även 

Currie och Willcocks (1997) och Kliem (1999) (se Kakabadse & Kakabadse, 2000). 

 

Slutligen var det ett företag som kommenterade hur viktigt det är med intern kontroll och att 

de inte tror att varken kvalitet, kostnader eller säkerheten blir bättre om företaget inte har 

någon intern kontroll. 
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4.3 Jämförelser 

 
Vid jämförelserna som presenteras i detta avsnitt valde vi att dela in de ursprungliga bransch-

sektorerna i tre sektorer och dessa var industrivaror och tjänster, sällanköpsvaror och tjänster 

samt övriga sektorer. Detta gjorde vi på grund av att det skulle bli svårt att genomföra 

statistiska analyser eftersom alla de övriga sektorerna var få till antalet. Stickprovet som vi 

genomförde var för litet för att kunna utföra några statistiska analyser med alla branscher (se 

tabell 2) uppdelade i de ursprungliga sektorerna. 

 

Vi delade även upp omsättningen i 

de fyra olika kvartilerna som om-

sättningarna fördelar sig över enligt 

tabell 10. Detta gjorde vi eftersom 

att det inte finns några vedertagna 

gränsvärden som var anpassnings-

bara för oss. 

 

I tabell 11 visas hur många procent inom varje omsättningskvartil som ingår i de olika 

branschsektorerna. Den första kvartilen domineras av sektorn industrivaror och tjänster och 

innehåller inga företag i de övriga sektorerna. Den andra kvartilen innefattar till största del 

företag i sektorn sällanköpsvaror och tjänster. Den tredje kvartilen domineras av de övriga 

sektorerna. I den fjärde kvartilen befinner sig mestadels företag från sektorn sällanköpsvaror 

och tjänster. 

 

 

Omsättningskvartilerna 

 Minsta omsättning Högsta omsättning 

Första kvartilen 75 mkr 116 mkr 

Andra kvartilen 118 mkr 183 mkr 

Tredjekvartilen 184 mkr 316 mkr 

Fjärde kvartilen 319 mkr 1660 mkr 

Tabell 10. Omsättningskvartilindelning 

Branschsektorfördelning inom de olika omsättningskvartilerna !

 Industrivaror  

och tjänster 

Sällanköpsvaror  

och tjänster 

Övriga 

sektorer 

Total andel i 

omsättningskvartilerna 

Första kvartilen 67 % 33 % 0 % 25 % 

Andra kvartilen 22 % 44 % 33 % 25 % 

Tredje kvartilen 32 % 21 % 47 % 26 % 

Fjärde kvartilen 28 % 39 % 33 % 25 % 

Totalt andel i branschsektorerna 37 % 34 % 29 % 100 % 

Tabell 11.  Branschsektorfördelning inom de olika omsättningskvartilerna  



32 
 

4.3.1 Korrelationer 

Vi genomförde en analys med Spearman's rangkorrelation gällande de påståendefrågor som 

fanns i vår enkät, samtliga korrelationer återfinns i bilaga 3 tabell 20. Nedan (se tabell 12 & 

tabell 13) återges de påståenden med starkast positiva korrelationer som även var statistiskt 

säkerställda. Inga av de negativa korrelationerna som påträffades hade en starkare korrelation 

än minus 22 procent och var inte statistiskt säkerställda.  

 

Samtliga påståenden inom orsaker till outsourcing där motsvarande finns inom för- och 

nackdelar med outsourcing korrelerar med varandra till över 58 procent och är även statistiskt 

säkerställda med en signifikans under enprocentsnivå (se tabell 12). Den orsak och för- och 

nackdel som korrelerade bäst med varandra var minskade kostnader som hade en korrelation 

på 93 procent. 

 

Korrelationer som inte samspelar med varandra på så sätt att det finns en motsvarighet mellan 

orsak och för- och nackdelar var alla gällande tidseffektivitet och fokusering på huvudsaklig 

verksamhet. Samtliga var även signifikanta och dessa återges i tabell 13 nedan. Starkast var 

för- och nackdelarna tidseffektivitet med fokusering på huvudsaklig verksamhet som hade en 

korrelation på 65 procent. 

 

 Starka korrelationer mellan orsak och för- och nackdel 

Orsak korrelerar med för- och nackdel Korrelation Signifikansnivå 

Ökad kvalitet på redovisningen 69 % 0,00 % 

Ökad fokusering på huvudsaklig verksamhet 58 % 0,00 % 

Ökad tidseffektivitet 70 % 0,00 % 

Minskade kostnader 93 % 0,00 % 

Omvandla fasta kostnader till rörliga kostnader 64 % 0,00 % 

Tabell 12. Starka korrelationer enligt Spearman's rangkorrelation mellan orsak och för- och nackdel 

Övriga starka korrelationer 

  Korrelation Signifikansnivå 

Orsak tidseffektivitet Orsak fokusering på huvudsaklig verksamhet 50 % 0,00 % 

Orsak tidseffektivitet För- och nackdel fokusering på huvudsaklig 

verksamhet 

50 % 0,00 % 

För- och nackdel 

tidseffektivitet 

För- och nackdel fokusering på huvudsaklig 

verksamhet 

65 % 0,00 % 

Tabell 13. Övriga starka korrelationer enligt Spearman's rangkorrelation 
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4.3.2 Outsourcing i relation till branschsektor 

Det är fler företag som outsourcar än 

inte inom samtliga branschsektorer. 

Inom de övriga sektorerna är skillnaden 

störst där 64 procent outsourcar någon 

form av ekonomirelaterade arbets-

uppgifter. Inom sällanköpsvaror och 

tjänster outsourcar 60 procent någon 

form av ekonomirelaterade arbets-

uppgifter. Skillnaden är minst inom 

sektorn industrivaror och tjänster där 

52 procent outsourcar och följaktligen 

har 48 procent av företagen valt att inte 

outsourca. 

 

Samtliga branscher outsourcar mestadels externredovisningsrelaterade arbetsuppgifter (se 

tabell 14).  

 

Outsourcingens motiv i relation till branschsektor 

Outsourcingens motiv handlar om huruvida outsourcing kan leda till förbättrade eller 

försämrade förutsättningar för företagen och detta är hänförligt till inledningsskedet eller 

tankarna företaget har innan de börjar outsourca ekonomirelaterade arbetsuppgifter. Svars-

fördelningen som kommer beskrivas återfinns i tabellform i bilaga 3 tabell 16. 

 

Samtliga branschsektorer ansåg att outsourcing varken ökade eller minskade kvaliteten på 

redovisningen och de övriga sektorerna instämde även till lika stor del att outsourcingen 

ökade kvaliteten på redovisningen. Gällande fokusering på huvudsaklig verksamhet och 

Procentandel inom branschsektorerna som outsourcar de olika tjänsterna 

 Industrivaror och tjänster Sällanköpsvaror och tjänster Övriga sektorer 

Externredovisning 44 % 36 % 59 % 

Internredovisning 15 % 0 % 9 % 

Skatt 33 % 32 % 23 % 

Tabell 14.  Branschsektorernas användning av outsourcing i de olika typerna av tjänster 
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Industrivaror och 
tjänster 

Sällanköpsvaror och 
tjänster 

Övriga sektorer 

Andel som outsourcar eller inte inom de olika 
branschsektorerna 

Outsourcar Outsourcar inte 

Figur 8. Stapeldiagram över andelen som outsourcar  eller inte 
inom de olika branschsektorerna 
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tidseffektiviteten tyckte alla branscher till över 50 procent att detta förbättrades genom 

outsourcing. Huruvida motivet att outsourcing skulle leda till minskade kostnader eller inte är 

branschsektorerna oeniga om, de övriga sektorerna svarade till lika stor del positivt och 

negativt som neutralt. Sektorn industrivaror och tjänster har en negativ inställning till motivet 

att outsourcing skulle leda till minskade kostnader och de svarar negativt i 53 procent av 

fallen. I sektorn sällanköpsvaror och tjänster har företagen en neutral inställning och 47 

procent av företagen har svarat att de varken/eller anser att outsourcing skulle leda till 

minskade kostnader. Gällande huruvida att omvandla fasta kostnader till rörliga kostnader 

som enligt Quélin och Duhamel (2003) var att anse som ett motiv, skiljde sig de övriga 

sektorerna som inte delade uppfattningen som Quélin och Duhamel (2003) har från sektorerna 

industrivaror och tjänster samt sällanköpsvaror och tjänster som delade uppfattningen som 

Quélin och Duhamel (2003) har. Sektorerna industrivaror och sällanköpsvaror och tjänster 

ansåg att det var positivt till största delen medan endast 7 procent inom de övriga sektorerna 

ansåg att detta var positivt men de rankade detta till lika stor del negativt som varken/eller.  

 

Outsourcingens för- och nackdelar i relation till branschsektor 

Outsourcingens fördelar och nackdelar handlar om vad företagen anser att outsourcing tillför 

företaget i en outsourcingsituation. Svarsfördelningen som kommer beskrivas återfinns i 

tabellform i bilaga 3 tabell 18. 

 

Gällande huruvida outsourcing bidrar med ökad kvalitet på redovisningen var samtliga svar 

inom de olika branscherna väldigt spridda. Om outsourcing medförde att företagen kunde 

fokusera på sin huvudsakliga verksamhet höll samtliga branschsektorer med om och endast 6 

procent inom sällanköpsvaror och tjänster ansåg att outsourcing inte medförde någon bättre 

fokusering på den huvudsakliga verksamheten. Huruvida om outsourcing medförde att 

företagen fick en ökad tidseffektivitet höll sektorn industrivaror och tjänster samt de övriga 

sektorerna med om, sektorn sällanköpsvaror och tjänster var neutrala i frågan till största delen 

men en stor del ansåg att det fanns fördelar med detta. Om att outsourcing skulle leda till 

minskade kostnader tog sektorn industrivaror och tjänster till största del avstånd från medan 

sällanköpsvaror och tjänster samt de övriga sektorerna var till största del neutral i frågan. 

Axelsson (1988) anser att en fördel med outsourcing är att det ger upphov till minskade fasta 

kostnader och ökade rörliga kostnader, företagen i sektorerna industrivaror och sällanköps-

varor och tjänster ger medhåll till denna åsikt eftersom att de är positiva till över 60 procent, 

medan de övriga sektorerna inte håller med om detta då de endast är positiva till 14 procent. 
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4.3.3 Outsourcing i relation till omsättning 

Företagen i den första kvartilen använder sig till lika stor del av outsourcing gällande extern-

redovisningsuppgifter som skatteuppgifter. I den andra kvartilen outsourcas skatteuppgifter 

till största del. Företagen i den tredje och den fjärde kvartilen outsourcar externredovisnings-

uppgifter till största del.  

 

Gällande outsourcing av skatterelaterade arbetsuppgifter finns det en markant skillnad mellan 

de olika omsättningskvartilerna, skillnaden är statistiskt säkerställd (p-värde 4,9 %). Även 

outsourcing gällande internredovisningsrelaterade arbetsuppgifter uppvisade en markant 

skillnad mellan de olika omsättningskvartilerna, skillnaden är statistiskt säkerställd (p-värde 

2,4 %). 

 

 

 

I diagrammet till höger presenteras 

andelarna inom de olika kvartil-

erna och huruvida de outsourcar 

någon form av ekonomirelaterade 

arbetsuppgifter. Som visas i 

diagrammet till höger outsourcar 

företagen till större del inom den 

första, andra och fjärde kvartilen. 

Den tredje kvartilen skiljer sig från 

de övriga på så sätt att det är fler 

företag som inte outsourcar. 

 

 

Procentandel inom omsättningskvartilerna som outsourcar de olika tjänsterna!

 Första kvartilen Andra kvartilen Tredje kvartilen Fjärde kvartilen 

Externredovisning 39 % 44 % 37 % 61 % 

Internredovisning 0 % 6 % 0 % 22 % 

Skatt 39 % 50 % 21 % 11 % 

Tabell 15.  Omsättningskvartilernas användning av outsourcing i de olika typerna av tjänster 
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Figur 9. Stapeldiagram över andelen som outsourcar eller inte inom de 
olika omsättningskvartilerna 
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Outsourcingens motiv i relation till omsättning 

Outsourcingens motiv handlar om huruvida outsourcing kan leda till förbättrade eller 

försämrade förutsättningar för företagen, detta är hänförligt till inledningsskedet eller tankarna 

de har innan de börjar outsourca. Svarsfördelningen som kommer beskrivas återfinns i 

tabellform i bilaga 3 tabell 17.  

 

Den fjärde kvartilen såg samtliga motiv som positiva orsaker till att börja med outsourcing. 

Gällande om att ökad kvalitet skulle vara ett motiv till att börja med outsourcing råder det 

oenighet mellan de olika kvartilerna. Samtliga anser till största del att outsourcing leder till 

ökad fokusering på den huvudsakliga verksamheten, den tredje kvartilen är lika neutral i 

frågan som positiv. Även vid frågan om outsourcing leder till ökad tidseffektivitet råder det 

enighet där samtliga kvartiler hade en positiv inställning. Endast den fjärde kvartilen hade en 

positiv inställning till att outsourcing skulle leda till minskade kostnader vilket överens-

stämmer med Bengtsson, Berggren och Lind (2005). De övriga kvartilerna intog en neutral 

eller negativ inställning till detta och delar inte uppfattning med Bengtsson, Berggren och 

Lind (2005). Under medianen var företagen neutrala till att outsourcing skulle leda till att de 

kan omvandla fasta kostnader till rörliga kostnader och företagen över medianen hade en 

positiv inställning till detta.  

 

Outsourcingens för- och nackdelar i relation till omsättning 

Outsourcingens fördelar och nackdelar handlar om vad företagen anser att outsourcing tillför 

företaget i en outsourcingsituation. Svarsfördelningen som kommer beskrivas återfinns i 

tabellform i bilaga 3 tabell 19.  

 

Gällande huruvida outsourcing medför ökad kvalitet på redovisningen var det endast den 

fjärde kvartilen som instämde till övervägande del, endast 9 procent i den tredje kvartilen 

ansåg att outsourcing medförde positiva kvalitetsaspekter på redovisningen. Den första och 

den tredje kvartilen ansåg att kvaliteten varken förbättrades eller försämrades, den andra 

kvartilen hade till lika stor del en neutral inställning som en negativ inställning. Samtliga 

kvartiler ansåg till största del att outsourcingen medförde att de kunde fokusera på sin 

huvudsakliga verksamhet. Första, tredje och fjärde kvartilerna var mest positiva till att 

outsourcingen skulle medföra en tidseffektivitet till företaget, över medianen var de positiva 

till 50 procent eller mer. De tre första kvartilerna hade inställningen till största delen att 

outsourcingen medför ökade kostnader för företaget medan den fjärde kvartilen till motsats 
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höll med till största delen om att outsourcing medför minskade kostnader. Att outsourcing 

skulle medföra att företagen skulle kunna omvandla fasta kostnader till rörliga håller de som 

befinner sig under medianen med om i 60 procent av fallen, den tredje kvartilen väljer till 

största del att inta en neutral ställning och den fjärde är även denna positiv. 
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5. Diskussion och slutsatser 
 

5.1 Diskussion 

 

Ett av resultaten i vår studie visar att 59 procent av företagen som har besvarat vår enkät 

outsourcar någon eller några ekonomirelaterade arbetsuppgifter. Vi blev överraskade över 

detta resultat eftersom vi hade en föreställning om att outsourcing av ekonomirelaterade 

arbetsuppgifter var vanligare i mindre företag med mindre antal anställda och mindre 

omsättning än våra respondenter. Vår föreställning grundar sig i att vi hade en uppfattning om 

att mindre företag inte förfogar över samma kompetens och tid för att utföra 

ekonomirelaterade arbetsuppgifter i egen regi jämfört med större företag med fler anställda. 

Anledningen till att vi hade denna uppfattning var att vi hade en föreställning om att mindre 

företag näst intill enbart fokuserar på den huvudsakliga verksamheten. En möjlig anledning 

till detta resultat kan vara att 53 procent av företagen anser att ökad fokusering på huvudsaklig 

verksamhet är en anledning till att börja outsourca. I och med att företaget kan öka 

fokuseringen på den huvudsakliga verksamheten som en följd av outsourcingen så påverkas 

troligen omsättningen på ett positivt sätt. Detta kan ha medfört att 55 procent av företagen 

anser att ökad fokusering på huvudsaklig verksamhet är en fördel med outsourcing av 

ekonomifunktioner. 

 

Krell (2007) anser att en fördel med outsourcing av ekonomifunktioner är att 

ursprungsföretaget kan minska sina kostnader medan majoriteten av våra respondenter anser 

att outsourcingen bidrar med ökade kostnader. Anledningen till att företagen tycker detta kan 

bero på en mängd olika saker. Detta skulle kunna bero på att ursprungsföretaget upplever att 

uppdragsföretaget tar för mycket betalt för sin personal i jämförelse med vad 

ursprungsföretagets förväntade sig, i inledningsskedet, att uppdragsföretagets personal skulle 

kosta. För att undvika detta så anser vi att företagen skulle kunna ta hjälp av outsourcingens 

livscykel som Krell (2007) har utvecklat eller outsourcingprocessens fyra steg som Zhu, Hsu 

och Lillie (2001) har utvecklat. Hade ursprungsföretaget använt sig av exempelvis 

outsourcingens livscykel vid beslutstagandet så hade steg två i livscykeln kunnat förhindra 

uppkomsten av denna nackdel. Vi tänker närmast på att ursprungsföretaget skulle kunna 

utveckla och distribuera förfrågningar för att jämföra olika uppdragsföretag. En annan lösning 

på problemet skulle kunna vara att omförhandla kontraktet enligt steg tre i livscykeln för att få 
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ner kostanden. Det kan också vara så att det i efterhand visat sig att outsourcing inte var den 

rätta lösningen för att fylla ursprungsföretagets behov. Skulle företagen använda sig av 

livscykeln så hade de kanske redan i steg ett upptäckt att outsourcing av den 

ekonomirelaterade arbetsuppgiften inte var det rätta alternativet utan att det fanns en bättre 

lösning. 

 

Externredovisning var det område som alla tre branschsektorerna outsourcade mest och vi tror 

att detta grundar sig i att företagen anser att det är lättare att outsourca exempelvis 

leverantörsreskontra än budgeteringsarbete på grund av att budgetarbete kräver större 

involvering i företagets totala ekonomiska situation än vad arbetet med leverantörsfakturor 

kräver. Deklarationsuppgifter var det vanligaste att outsourca inom skatt och detta tror vi kan 

bero på att företagen inte i lika stor utsträckning behöver inneha denna kompetens eftersom 

detta inte innebär något löpande arbete för företaget. Eftersom att tidseffektivitet och 

fokusering på huvudsaklig verksamhet korrelerar med varandra oavsett om det ses som en 

anledning eller som en för- eller nackdel så tyder detta på att företagen anser att dessa ”går 

hand i hand”. 

 

Ett intressant resultat av våra respondenters svar är att 56 procent anser att ökad tids-

effektivitet är en anledning till att de började outsourca sin ekonomifunktion medan inga av 

författarna till de vetenskapliga artiklarna i den teoretiska referensramen anser att detta är ett 

motiv till att börja outsourca.  

 

 

5.2 Slutsatser 

 

Arbetsuppgifter inom externredovisning är det område som flest företag väljer att outsourca. 

De arbetsuppgifter inom externredovisning som är vanligast att outsourca är lön och 

leverantörsreskontra. Inom skatt är det vanligast att outsourca arbetsuppgifter som har med 

deklarationsarbete att göra. 

 

De flesta företag anser att ökad fokusering på huvudsaklig verksamhet och ökad tids-

effektivitet är de främsta anledningarna till att de började outsourca sina ekonomifunktioner. 

De flesta företag anser även i utvärderingsskedet att ökad fokusering på huvudsaklig 
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verksamhet utgör den största fördelen med outsourcing. Majoriteten av företagen anser att 

outsourcing bidrar med ökade kostnader.  

 

Det är vanligare att outsourca om företaget inte verkar i sektorerna industrivaror och tjänster 

eller sällanköpsvaror och tjänster. Branschsektorn industrivaror och tjänster är den sektor som 

är mest positiva till att en anledning att börja outsourca är att outsourcing medför att företaget 

kan omvandla fasta kostnader till rörliga kostnader. En annan anledning som samtliga 

branschsektorer anser som positiv är att outsourcing medför en tidseffektivitet till företaget. 

Företag i sektorn industrivaror och tjänster anser till största del att en nackdel med 

outsourcing är att det leder till ökade kostnader. 

 

Företag som omsätter mellan 184 mkr och 316 mkr outsourcar till mindre grad än företag med 

andra omsättningar över eller under. Externredovisningsrelaterade arbetsuppgifter outsourcas 

mestadels av företag som omsätter 319 mkr eller mer. Aktiebolag som omsätter 319 mkr eller 

mer är mer positiva, i jämförelse med aktiebolag som omsätter mindre, till att en anledning att 

börja outsourca ekonomirelaterade arbetsuppgifter skulle öka kvaliteten på redovisningen. 

Vid omsättning om 319 mkr eller mer anser till större del än företag som omsätter mindre att 

en anledning till att börja med outsourcing är att minska företagets kostnader. Företag som 

omsätter 116 mkr eller mindre är mer negativa till att en fördel med outsourcing är att det 

leder till minskade kostnader än företag med högre omsättning. Företag som omsätter 319 

mkr eller mer anser att en fördel med outsourcing är att det leder till minskade kostnader till 

övervägande del i jämförelse med företag som omsätter mindre. Aktiebolag som omsätter 183 

mkr eller mindre tycker i större utsträckning än de aktiebolag som omsätter mer att en fördel 

med outsourcing är att omvandla fasta kostnader till rörliga. 

 

Slutligen konstaterar vi att företag som idag outsourcar är nöjda med sitt beslut att outsourca 

ekonomirelaterade arbetsuppgifter eftersom att de flesta av dessa företag även fortsättningsvis 

planerar att outsourca sina ekonomirelaterade arbetsuppgifter. Samtliga företag anser även i 

huvudsak att outsourcingen uppfyllde företagens förväntningar. Bland företagen i Västra 

Götalands län är det fler företag som outsourcar någon ekonomirelaterad arbetsuppgift än 

företag som inte gör det. 
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6. Avslutande diskussion  
 

Under studiens genomförande konstaterade vi att det är lite av en konst att konstruera 

enkätundersökningar och det fanns en del svårigheter som vi stötte på under resans gång. En 

svårighet vi stötte på var exempelvis att vi inte hade tillgång till en urvalsram med 

mailadresser utan att vi själva fick leta reda på mailadresserna och detta var väldigt 

tidskrävande. Vi har insett att det är viktigt, tidigt i studiens skede, att förankra vetenskapliga 

artiklar och bearbeta dessa för att i studiens slutskede tydligt kunna återkoppla den teoretiska 

referensramen med studiens empiri. Vi har lärt oss att om vi i framtiden skall genomföra en 

liknande undersökning så skall vi utveckla ett ännu tätare samarbete med en erfaren 

enkätkonstruktör i samband med frågekonstruktionen för att undvika att respondenterna 

missuppfattar frågorna.  Sammanfattningsvis anser vi att vi har genomfört en intressant och 

väl genomarbetad studie.  

 
 
6.1 Kritisk granskning 

 

De slutsatser som vi kommit fram till i studien är endast applicerbara på aktiebolag i Västra 

Götalands län som omsätter 50 miljoner kronor eller mer enskilt eller koncernmässigt 

eftersom det enbart är dessa företag som ingår i studien. Eftersom att vår studie arbetades 

fram under en viss tidsbegränsning hade vi inte tid att ta ett större stickprov och inte heller tid 

att följa upp stickprovet. Detta kan ha lett till att styrkan i undersökningen inte är tillräckligt 

hög för att kunna påvisa några egentliga skillnader. Det finns även möjligheter att bransch och 

omsättning påverkar varandra.  

 

Det empiriska material som studien grundar sig på är den enkät som vi konstruerat och 

distribuerat och studiens kvalitet kan ha tagit skada på grund av att vi är oerfarna enkät-

konstruktörer och det optimala hade varit om någon med erfarenhet av både enkät-

konstruktion och området hade konstruerat enkäten. Vi anser ändå att den inre validiteten i vår 

studie var relativt hög på grund av att vi i möjligaste mån på ett noggrant sätt försökte att noga 

tänka igenom våra frågor så dem ställdes på det sätt att frågan förhoppningsvis inte gav 

upphov till några eller få systematiska fel. Våra tankar om att studiens kvalitet kan ha tagit 

skada av att vi är oerfarna enkätkonstruktörer bekräftades genom att vi insåg att vissa av våra 
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frågor ändå varit otydliga och gett upphov till misstolkningar och detta har skadat den inre 

validiteten i studien. Några respondenter har exempelvis först svarat nej på frågan om de 

outsourcar någon av sina ekonomifunktioner eller avdelningar och sedan svarat att de 

outsourcar specifika funktioner.  

 

Vi kan inte vara säkra på att vi har varit tillräckligt tydliga i våra frågor och att vi har 

konstruerat frågorna tillräckligt bra för att undvika stor slumpvariation i svaren därför kan vi 

inte heller vara säkra på att reliabiliteten upprätthåller en tillfredsställande nivå. Något som 

kan ha skadat reliabiliteten i vår studie är att respondenterna möjligtvis inte tagit vår enkät på 

allvar på grund av att vår studie inte tillför företaget något mervärde. Därför kan vi inte vara 

säkra på att respondenterna skulle ge samma svar vid ett annat tillfälle. 

 

Vi vet inte vem som har svarat på enkäten men vi ville att företagets ekonomiansvarig skulle 

svara på enkäten för att få så korrekta svar som möjligt. Vi antar att den personen som är 

ekonomiansvarig innehar den kunskap som behövs om företaget för att kunna ge rätt svar. 

Med rätt svar menar vi att personen skall vara säker på frågan och inte gissa sig fram till ett 

svar. Om fel person svarat på vår enkät så har det skadat vår yttre validitet och även studiens 

reliabilitet. 

 

Vi var medvetna om att vi hade ett stort externt bortfall (134 stycken, se avsnitt 3.4.3) och på 

grund av undersökningens tidsbegränsning så hade vi inte någon tid att följa upp det externa 

bortfallet. Troligtvis har detta lett till att de systematiska fel som kan uppstå antagligen ökade 

i vår studie och därav skadade studiens yttre validitet. Vi vill nämna att vi är medvetna om att 

det finns metoder för att följa upp det externa bortfall som uppkommer i undersökningar, 

vilket vi hade använt oss av om tid hade funnits. En metod för uppföljning av det externa 

bortfallet är Hansen-Hurwits bortfallsplan vilken innebär att det kan göras ett slumpmässigt 

urval i den externa bortfallsgruppen och ta vidare kontakt med dessa (Körner & Wahlgren 

2006). 
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6.2 Fortsatt forskning 

 

Eftersom vår studie var tidsbegränsad hade vi inte möjlighet att ta ett större stickprov ur 

populationen än vi gjorde och som vidare forskning anser vi därför att stickprovet i vidare 

studier bör utökas och följas upp för att erhålla högre styrka i slutsatserna. Även att utöka 

studien så att den omfattar hela landet ser vi som en möjlighet till fortsatt forskning. Vi 

bedömer även att informationen som samlats in genom enkäten har bidragit med relativt 

begränsad information och med hänsyn till detta så anser vi att enkätkonstruktörer i vidare 

studier bör utöka frågorna för att samla in mer information som att exempelvis kartlägga 

tidsomfattningen för outsourcing. Vi anser att det hade varit intressant att genomföra studier 

av en kvalitativ karaktär i området för att djupare gå in på företagens åsikter om ämnet. 
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Bilaga 2: Enkät 
 
Företagets bakgrundsinformation: 
 
Vad heter företaget?  
Företagsnamnet kommer ej att visas för övriga än oss som arbetar med projektet, detta för att vi skall kunna följa 
upp bortfall.  
 
 
Vilken bransch verkar företaget i? 

� Bygg/VVS/El 
� Bank/Finans/Försäkring 
� Hotell/Restaurang/Turism 
� Tillverkning/Industri/Kemi 
� Hälsa/Sjukvård 
� Data/IT 
� Handel 
� Verkstad 
�  

 
Hur många anställda har företaget som arbetar med ekonomirelaterade uppgifter? 
Ekonomirelaterade arbetsuppgifter = Lön, leverantörreskontra, kundreskontra, bokslut, årsredovisning, budget, 
investeringsprojekt, värdering, tull, moms, företagsbeskattning, skatteplanering eller deklaration. 
 
 
 
 
Användningen av outsourcing: 
 
Använder företaget outsourcing av ekonomirelaterade arbetsuppgifter idag? 

� Ja, helt 
� Ja, delvis 
� Nej 

 
Om Ni svarade NEJ på föregående fråga, har företaget använt sig av detta tidigare? 

� Ja, helt 
� Ja, delvis 
� Nej 

 
Har företaget för avsikt att använda sig av outsourcing av ekonomirelaterade arbetsuppgifter i 
framtiden? 

� Ja, helt 
� Ja, delvis 
� Nej 

 
 
 
 
 

Ifyllnadsruta 
Ifyllnadsruta 

Ifyllnadsruta 
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Vilken form av outsourcing: 
 
I vilken/vilka former förekommer outsourcing av ekonomirelaterade arbetsuppgifter hos Er? 

� Inhyrd personal från bemanningsföretag 
� Konsulttjänster 
� Tjänster utanför verksamhetens lokaler 
�  

 
Sker outsourcingen av Era ekonomirelaterade arbetsuppgifter utanför landets gränser? 

� Ja, helt 
� Ja, delvis 
� Nej 

 
 
Vilka typer av tjänster outsourcas: 
 
Vilka av nedanstående arbetsuppgifter inom externredovisningen outsourcas?  
Flera val är möjliga. 

� Lön 
� Leverantörsreskontra 
� Kundreskontra 
� Bokslut 
� Årsredovisning 
�  

 
Vilka av nedanstående arbetsuppgifter inom internredovisningen outsourcas? 
Flera val är möjliga. 

� Budget 
� Värdering 
� Investeringsprojekt 
�  

 
Vilka av nedanstående arbetsuppgifter inom skatt outsourcas?  
Flera val är möjliga. 

� Tull  
� Moms 
� Företagsbeskattning 
� Skatteplanering  
� Deklaration 
�  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ifyllnadsruta Ifyllnadsruta Ifyllnadsruta Ifyllnadsruta 
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Orsaker till outsourcing: 
 
Följande påståenden handlar om orsaken till varför ni outsourcar Era ekonomirelaterade 
arbetsuppgifter:  
 
Outsourcing leder 
till... 

Instämmer helt Instämmer delvis Varken/ 
Eller 

Instämmer inte Instämmer inte alls 

Ökad kvalitet på 
redovisningen 

� � � � � 
Ökad fokusering 
på huvudsaklig 
verksamhet 

� � � � � 

Ökad 
tidseffektivitet 

� � � � � 
Minskade 
kostnader 

� � � � � 
Omvandla fasta 
kostnader till 
rörliga kostnader 

� � � � � 

 
Finns det några andra orsaker Du vill tillägga? 
 
 
 
Fördelar och nackdelar med outsourcing: 
 
Följande påståenden handlar om fördelar och nackdelar med outsourcing av ekonomirelaterade 
arbetsuppgifter: 
 
Outsourcing leder 
till... 

Instämmer helt Instämmer delvis Varken/ 
Eller 

Instämmer inte Instämmer inte alls 

Ökad kvalitet på 
redovisningen 

� � � � � 
Ökad fokusering 
på huvudsaklig 
verksamhet 

� � � � � 

Ökad 
tidseffektivitet 

� � � � � 
Minskade 
kostnader 

� � � � � 
Omvandla fasta 
kostnader till 
rörliga kostnader 

� � � � � 

  
 
Finns det några andra för- eller nackdelar Du vill tillägga? 
 
 
 
Slutligen: 
Finns det något övrigt Du vill tillägga? 

 

Ifyllnadsruta Ifyllnadsruta Ifyllnadsruta 
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Bilaga 3: Tabeller 

 

Tabell 16. Orsaker till outsourcing inom de olika branschsektorerna 

 

 

 
    

Outsourcing leder till... Industrivaror och 

tjänster 

Sällanköpsvaror och 

tjänster 

Övriga 

sektorer 

Ökad kvalitet på redovisningen    

 Instämmer helt/delvis 33 % 29 % 40 % 

 Varken/eller 40 % 41 % 40 % 

 Instämmer inte/inte alls 27 % 29 % 20 % 

Ökad fokusering på 

huvudsaklig verksamhet 

   

 Instämmer helt/delvis 53 % 53 % 50 % 

 Varken/eller 33 % 41 % 25 % 

 Instämmer inte/inte alls 13 % 6 % 25 % 

Ökad tidseffektivitet    

 Instämmer helt/delvis 53 % 53 % 67 % 

 Varken/eller 33 % 35 % 20 % 

 Instämmer inte/inte alls 13 % 12 % 13 % 

Minskade kostnader    

 Instämmer helt/delvis 20 % 41 % 33 % 

 Varken/eller 27 % 47 % 33 % 

 Instämmer inte/inte alls 53 % 12 % 33 % 

Omvandla fasta kostnader till 

rörliga kostnader 

   

 Instämmer helt/delvis 57 % 47 % 7 % 

 Varken/eller 36 % 41 % 47 % 

 Instämmer inte/inte alls 7 % 12 % 47 % 
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Tabell 17. Orsaker till outsourcing inom de olika omsättningskvartilerna 

 

 

 

  

     

Outsourcing leder till... Första 

kvartilen 

Andra 

kvartilen 

Tredje 

kvartilen 

Fjärde 

kvartilen 

Ökad kvalitet på redovisningen     

 Instämmer helt/delvis 33 % 27 % 18 % 64 % 

 Varken/eller 33 % 33 % 55 % 36 % 

 Instämmer inte/inte alls 33 % 40 % 27 % 0 % 

Ökad fokusering på 

huvudsaklig verksamhet 

    

 Instämmer helt/delvis 56 % 47 % 42 % 73 % 

 Varken/eller 33 % 33 % 42 % 27 % 

 Instämmer inte/inte alls 11 % 20 % 17 % 0 % 

Ökad tidseffektivitet     

 Instämmer helt/delvis 56 % 47 % 64 % 64 % 

 Varken/eller 22 % 40 % 18 % 36 % 

 Instämmer inte/inte alls 22 % 13 % 18 % 0 % 

Minskade kostnader     

 Instämmer helt/delvis 11 % 27 % 27 % 64 % 

 Varken/eller 56 % 27 % 46 % 18 % 

 Instämmer inte/inte alls 33 % 47 % 27 % 18 % 

Omvandla fasta kostnader till 

rörliga kostnader 

    

 Instämmer helt/delvis 33 % 29 % 46 % 46 % 

 Varken/eller 56 % 43 % 36 % 27 % 

 Instämmer inte/inte alls 11 % 29 % 18 % 27 % 
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Tabell 18. Outsourcingens för- och nackdelar inom de olika 

 branschsektorerna 

 

 
    

Outsourcing leder till... Industrivaror och 

tjänster 

Sällanköpsvaror och 

tjänster 

Övriga 

sektorer 

Ökad kvalitet på redovisningen    

 Instämmer helt/delvis 21 % 22 % 36 % 

 Varken/eller 37 % 50 % 36 % 

 Instämmer inte/inte alls 42 % 28 % 29 % 

Ökad fokusering på 

huvudsaklig verksamhet 

   

 Instämmer helt/delvis 47 % 50 % 67 % 

 Varken/eller 26 % 44 % 13 % 

 Instämmer inte/inte alls 26 % 6 % 20 % 

Ökad tidseffektivitet    

 Instämmer helt/delvis 47 % 39 % 53 % 

 Varken/eller 32 % 44 % 33 % 

 Instämmer inte/inte alls 21 % 17 % 13 % 

Minskade kostnader    

 Instämmer helt/delvis 21 % 33 % 33 % 

 Varken/eller 21 % 39 % 40 % 

 Instämmer inte/inte alls 58 % 28 % 27 % 

Omvandla fasta kostnader till 

rörliga kostnader 

   

 Instämmer helt/delvis 61 % 65 % 14 % 

 Varken/eller 22 % 29 % 64 % 

 Instämmer inte/inte alls 17 % 6 % 21 % 
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Tabell 19.  Outsourcingens för- och nackdelar inom de olika 

 omsättningskvartilerna 

 

 

     

Outsourcing leder till... Första 

kvartilen 

Andra 

kvartilen 

Tredje 

kvartilen 

Fjärde 

kvartilen 

Ökad kvalitet på redovisningen     

 Instämmer helt/delvis 18 % 20 % 9 % 54 % 

 Varken/eller 55 % 40 % 55 % 23 % 

 Instämmer inte/inte alls 27 % 40 % 36 % 23 % 

Ökad fokusering på 

huvudsaklig verksamhet 

    

 Instämmer helt/delvis 46 % 60 % 58 % 54 % 

 Varken/eller 27 % 27 % 33 % 31 % 

 Instämmer inte/inte alls 27 % 13 % 8 % 15 % 

Ökad tidseffektivitet     

 Instämmer helt/delvis 46 % 40 % 50 % 54 % 

 Varken/eller 27 % 47 % 25 % 39 % 

 Instämmer inte/inte alls 27 % 13 % 25 % 8 % 

Minskade kostnader     

 Instämmer helt/delvis 18 % 20 % 25 % 54 % 

 Varken/eller 27 % 33 % 33 % 31 % 

 Instämmer inte/inte alls 55 % 47 % 42 % 15 % 

Omvandla fasta kostnader till 

rörliga kostnader 

    

 Instämmer helt/delvis 60 % 60 % 36 % 42 % 

 Varken/eller 30 % 33 % 46 % 33 % 

 Instämmer inte/inte alls 10 % 7 % 18 % 25 % 
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Tabell 20. Spearman's rangkorrelation mellan påståendena 

Spearmans rangkorrelation 
mellan påståendena 

Orsak 
Kvalitet 

Orsak 
Fokusering på 
huvudsaklig 
verksamhet 

Orsak 
Tidseffektivitet 

Orsak 
Mindre 
kostnader 

Orsak 
omvandla 
kostnader 

För & 
nackdel 
Kvalitet 

För & nackdel 
fokusering på 
huvudsaklig 
verksamhet 

För & nackdel 
tidseffektivitet 

För & 
nackdel 
minskade 
kostnader 

För & 
nackdel 
omvandla 
kostnader 

Orsak 
Kvalitet 

Korr.koeffic. 
Sig. (2-tail) 
N 

1,000 ,269 ,372** ,243 -,223 ,689** ,268 ,094 ,298* -,128 
. ,059 ,008 ,092 ,124 ,000 ,065 ,526 ,040 ,395 

50 50 49 49 49 48 48 48 48 46 
Orsak 

Fokusering på 
huvudsaklig 
verksamhet 

Korr.koeffic. 
Sig. (2-tail) 
N 

,269 1,000 ,503** ,217 ,260 ,340* ,584** ,419** ,196 ,074 
,059 . ,000 ,130 ,072 ,018 ,000 ,003 ,177 ,624 

50 51 50 50 49 48 49 49 49 46 

Orsak 
Tidseffektivitet 

Korr.koeffic. 
Sig. (2-tail) 
N 

,372** ,503** 1,000 ,219 ,019 ,408** ,503** ,702** ,282 ,175 
,008 ,000 . ,131 ,899 ,004 ,000 ,000 ,052 ,251 

49 50 50 49 48 47 48 48 48 45 
Orsak 

Mindre kostnader 
Korr.koeffic. 
Sig. (2-tail) 
N 

,243 ,217 ,219 1,000 ,089 ,236 ,022 ,205 ,931** -,059 
,092 ,130 ,131 . ,547 ,110 ,882 ,162 ,000 ,698 

49 50 49 50 48 47 48 48 48 45 
Orsak omvandla 
kostnader 

Korr.koeffic. 
Sig. (2-tail) 
N 

-,223 ,260 ,019 ,089 1,000 -,108 ,019 ,042 ,019 ,640** 
,124 ,072 ,899 ,547 . ,471 ,900 ,780 ,897 ,000 

49 49 48 48 49 47 47 47 47 45 
För & nackdel 

Kvalitet 
Korr.koeffic. 
Sig. (2-tail) 
N 

,689** ,340* ,408** ,236 -,108 1,000 ,435** ,342* ,233 -,026 
,000 ,018 ,004 ,110 ,471 . ,001 ,011 ,090 ,854 

48 48 47 47 47 54 54 54 54 52 
För & nackdel 
fokusering på 
huvudsaklig 
verksamhet 

Korr.koeffic. 
Sig. (2-tail) 
N 

,268 ,584** ,503** ,022 ,019 ,435** 1,000 ,645** ,120 ,129 
,065 ,000 ,000 ,882 ,900 ,001 . ,000 ,383 ,360 

48 49 48 48 47 54 55 55 55 52 

För & nackdel 
tidseffektivitet 

Korr.koeffic. 
Sig. (2-tail) 
N 

,094 ,419** ,702** ,205 ,042 ,342* ,645** 1,000 ,385** ,211 
,526 ,003 ,000 ,162 ,780 ,011 ,000 . ,004 ,133 

48 49 48 48 47 54 55 55 55 52 
För & nackdel 
minskade 
kostnader 

Korr.koeffic. 
Sig. (2-tail) 
N 

,298* ,196 ,282 ,931** ,019 ,233 ,120 ,385** 1,000 ,075 
,040 ,177 ,052 ,000 ,897 ,090 ,383 ,004 . ,596 

48 49 48 48 47 54 55 55 55 52 
För & nackdel 
omvandla 
kostnader 

Korr.koeffic. 
Sig. (2-tail) 
N 

-,128 ,074 ,175 -,059 ,640** -,026 ,129 ,211 ,075 1,000 
,395 ,624 ,251 ,698 ,000 ,854 ,360 ,133 ,596 . 

46 46 45 45 45 52 52 52 52 52 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).             *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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