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1  Inledning 
 

I detta kapitel behandlas arbetets bakgrund, problemformulering och syfte. Inledningsvis 

presenteras ämnesområdet outsourcing och läsaren ges en aktuell bild av outsourcing. 

Efterföljande problemdiskussion mynnar ut i en problemformulering och beskrivning av 

arbetets syfte.  

I takt med att outsourcing mognar som alternativ till verksamheters egen drift inom fler 

aktivitetsområden blir det allt viktigare för verksamheten att ha förmåga och beredskap för 

att hantera de frågeställningar som hänger samman med beslut om outsourcing. 

Outsourcing av en aktivitet innebär att en leverantör anlitas med uppdraget att utföra en 

aktivitet som tidigare drivits i egen regi1. Bakgrund och de motiv som ligger till grund för 

beslut om outsourcing skiljer sig från en verksamhet till en annan. Outsourcing är i vissa 

verksamheter ett alternativ för att uppnå strategiska fördelar och förmågor som inte är 

möjligt i egen regi med egna resurser. I andra verksamheter är outsourcing ett operativt 

ställningstagande med syfte att få internt arbete utfört till en lägre kostnad av en extern 

part. Huruvida frågan om outsourcing av en aktivitet är av strategisk eller operativ relevans i 

en verksamhet kan i slutändan endast avgöras av huruvida beslutet om outsourcing ger 

konsekvenser av strategisk eller operativ karaktär. Studier och undersökningar visar att 

verksamheter många gånger tar beslut om outsourcing med bristande strategisk förankring 

och med bristande medvetenhet om de strategiska konsekvenserna. Bristande strategisk 

förankring begränsar möjligheterna att uppnå de fördelar som utgjort motiv för beslut om 

outsourcing2. Det förekommer även verksamheter som valt att outsourca aktiviteter som är 

kritiska för bevarandet och utveckling av verksamhetens kärnkompetenser3 varmed 

förmågor som är kritiska för verksamhetens framtida konkurrenskraft skiljs från 

verksamheten4. 

1.1  Bakgrund 

Outsourcing har under de senaste decennierna vuxit som alternativ till verksamhetens 

interna drift och används idag i någon utsträckning av vart tredje industriföretag och vart 

femte tjänsteföretag5.  Undersökningar6 7 8 visar att, av flera förekommande motiv, är 

                                                             
1 Bengtsson, L., 2005 
2 Why Settle for Less?, 2008 samt Nordic Outsourcing Survey 2006, 2007 
3 Hamel, G, Prahalad, CK, 1990 
4 McIvor Ronan, 2008 
5 Planenkäten, 2002 samt Näringslivsenkäten, 2003 
6 Why Settle for Less?, 2008 
7 Nordic Outsourcing Survey 2006, 2007 
8 www.outsourcing.com   
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reducerade driftskostnader det mest frekvent angivna motivet för beslut om outsourcing (se 

stapel A och C i Figur 1 samt stapel A i Figur 2 för motiv till outsourcing).  

Figur 1 - Motiv till outsourcing 

 
 

Figur 2 - Motiv till outsourcing   

 

Vad som är intressant ur ett strategiskt perspektiv är att samma undersökningar visar att 

motiv av mer strategisk karaktär såsom att få tillgång till ökad expertis och teknologi (se B) i 

Figur 1 och C) i Figur 2), förbättra kundvärde (se E) i Figur 1) samt att fokusera resurser på 

kärnverksamhet (se B) i Figur 2) är vanligt förekommande motiv för outsourcing.  

De strategiska motiven är mer framträdande hos verksamheter med mer erfarenhet av 

outsourcing9 (se Figur 3 – Viktigaste förmågorna hos en outsourcingpartner). 

  

                                                             
9 Nordic Outsourcing Survey 2006, 2007 
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Figur 3 – Viktigaste förmågorna hos en outsourcing-partner 

 

Verksamheter med mer erfarenhet av outsourcing prioriterar i högre grad än mindre erfarna 

verksamheter leverantörens förutsättningar att erbjuda en flexibel lösning, leverera 

förmåga (capability) inom outsourcade funktionen, innovationsförmåga och kunnande om 

förutsättningar i verksamhetens bransch (se A) B) C) E) i Figur 3). Verksamheter med mindre 

erfarenhet av outsourcing är mer benägna att prioritera leverantörens förutsättningar att 

reducera driftskostnader (se D) i Figur 3) än mer erfarna verksamheter.  

Outsourcing har mognat i olika takt för olika funktioner. Funktioner som IT (systemdrift, 

infrastruktur och applikationsutveckling), logistik och produktion har en hög mognadsgrad 

som outsourcing-alternativ. Ett funktionsområde som har vuxit inom outsourcing under 

2000-talet10 , men inte nått samma mognadsgrad är outsourcing av aktiviteter i ekonomi- 

och redovisningsfunktioner (se Figur 4 – Tillväxt i antal outsourcing-kontrakt inom ekonomi- 

och redovisningsfunktionen).  

  

                                                             
10 Finance & Accounting Outsourcing: Creating Business Value beyond Labor Arbitrage, 2007 
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Figur 4 – Tillväxt i antal outsourcing-kontrakt inom ekonomi- och redovisningsfunktionen, 

2003-2007 

 

Detta område inom outsourcing spås växa under kommande år i takt med att verksamheter 

planerar för outsourcing (se I) i Figur 5 – Verksamhetsområden med befintlig och planerad 

outsourcing inom 3 år).  

Figur 5 – Verksamhetsområden med befintlig och planerad outsourcing inom 3 år 

 

Samtidigt som outsourcing erbjuder möjligheter kan en outsourcing-lösning även medföra 

risker. Outsourcing av en aktivitet innebär att en leverantör anlitas med uppdraget att 

utföra en aktivitet som tidigare drivits i egen regi11. Med ett beslut om outsourcing följer 

därmed en förändring av verksamhetens organisation och processer i någon omfattning och 

därmed även exponering för nya risker. Den organisatoriska förändringen utgörs av att en 

aktivitet, i vissa fall även personal, flyttas ut ur organisationen till en leverantör, vilket 

samtidigt medför en ny riskexponering i verksamheten eftersom den direkta kontrollen över 

                                                             
11 Bengtsson L, 2005 
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utförande av aktiviteter flyttas ut ur den egna organisationen12. Verksamheten riskerar även 

att skiljas från viktigt kompetens, i fall verksamheten oavsiktligt ”amputerar” förmågor och 

kompetenser tillsammans med de outsourcade aktiviteten13.  

De verksamheter som väljer att avstå från outsourcing gör så för att förhindra att viktigt 

kunnande förloras och att känslig information görs tillgänglig för tredje part. Även orsaker 

som att man ser de egna processerna som alltför verksamhetsspecifika och att det 

organisatoriska integrationsarbetet är allför komplext anges som hinder för outsourcing14 

(se Figur 6 för motiv till att inte välja outsourcing).  

Figur 6 – Motiv till att inte välja outsourcing 

 

Leverantörer av outsourcing-tjänster upplever att endast 6 % av deras kunder förankrar 

beslut om outsourcing med verksamhetens strategiska planer och mål15 (se Figur 7 för vad 

verksamheter skulle gjort annorlunda om de fick möjlighet att gör om sitt outsourcing-

initiativ). 39 % av outsourcing-kunder uppger att de önskar att de gjort ett bättre jobb med 

att stämma av verksamhetens mål med dess outsourcing strategi16.  

                                                             
12 Friedman & Giber, 2007, s 55 
13 Gilley & Rasheed, 2000, s 763 f 

14 Nordic Outsourcing Survey 2006, 2007 
15 Why Settle for Less?, 2008 
16 Why Settle for Less?, 2008 
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Figur 7 - Vad verksamheter skulle gjort annorlunda om de fick möjlighet att gör om sin 

outsourcing 

 

1.2  Problemformulering och syfte 

Det förarbete en verksamhet gör inför ett beslut om outsourcing av aktiviteter i form av 

analys av egna unika behov och förutsättningar har stort inflytande på verksamhets chanser 

att uppnå de fördelar och undvika de risker som förknippas med outsourcing. Otillräckligt 

eller felaktigt underlag för beslut medför en ökad risk för negativa erfarenheter av 

outsourcing när lösningen väl tas i drift17. Barthelemy har undersökt resultat från 

implementering av outsourcing-lösningar och funnit att bristande strategisk förståelse och 

förankring i verksamhetens unika behov och förutsättningar kan få till följd att fel aktivitet 

outsourcas, att en otillräcklig leverantör väljs för uppgiften eller att verksamhetens behov 

inte tillvaratas tillräckligt vid kontraktsskrivning. Vidare kan brister i beslutsunderlaget 

försämra förmågan att förutse indirekta kostnader och dissynergier som följer av 

outsourcing-lösningen. Den undersökning som The Outsourcing Institute genomförde redan 

1998 konkluderade att verksamheter bedömde förståelsen för den egna verksamhetens mål 

och förutsättningar som mest avgörande för en lyckad outsourcing-implementering.  

Den teoretiska litteraturen och vetenskapliga källorna är omfattande inom outsourcing 

generellt, men knapp inom området outsourcing av aktiviteter i ekonomi- och 

redovisningsfunktionen. Områden såsom outsourcing av aktiviteter inom produktion, 

logistik och IT/infrastruktur dominerar befintliga studier och vetenskapliga källor inom 

området outsourcing. Outsourcing av aktiviteter i ekonomi- och redovisningsfunktionen är i 

jämförelse med dessa områden i ringa grad studerad och dokumenterad i vetenskapliga 

källor. Kombinationen av att outsourcing av aktiviteter i ekonomi- och 

redovisningsfunktionen blir en allt mer vanlig företeelse samtidigt som kunskapen i form av 

                                                             
17 Barthelemy J., 2003 
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studier och vetenskapliga källor är knapp gör att jag finner det både teoretiskt och praktiskt 

relevant att undersöka detta område inom outsourcing. 

Eftersom verksamhetens beredskap, i form av utvärdering och förankring i den egna 

verksamheten, har avgörande betydelse för utfallet vid outsourcing, syftar detta arbete till 

att undersöka hur svenska verksamheter utvärderar och behandlar frågan om outsourcing 

av aktiviteter i ekonomi- och redovisningsfunktionen. Görs det på strategisk nivå, operativ 

nivå eller avstår verksamheter från att ta aktiv ställning i frågan? 
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2		 Metod	
I detta kapitel beskrivs ansats och strategi med vilken undersökningen genomförts. Vidare 

beskrivs vilka respondenter som valts ut och motivering därav, samt hur insamling av primär 

och sekundär information utförts. 

2.1  Angreppssätt 

För att besvara den frågeställning som detta arbete syftar till behöver jag välja angreppssätt 

och arbetsmetodik18.  Nedan redogörs för val av angreppssätt, kritik avseende studiens 

kvalitet samt för alternativa metoder. Läsare av detta arbete bör vara uppmärksamma på 

att de val som redogörs för i detta arbete präglas i viss omfattning av författarens egen 

bakgrund, utbildning och erfarenheter19. Den utbildning som har präglat mitt perspektiv i 

detta arbete utgörs av den inriktning jag valt inom Strategi på Ekonomihögskolan vid Lunds 

Universitet. De erfarenheter jag präglats av i detta arbete utgörs i huvudsak av att jag under 

cirka 10 år arbetat på konsultbasis såväl som i linjeorganisation med arbetsuppgifter inom 

ekonomi och redovisning. 

2.1.1  Deduktiv eller induktiv metod 

Det tillvägagångssätt som lämpar sig bäst för undersökning av det valda problemet står 

vanligtvis mellan ett induktivt, abduktiv och deduktivt tillvägagångssätt. Kort uttryckt ligger 

skillnaden i vilken ordning insamling av empiri och formulering av teori sker i 

undersökningen. Med ett induktivt tillvägagångssätt insamlas empirisk data i första hand. I 

efterföljande led används empirin för att konkludera om ny teori. Med ett deduktivt 

tillvägagångssätt formuleras i första hand antaganden baserade på teorier i ämnet. I 

efterföljande led insamlas empiri, vilken bearbetas och analyseras med teorin som 

analysverktyg.20 

Den metod som jag använt mig av i detta arbete kan bäst beskrivas som deduktiv. Den 

sekundärdata jag samlat in initialt i arbetet, i form av undersökningar av outsourcing 

generellt och outsourcing av aktiviteter i ekonomi- och redovisningsfunktionen samt teori 

på området, har använts primärt som bakgrundsinformation för frågeställningen i detta 

arbete. Baserat på bakgrundsinformation och utvald teoretisk ramverk har jag utformat 

undersökningsfrågor som syftar till att ge svar på frågeställningen i detta arbete. 

En central fråga i detta arbete är om och hur verksamheten har behandlat alternativet 

outsourcing av aktiviteter i ekonomi- och redovisningsfunktionen i verksamheten. Frågan - 

om - avser huruvida verksamheten de facto tagit ställning för eller emot outsourcing av 

                                                             
18 Wiedersheim-Paul & Eriksson, 2001 
19 Ibid 
20 Jacobsson D, 2002 
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aktiviteter i ekonomi- och redovisningsfunktionen. Frågan – hur – avser huruvida 

verksamhetens ställningstagande gjorts på strategisk nivå (t ex i ledningsgrupp, styrelse) 

med förankring i verksamhetens strategiska förutsättningar och behov eller på operativ nivå 

(t ex i ekonomiavdelningen) med förankring i operativa förutsättningar och behov. Med 

andra ord förutsätter en strategisk förankring av ställningstagande omkring outsourcing av 

aktiviteter i ekonomi- och redovisningsfunktionen en strategisk dialog varmed frågan är med 

på verksamhetens strategiska agenda. I annat fall bör frågan ses som operativt behandlad. 

För att besvara frågan om huruvida outsourcing av aktiviteter i ekonomi- och 

redovisningsfunktionen blir behandlad i verksamhetens strategiska arbete väljer jag att 

använda en teoretisk referensram. Den teoretiska referensramen syftar till att ge 

undersökningen en definition av vad som i teorin kan betraktas som ”strategisk” och 

”operativ” hantering av outsourcing baserat på centrala teorier och modeller på området. 

Den teoretiska referensramen används för att tolka huruvida respondenternas svar och 

motiv är av strategisk eller operativ karaktär. En tolkning av respondenternas svar gentemot 

den teoretiska referensramen är motiverad i tillfälle av att respondenterna inte själva är 

varse huruvida deras utvärdering och ställningstagande varit av strategiskt eller operativt 

slag. Det teoretiska ramverket ligger till grund för utformning av huvudkriterier för tolkning 

av respondenternas svar, vilka presenteras i kapitlet 3.2 Kriterier för tolkning av strategisk 

eller operativ behandling av outsourcing. I intervjusituationen kommer ett frågeformulär att 

användas, vari frågorna syftar till att inhämta informationsunderlag.   

2.1.2  Kvantitativ eller kvalitativ metod 

I valet av metod för insamling av empiriskt underlag stod valet mellan kvantitativ och 

kvalitativ metod. Ett kvantitativt angreppssätt innebär att undersökningen blir statistiskt 

förankrad. Med hjälp av frågeenkät och svarsalternativ uppmanas respondenter ta ställning 

till fördefinierade svarsalternativ, såsom flervalsalternativ och/eller med inbördes 

rangordning mellan svarsalternativ. Den primära fördelen med ett kvantitativt angreppssätt 

ligger just i att det ger statistisk styrka, medan nackdelen med undersökningsmetoden ligger 

i att frågeställningen begränsas av de svarsalternativ som presenteras för respondenten21. 

Ett kvalitativt angreppssätt innebär att det emiriska underlaget koncentreras till ett mindre 

urval av respondenter, vilket till skillnad från kvantitativt angreppssätt ger ett empiriskt 

resultat som är statistiskt otillräckligt. En kvalitativ studie ger däremot möjlighet för djupare 

studier och mer nyanserade svar. Vidare öppnar en kvalitativ studie för möjligheten att 

ställa öppna frågor, följdfrågor samt att anpassa intervjuns fokus under intervjuns gång i 

syfte att ge bättre förståelse för respondentens svar.  

Jag väljer i detta arbete en kvalitativ undersökningsmetod för att kunna hålla min 

frågemetodik öppen för att fånga den syn som respondenterna har och för att undervika att 

prägla undersökningen av en knapphändig teoretisk bas inom outsourcing av aktiviteter i 

                                                             
21 Lundahl U, Skärvad P-H, 1999 
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ekonomi- och redovisningsfunktioner. Med en bredare empirisk och teoretisk tillgänglig bas 

inom denna del av outsourcing hade öppnat möjligheten för mig göra en fördjupad statistisk 

undersökning inom ett begränsat delområde.  

I detta arbete genomförs en kvalitativ undersökning22 på grund av att jag vill ta del av 

respondenternas syn på huruvida beslut om outsourcing av aktiviteter i ekonomi- och 

redovisningsavdelningar behandlas eller bör behandlas i det strategiska arbetet i deras 

verksamhet. Därmed är det respondenternas personliga åsikter, i egenskap av 

beslutsfattare, som ligger till grund för svaren i undersökningen23.  

Ett alternativ till enbart kvalitativ eller kvantitativ studie är att kombinera dessa metoder. De 

observationer som kommer från en kvalitativ studie kan kunna ligga till grund för 

formulering av enkätfrågor till en efterföljande kvantitativ studie, för att ge undersökningen 

en statistisk styrka och tillförlitlighet. Av praktiska skäl har jag inte bedömt det som 

realistiskt att genomföre både en kvalitativ och kvantitativ studie inom tidsramen för detta 

arbete. En statisktik undersökning kan däremot göras som uppföljning på observationer i 

detta arbete. 

2.2  Praktiskt tillvägagångssätt 

2.2.1  Val 

Tre huvudsakliga val har gjorts inför undersökningen; val av fallverksamheter, val av 

respondenter i dessa verksamheter samt val av teori.  

Detta arbete syftar till att undersöka verksamheters inställning och hållning till outsourcing 

av aktiviteter i ekonomi- och redovisningsfunktionen oavsett tidigare erfarenheter av 

outsourcing. Verksamhetens tidigare erfarenhet av outsourcing generellt eller specifikt av 

aktiviteter i ekonomi- och redovisningsfunktionen har därför ingen betydelse för 

urvalsprocessen. Valet av fallverksamheter kommer därför att bestå av verksamheter med 

liten såväl som stor erfarenhet av outsourcing. 

Jag har i denna undersökning valt att definiera begreppet ekonomi- och 

redovisningsfunktion som de huvudsakliga aktiviteter som hanteras i en sådan funktion (se 

Figur 8 Aktiviteter i ekonomi- och redovisningsfunktionen). Utöver nedanstående angivna 

aktiviteter är det även vanligt att aktiviteter såsom administrativa kontorstjänster och 

administration av interna IT aktiviteter ligger innanför ekonomichefens ansvarsområden. Att 

en aktivitet ligger inom en ekonomichefs ansvarsområde bör inte likställas med att en 

aktivitet är en huvudsaklig aktivitet i en ekonomi- och redovisningsfunktion, varför dessa 

aktiviteter lämnas utanför definitionen av begreppet ekonomi- och redovisningsfunktion i 

denna undersökning. 
                                                             
22 Lundahl U, Skärvad P-H, 1999 
23 Saunders M, L, 2007 
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Figur 8 – Aktiviteter i ekonomi- och redovisningsfunktionen 

 

I undersökningen begränsas undersökningsunderlaget geografiskt till svenska verksamheter 

för att undvika att undersökningen påverkas av eventuella kulturella och språkmässiga 

barriärer som kan påverka respondenternas uppfattning av mina frågor och min tolkning av 

respondenters svar. 

Jag anser att frågeställningen är mest relevant att applicera på en kategori av verksamheter 

för vilka ställningstagandet om outsourcing av aktiviteter i ekonomi- och 

redovisningsfunktionen bör vara relevant men som samtidigt inte ser det som självklart att 

utvärdera outsourcing. Med andra ord innehåller denna kategori även de verksamheter som 

inte har erfarenhet av outsourcing eller ens har konfronterats med en konkret 

beslutssituation. Jag har dock inte funnit något tillvägagångssätt för att precist avgränsa och 

statistiskt definiera denna kategori verksamheter. Faktorer såsom antalet anställda i 

verksamheten, processlikformighet och branschtillhörighet kan förmodas inverka. Det kan 

förmodas föreligga ett samband mellan verksamhetens antal anställda och antal sysselsatta 

i ekonomi- och redovisningsfunktionen och således även dess förutsättningar för att ha 

kritisk massa av aktiviteter att outsourca.  

I valet av fallverksamheter väljer jag att begränsa mitt val av fallverksamheter till vad jag 

bedömer vara ett relevant intervall såsom verksamheter med färre än 2000 anställda. 

Motsvarande nedre gräns sätter jag vid 250 anställda. Det bör även noteras att jag valt att 
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verksamheter. Nedanstående 6 verksamheter har valts ut inom ovanstående relevanta 

intervall som fallverksamheter i undersökningen: 

• Awapatent AB - bedriver patentbyråverksamhet inom immaterialrätt. 

• Axis AB - utvecklar och säljer nätverksvideolösningar för säkerhetsövervakning. 
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• Beijer Electronics - erbjuder såväl egenutvecklade produkter som agenturprodukter 

inom automation. 

• Höganäs - utvecklar, tillverkar och säljer järn- och stålpulver. 

• Inwido - tillhandahåller fönster och dörrar från egen tillverkning. 

• Skånemejerier - bedriver mejerirörelse med mjölk som medlemmarna levererar till 

föreningen.  

Valet av respondenter i fallverksamheterna har gjorts enligt informationsprincipen24. Det vill 

säga de personer i fallverksamheterna som jag ansett haft de bästa förutsättningarna att 

förse mig med mest relevant information om hur frågan har behandlats är de personer som 

jag genomfört intervjuer med. Jag förutsätter i denna studie att 

ekonomichefen/ekonomidirektören/CFO’n (Chief Executive Officer) i egenskap av chef för 

ekonomiavdelningen och medlem av ledningsgruppen har insikt i frågeställningar av 

strategisk betydelse i ekonomi- och redovisningsfunktionen. I undersökningen ombeds 

ekonomichefen i respektive fallverksamhet att ta ställning till i vilken utsträckning frågan om 

outsourcing av aktiviteter i ekonomi- och redovisningsfunktionen blir behandlad i 

verksamhetens strategiska arbete. Det är rimligt att anta att även andra beslutsfattare än 

just ekonomichefen kan bidra med relevant information om utvärdering och beslut om 

outsourcing av ekonomi- och redovisningsfunktionen. Av praktiska och tidsmässiga skäl har 

jag valt att inte bredda intervjuunderlaget till att även inkludera andra beslutsfattare i de 

fallverksamheter jag undersöker. 

Två teoretiska perspektiv dominerar de studier som gjorts inom outsourcing: 

transaktionsteorin eller transaktionskostnadssynsättet (Transaction Cost Economics) och det 

resursbaserade synsättet (Resource-based View).  

Grundläggande för transaktionskostnadssynsättet är att det förklarar hur en organisation 

skapas genom att verksamheten förhåller sig till kostnader för transaktioner. Det 

resursbaserade synsättet fokuserar på utnyttjandet av komparativa fördelar utifrån de 

kompetenser som finns i verksamheten i förhållande till kompetenser hos externa parter 

som förklaring för verksamheters aktiviteter. 

I detta arbete har jag valt att kombinera de båda synsätten som parallella och 

kompletterande synsätt i studiet av outsourcing av aktiviteter i ekonomi- och 

redovisningsfunktionen. 

2.2.2  Frågeformulär 

I Metodkapitlet konstaterades att kriterier, som syftar till att tolka huruvida 

respondenternas svar och motiv är av strategisk eller operativ karaktär, kommer att ligga till 

grund för utformningen av intervjufrågor i denna undersökning. Frågeformuläret (se bilaga 

                                                             
24 Jacobsson D,  2002 
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Frågeformulär) utformas för att samla information om huruvida frågan hanterats strategiskt 

eller operativt.  

Initialt var det planerade angreppssättet att genomföra en kvantitativ studie som syftade till 

att ge ett statistiskt svar på hur verksamheter behandlar outsourcing av aktiviteter i 

ekonomi- och redovisningsfunktionen. Frågeformuläret prövades av på två av de 

fallverksamheter som ingår i undersökningen. Testen visade att respondenterna ofta 

upplevde en begreppsförvirring i den terminologi som används i intervjufrågorna, såsom 

begreppen ”kärnaktivitet”, ”kärnkompetens” och ”transaktionskostnad” med flera. Testen 

visade att frågornas komplexitet krävde att respondenterna ledsagades med hjälp av 

exempel och förklaringar. Som konsekvens av frågornas komplexitet stod jag inför valet att 

reducera graden av komplexitet i frågorna, med risk att reducera relevansen i det insamlade 

informationsunderlaget eller att genomföra intervjuer vid vilka jag närvarade och kunde 

bidra med exempel och förklaringar. Jag ändrade därför angreppssätt för undersökningen 

från den planerade kvantitativa undersökningen till en kvalitativ undersökning. Detta hade 

även tillföljd att jag kraftigt reducerade antalet fallverksamheter jämfört med vad som 

initialt planerats i den kvantitativa undersökningen. 

Vid utformningen av frågeformulär låg tolkningskriterier (se kapitel 3.2) till grund för en 

överordnad struktur för sortering och placering frågorna i logiskt följd för insamlande av 

respondenternas syn på förutsättningar och beslut, i hopp om att underlätta identifierandet 

av samband mellan orsak och konsekvens i analysfasen.  

2.2.3  Intervjuer 

Frågorna i frågeformuläret avprovades initialt på två respondenter varefter frågeunderlaget 

justerades. Respondenterna konfronterades med dessa frågor i semistrukturerad 

intervjuform25. Utfallet i form av respondenternas svar ställdes sedan mot empirin och 

tolkningskriterier i undersökningen, i syfte att tolka samband och skillnader mellan empiri 

och teori i förhållande till syftet.  

 

Den semistrukturerade intervjuformen ger intervjuledaren och respondenter utrymme att 

utveckla sina frågor och svar för att fånga intressanta sidospår som det ursprungliga och 

fördefinierade frågorna annars inte fångar in. En rent strukturerad intervju26 fångar inte i 

lika hög grad värderingar och perspektiv hos respondenter.   

2.2.4  Sortering och presentation av data från genomförda intervjuer 

Det datamaterial som insamlas vid intervjuer sorterades enligt samma tre huvudområden 

som i frågeformuläret ”Outsourcing”, ”Underbygga strategin med kärnkompetenser ”samt 

”Skydda, förädla och utveckla nya kärnkompetenser”. Denna sortering gjordes i syfte att 

underlätta identifierandet av likheter och olikheter mellan de 6 fallverksamheterna och 

därmed orsaker och konsekvenser i analysfasen. 

                                                             
25 Saunders M, L, 2007 
26 Lundahl U, 1999, s. 11 
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2.2.5  Analys av information i undersökningen 

Som ett första steg i analysarbetet har respondenternas svar strukturerats i matrisform, som 

ger en överblick över vad respondenterna uppgett som förutsättningar och beslut i 

verksamheterna.  

 

Syftet med denna strukturering är att vid analys av informationen lättare kunna identifiera 

samband mellan orsak och konsekvens, i hopp om att kunna konkludera om 

verksamheternas strategisk eller operativa behandling av outsourcing av aktiviteter i 

ekonomi- och redovisningsfunktionen. Tillvägagångssättet följer ett förlopp med beskrivning 

av, systematisering och kategorisering samt kombinering av det empiriska materialet27.  

2.2.6  Konkludering av slutsatser från undersökningen 

I detta kapitel presenteras i första hand slutsatser utifrån ovanstående analys i frågan om 

huruvida verksamheter behandlar outsourcing av aktiviteter i ekonomi- och 

redovisningsfunktionen på strategiskt nivå, operativt eller inte alls tar aktiv ställning i frågan. 

Det förs även en avslutande diskussion omkring vilka bakomliggande faktorer som kan 

inverka på hur fallverksamheterna väljer att utvärdera och besluta i frågan. 

2.3  Undersökningens kvalitet 

2.3.1  Reliabilitet och validitet 

Med reliabilitet anges ett mått av hur statistiskt tillförlitlig en undersökning är uttryckt i 

form av hur mycket utfallet av undersökningen varierar i fall studien skulle upprepas. Vid 

hög reliabilitet varierar utfallet inte vid upprepade studier oberoende om undersökningen 

utförs av en annan part28. Upprepade undersökningar ska således ge likartade utfall 

förutsatt att genomförandet inte ändras, om reliabiliteten är hög. 

 

Den undersökning som genomförs i detta arbete är av kvalitativ karaktär med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer, vilket begränsar undersökningens reliabilitet. Det bör dock 

betraktas som sannolikt att en upprepning av undersökningen skulle ge likartade svar från 

respondenter, men osannolikt att samma utfall uppnås i detalj.  

 

För att öka undersökningens reliabilitet har jag strävat efter att dokumentera 

respondenternas svar, med hjälp av inspelning samt att redovisa respondenternas svar så 

ordagrant och fritt som möjligt från egna tolkningar. Vidare redovisas tillvägagångssättet för 

undersökningen i detta arbetes metodkapitel, i vilket läsaren ge möjlighet att bedöma 

tillförlitligheten i undersökningen. 

 

Med validitet anges ett mått för i vilken mån det som undersökningen syftar till att mäta 

verkligen mäts29. Syftet med användandet av semistrukturerade intervjuer i undersökningen 

                                                             
27 Jacobsson D, 2002 
28 Denscombe M, 2000, s. 125 
29 Wiedersheim-Paul, 2001, s. 61 
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är att säkerställa att respondenterna har förståelse för syftningar och begrepp som används 

i frågorna och därmed öka validiteten i undersökningen.  

2.3.2  Källkritik 

Att förhålla sig kritisk till källor innebär att ifrågasätta och välja till och bort källor beroende 

på relevans för undersökningens syfte och källans trovärdighet för undersökningen30.  
 
En stor del av de sekundärdata som legat som grund för bakgrund och problemformulering 

är hämtad från statistiska undersökningar inom outsourcing, som är framtagna av 

konsultverksamheter med konsultativa tjänster inom outsourcing, vilket kan medföra risk 

för att materialet är ofullständigt eller vinklat i syfte att gynna vinstdrivande intressen. 

Vidare är teoridelen i detta arbete till övervägande del baserad på sekundärdata i form av 

vetenskapliga artiklar, vilka även dessa kan vara vinklade eller ofullständiga.  

 

Jag har i möjligaste mån sökt stöd från upprepade likartade konklusioner från statistiska 

undersökningar och vetenskapliga artiklar på de områden där jag använt mig av dess i detta 

arbete. 
  

                                                             
30  Wiedersheim-Paul, 2001, s. 150 
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3		 Teori	
Kapitlet beskriver den teoretiska referensram som valts ut som grund för tolkningskriterier 

och utformning av undersökningsfrågor.  

3.1  Bakgrund till teoretisk referensram 

3.1.1  Strategisk eller operativ hantering av outsourcing 

Huruvida frågan om outsourcing i en verksamhet fordrar strategisk eller operativ behandling 

kan enligt Feeny, Lacity och Willcocks 31 kategoriseras utifrån de behov som verksamheten 

önskar tillgodose vid outsourcing (se Figur 9 för strategisk eller operativ outsourcing).  

Figur 9 – Strategisk eller operativ hantering av outsourcing 

 Operativ outsourcing Strategisk outsourcing 

Motiv Reducera driftskostnader i 

supportfunktioner 

Få tillgång till extern 

innovationskraft 

Få tillgång till externa 

förmågor (capabilities) 

Frigöra interna resurser som 

fokuseras på 

kärnverksamhet 

Val av partnerskap Leverantör av 

supportfunktion 

Långsiktigt partnerskap 

Utvärdering och 

beslutsprocess 

Decentralt och isolerat från 

aktivitetens samverkan med 

andra aktiviteter i 

verksamheten 

Centralt och med hänsyn 

tagen till verksamhetens 

kärnkompetenser, strategi 

och aktivitetens samverkan 

med andra aktiviteter 

Krav på strategiskt 

medvetande vid utvärdering 

Låg Hög 

 

                                                             
31 Feeny David, Lacity Mary, Willcocks Leslie P, 2005, s. 41-48 
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Med operativa behov söker verksamheten i första hand att uppnå samma servicenivå till 

lägre kostnad med så låga utträdesbarriärer som möjliggör och så kort ledtid som möjligt vid 

byte av leverantör. Med strategiska behov söker verksamheten till exempel att förbättra 

effektiviteten i verksamheten genom outsourcing av en viss aktivitet eller att få tillgång till 

expertis och kunskapsutveckling från en leverantör genom ett långsiktigt engagemang. 

Medan operativa behov kan utvärderas på operativ nivå i verksamheten kräver de 

strategiska behoven att individuella aktiviteter utvärderas mot bakgrund av vilken roll de 

har i samverkan med andra funktioner och i verksamhetens överordnade strategi. Denna 

kategorisering av strategisk och operativ hantering av outsourcing är central för 

utformningen av tolkningskriterier i detta arbete. 

I sin artikel “Taking the Measure of Outsourcing Providers” konkluderar Feeney, Lacity och 

Willcocks utifrån empiriska studier inom outsourcing, att nedanstående strategiska 

överväganden är av avgörande betydelse i verksamheter som överväger outsourcing utifrån 

strategiska motiv och behov.  

• Utvärdera individuella aktiviteter mot bakgrund av dess roll i samverkan med andra 

funktioner och i verksamhetens överordnade strategi. Analysen bör förutom att visa 

huruvida aktiviteten lämpar sig för outsourcing även visa vilka kompetenser som är 

viktigast vid sökandet av en extern leverantör. 

• Valet av outsourcing-leverantör bör styras av leverantörens förmåga (capabilities) att 

tillfredsställa verksamhetens behov. 

3.1.2  Transaktionskostnadssynsättet 

Transaktionskostnadssynsättet förklarar under vilka förutsättningar det är motiverat för en 

verksamhet att tillverka i egen regi (så kallad hierarki) respektive att köpa tjänsten eller 

varan från extern part (så kallad marknad)32. Hierarkier innebär att en verksamhet utför 

aktiviteter och styr processer inom den organisationens sfär genom mandat att besluta och 

exekvera beslut i verksamheten. Marknadsalternativet innebär att verksamheten förhandlar 

villkor och priser med leverantörer. Ju högre grad av generisk karaktär av varan eller 

tjänsten har, desto bättre förhandlingsläge gentemot leverantörer och desto bättre 

förutsättningar för den enskilde leverantören att uppnå stordriftsfördelar.  

Enligt transaktionskostnadssynsättet tar verksamheten beslut för hierarkisk eller 

marknadslösning baserat på möjligheter för att reducera produktions- och 

transaktionskostnader33. Med produktionskostnader avses direkta och indirekta hänförbara 

kostnader vid produktion av produkt eller tjänst, såsom personalkostnader, maskiner och 

råvaror, vilket även kan uttryckas som management costs
34

 (orsakade av transaktioner inom 

                                                             
32 Williamson O. E, 1985, et al.  

33 Ronan McIvor, 2008 

34 Demsetz, 1997 
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verksamheten).  Med transaktionskostnader avses kostnader i samband med val av 

leverantör, förhandling av priser och villkor, uppföljning och kvalitetssäkring. I fråga om 

outsourcing finns även risk för förlust av investerade medel vid utträde, vilket bör betraktas 

som en del av transaktionskostnaden. 

3.1.3  Det resursbaserade synsättet 

Det resursbaserade synsättet betraktar verksamheten som summan av dess tillgångar och 

resurser, vilka tillsammans utgör verksamhetens förutsättningar för att skapa och bibehålla 

komparativa fördelar över tiden35.  Det är verksamheters förmåga att skapa, förädla och 

skydda kritisk kompetens, så kallad kärnkompetens, som avgör dess prestationsförmåga och 

förmåga att konkurrera över tiden. Prahalad och Hamel beskriver termen kärnkompetens 

som ett kollektivt lärande i organisationen, med fokus på koordinering av olika 

produktionskunskaper och integrering av olika teknologier36. 

David Collins och Cynthia Montgomery introducerar i sin artikel i Harvard Business Review 

“Competing on Resources; Strategy in the 1990s”, kvalitativa egenskaper som skall 

tillgodoses för att en kompetens skall kvalificeras som kärnkompetens. 

• Kompetensen är ej imiterbar 

• Kompetensen är uthållig 

• Kompetensen ägs av verksamheten 

• Kompetensen är ej utbytbar 

• Kompetensen ger faktisk konkurrensfördel37 38 

 

För att dra en parallell till hur transaktionskostnadssynsättet förklarar en verksamhets 

beslut om att tillverka eller köpa produkter eller tjänster utifrån ett kostnadsperspektiv, 

grundar sig motsvarande beslut enligt det resursbaserade synsättet på verksamhetens 

förmåga och resursåtgång förknippade med att skapa, förädla och skydda kärnkompetenser 

kontra tillgänglighet och resursåtgång förknippade med ett externt alternativ. Uttryckt i 

termer av processer och aktiviteter bör verksamheter utvärdera outsourcing av aktiviteter 

som inte bygger på kärnkompetenser i den egna verksamheten och söka efter leverantörer 

som besitter kärnkompetens för just denna aktivitet. 

Ronan McIvor konkluderar i sin undersökning om outsourcing att studier omkring 

outsourcing har traditionellt behandlat de båda synsätten som alternativa tillvägagångssätt 

                                                             
35 Porter Michael, 1985  

36 Hamel G, Prahalad CK, 1990 

37 Collins David J, Montgomery Cynthia A, 1995 

38 Wernerfelt B, 1984 
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för undersökning på området outsourcing, men att många senare studier väljer att 

kombinera de båda synsätten i parallella och kompletterande studier omkring outsourcing.  

Det resursbaserade synsättets fokus på att skapa, förädla och skydda kärnkompetens har 

inverkan på beslut om huruvida verksamheten väljer att behålla aktiviteten i egen regi eller 

outsourca. Genom att utvärdera verksamhetens egna resurser i form av kompetenser 

kopplar det resursbaserade synsättet beslutet om outsourcing med verksamhetens förmåga 

att prestera och konkurrera. De resurser som åtgår för att upprätthålla prestations- och 

konkurrensförmåga bör även sättas i relation till tillgänglighet och kostnader förknippade 

med att behålla aktiviteten i egen regi kontra marknadsalternativ i form av outsourcing. 

Transaktionskostnadssynsättet är ett verktyg för att analys av kostnader som har inverkan 

på beslut om huruvida verksamheten väljer att behålla aktiviteten i egen regi eller 

outsourca. 

3.2  Kriterier för tolkning av strategisk eller operativ 
behandling av outsourcing 

Som teoretisk referensram har jag valt att använda transaktionskostnadssynsättet och det 

resursbaserade synsättet som parallella och kompletterande teorier utvärdering av 

frågeställningen i detta arbete, eftersom de är mest förekommande perspektiven vid studier 

av outsourcing.  

Utifrån de båda synsätten kan härledas kriterier för tolkning av huruvida verksamhetens 

behandling och motiv för beslutstagande om outsourcing av aktiviteter i ekonomi- och 

redovisningsfunktionen har varit av strategisk eller operativ karaktär.  Jag använder följande 

tre teorier i min undersökning som en teoretisk referensram för att stämma av och 

analysera respondenternas behandling och motiv till beslut: 

- Underbygga strategin med kärnkompetenser – Enligt det resursbaserade synsättet 

måste verksamheten identifiera och förstå dess kärnkompetenser och förankra sin 

strategi i dessa. 

- Skydda, förädla och utveckla nya kärnkompetenser – Enligt det resursbaserade 

synsättet behöver verksamheten skydda, förädla och utveckla nya kärnkompetenser 

för att uppnå komparativa fördelar och därmed kunna konkurera framgångsrikt och 

uthålligt på en konkurrensutsatt marknad. Enligt transaktionskostnadssynsättet skall 

interna resurser investeras i att skydda, förädla och utveckla nya kärnkompetenser 

endast i de fall det är mer kostnadseffektivt än att förvärva dessa från en leverantör. 

- Outsourcing för förbättrad effektivitet – Enligt det resursbaserade synsättet har en 

verksamhet ett begränsat antal kärnkompetenser. Kompletterande kompetenser bör 

sökas hos externa parter med kärnkompetenser inom de områden där verksamheten 

saknar egna. Enligt transaktionskostnadssynsättet skall verksamheten välja en intern 

eller extern lösning avhängligt av vilket alternativ som är mest kostnadseffektivt. 
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För att förtydliga hur ovanstående tolkningskriterier används i undersökningen visar 

nedanstående figur (se Figur 10 för logiska samband i teoretisk referensram) det logiska 

sambandet mellan de teorier som ingår i den teoretiska referensramen.  

 
Figur 10 – Logiska samband i teoretisk referensram 

 

3.2.1  Underbygg strategin med kärnkompetenser 

Verksamheter behöver identifiera sina kärnkompetenser. En verksamhets kärnkompetenser 

består av såväl materiella som immateriella tillgångar och kompetenser. För att kvalificeras 

som kärnkompetens måste en kompetens ha vissa egenskaper som genererar värde på den 

marknad där verksamheten är verksamt. En kärnkompetens kan utgöras av bra ledarskap 

(förmåga att förutse framtida förändringar i branschen, effektiv organisatorisk struktur), 

beslutsstöd (förmåga att hantera information för uppföljning och styrning av 

verksamheten), marknadsföring (effektiv förädling av varumärke, god kundservice), 

personalpolitik (förmåga att motivera och kvarhålla medarbetare), goda 

leverantörsrelationer (logistik, inköp), ägarskap av råmaterial, ägarskap av varumärke eller 

patent, specialistkunskaper (utbildning, rekrytering) eller handelsrelationer.  

Verksamheter behöver utvärdera dess strategi. En verksamhets framgång är avhängigt av 

marknaden och verksamhetens relativa position på dess marknad. För att bibehålla 

konkurrenskraften över en längre period förutsätts att verksamheten kan bibehålla sina 

kärnkompetenser som därmed kan ge komparativa fördelar gentemot konkurrenter över 

tiden.  Komparativa fördelar uppnås genom att över tiden erbjuda en större kundnytta 
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(differentieringsstrategi) eller samma kundnytta till ett lägre pris (kostnadsledarskap)39 eller 

både och. Oavsett positionering måste en verksamhet förstå grunden för den valda strategin 

och förvalta den med hållbara, unika och icke imiterbara kompetenser. Verksamheten 

måste förstå vilka deras befintliga kärnkompetenser är och hur dessa förhåller sig till den 

valda strategin. Det är likaledes nödvändigt att verksamheter inser om de befintliga 

kärnkompetenserna behöver förändras eller bytas ut i takt med hur framtida kunder, 

kundbehov och konkurrenter förespås förändras. 

3.2.2  Skydda, förädla och utveckla nya kärnkompetenser 

Verksamheter behöver värna om dess kärnkompetenser. En verksamheters strategi är 

beroende av dess kärnkompetenser. Det är därför viktigt att unikheten hos dessa 

rättigheter, resurser och kunskaper bevaras över tiden och att verksamheten förhindrar 

imitering av konkurrerande verksamheter40. Följande åtgärder kan vidtas: 

• Etablera legalt skydd såsom patent och varumärkesskydd 

• Investera kontinuerligt i verksamhetens kärnkompetenser 

• Upptäck och tillvarata möjligheter till kunskapssynergier och lärande i den egna 

verksamheten. 

Kärnkompetenser kan finnas i såväl fysiska tillgångar och strukturer som i icke fysiska eller 

abstrakta strukturer, såsom rättigheter, kunskaper hos enskilda personer, kunskaper lagrade 

i organisationen som kollektiv eller rent av undermedvetna kunskaper41. Att behålla 

personer i organisationen med kunskaper som är kritiska för verksamheten är viktigt för 

verksamheten. Detta kan åstadkommas genom att erbjuda konkurrenskraftiga löner och 

belöningsinstrument, befordrings- och karriärmöjligheter och god arbetsmiljö. 

Verksamheter med kärnkompetenser förankrade i individer bör sträva efter att konvertera 

abstrakt kunskap till konkret genom att formulera och dokumentera dessa kunskaper i syfte 

att behålla och dela kunskap i verksamheten. 

Verksamheter behöver förvalta och utvärdera dess kärnkompetenser. För att nå sina 

strategiska mål över tiden krävs att verksamheten förvaltar sina kärnkompetenser. 

Verksamheter som har ambitionen att nå framgång genom att förvalta sina 

kärnkompetenser bör löpande kvalitetssäkra dessa, till exempel genom, benchmarking, test 

och validering av organisationens kompetenser. 

Verksamheter behöver utveckla nya kompetenser då dessa saknas. Givet att en verksamhet 

identifierat behovet av en kompetens för att nå uppsatta strategiska mål, men att 

                                                             
39 Porter Michael, 1985 
40 Collins David J, 1995 
41 Hamel G, 1990 
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organisationen saknar den, kan verksamheten välja att utveckla kompetensen på egen hand 

eller att förvärva den.  

3.2.3  Outsourcing för förbättrad effekt 

Då ett behov av en viss kompetens identifierats i verksamheten är valet mellan att utveckla 

egen kompetens och outsourcing centralt utifrån både transaktionskostnadssynsättet och 

det resursbaserade synsättet. Medan transaktionskostnadssynsättet baserar beslutet om 

outsourcing på transaktionskostnader i det hierarkiska alternativet och 

marknadsalternativet, utvärderar det resursbaserade synsättet de kompetenser som finns i 

verksamheten i förhållande till kompetenser hos externa parter.  

Verksamheter bör överväga outsourcing då leverantörens kompetenser överträffar 

verksamhetens. Verksamheter har historiskt valt outsourcing av supportfunktioner som haft 

liten eller ingen påverkan på värdeförädlingen i verksamheten såsom drift av intern IT-

infrastruktur, administrativa ekonomifunktioner, kontorsservice etc., vilka i de flesta 

verksamheter kan betraktats som icke kärnaktiviteter42 (se Figur 11 för illustration av 

begreppet kärvaktivitet). Denna typ av outsourcing har baserats ofta på operativa motiv, 

med syfte att nå samma servicenivå till lägre kostnad. En undersökning från 200843 visar att 

det främsta argumentet för outsourcing fortfarande är att reducera kostnader i 

verksamheten (se Figur 1 för motiv till outsourcing initiativ).  

 

Figur 11 - Kärnaktivitet 

 

I vissa branscher är outsourcing ett alternativ även för kärnaktiviteter såsom produktion, 

logistik, kundservice, försäljning, marknadsföring och business intelligence. Utöver lägre 

kostnader väljer dessa verksamheter outsourcing baserat på strategiska motiv, såsom för att 

                                                             
42

 Kärnaktivitet – Med begreppet kärnaktivitet avses en för verksamheten viktig aktivitet, men som inte ger 
verksamheten en komparativ fördel gentemot dess konkurrenter.  
43

 Why Settle for Less?, 2008 
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uppnå mer innovativa lösningar, fler lösningsalternativ, ökad flexibilitet, snabbare 

produktutvecklingsförlopp och ständiga förbättringar. Samma undersökning44 visar 

nämligen att vartannat initiativ till outsourcing tagits för att få tillgång till ökad expertis och 

teknologi samt att vart tredje initiativ tagits med syfte att förbättra sitt kunderbjudande 

eller för att uppnå komparativa fördelar. För mindre och medelstora verksamheter kan 

outsourcing vara ett sätt att få tillgång till kompetenser som de inte har tillräckliga resurser 

att utveckla på egen hand.  

Enligt David Feeny et al45 behöver verksamheten utvärdera leverantörsalternativ utifrån 

deras förmåga att tillfredsställa verksamhetens kompetensbehov. Vid utvärdering av 

leverantörsalternativ behöver verksamheten förstå leverantörens infrastruktur, värderingar, 

metodik, processer och kunnande. David Feeny46 et al. har identifierat 12 förmågor 

(capabilities) hos leverantörer som inverkar på dess förmåga att tillfredsställa 

verksamhetens behov vid outsourcing av administrativa aktiviteter, liknande dem i 

ekonomi- och redovisningsfunktion47 (se Figur 12 för förmågor (capabilities) hos outsourcing 

leverantörer). 

Figur 12 – Förmågor (capabilities) hos outsourcing leverantörer 

 

Utöver leverantör behöver verksamheten även utvärdera vilken typ av partnerskap som 

passar verksamheten utifrån om aktiviteten bör bindas upp i ett långsiktigt outsourcing 

                                                             
44

 Why Settle for Less?, 2008 
45

 Feeny David, Lacity Mary, Willcocks Leslie P, 2005 
46

 Feeny David, Lacity Mary, Willcocks Leslie P, 2005 
47

 Ibid 
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partnerskap eller kortsiktigt. Ett långsiktigt partnerskap kan uppnås med långa 

kontraktsperioder och höga utträdeskostnader eller rent av genom juridiskt samägande. Ett 

långsiktigt partnerskap är fördelaktigt i de fall engagemanget kräver betydande investering i 

resurser, för att etablera ett samarbete mellan leverantör och kund, såsom i maskiner, 

teknik eller forskning och utveckling. I andra fall är det däremot mer fördelaktigt att kunna 

avbryta samarbetet med kort varsel och utan risk för förlust av investerade resurser eller 

avskräckande utträdeskostnader. Ett mer korsiktigt partnerskap kan även ge verksamheten 

en fördelaktig ställning gentemot leverantören ur ett konkurrensperspektiv om det finns 

flera likvärdiga leverantörer att välja mellan.  

Valet mellan alternativa typer av partnerskap bör även betraktas utifrån ett riskperspektiv. 

Enligt Klein48 visar transaktionskostnadssynsättet att risken for opportunistiskt beteende i 

en kund/leverantörssituation ökar i samband med att endera eller båda parter gör 

investering som är specifik för engagemanget, eftersom parten eller parterna blir upplåsta i 

engagemanget med risk för att förlora redan investerade medel. Förenklat medför 

investering i ett långsiktigt partnerskap högre risk för verksamheten, eftersom 

verksamheten i en högre grad är beroende av en annan part, vilket har en negativ inverkan 

på verksamheten om det visar sig att partnerskapet inte ger de fördelar som avsågs. 

3.2.4  Sammanfattning av teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen (se Figur 10 för logiska samband i teoretisk referensram, sida 

25) ligger till grund för utformning av de frågor som används vid intervju av respondenter i 

fallverksamheterna (se 3.2.5 Frågeformulär nedan). Den teoretiska referensramen används 

även vid utformning av strukturen i frågeformuläret, med indelning i huvudområden 

Outsourcing, Underbygga strategin med kärnkompetenser samt Skydda, förädla och 

utveckla nya kärnkompetenser. Frågorna syftar till att förmedla verksamhetens erfarenhet, 

hantering och beslutstagande om outsourcing generellt och outsourcing av aktiviteter i 

ekonomi- och redovisningsfunktionen i synnerhet, samt även förmedla verksamhetens 

erfarenhet och medvetenhet av strategiskt arbete. 

  

                                                             
48

 Klein B, 1978 
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3.2.5  Frågeformulär 

 
Bakgrundsfrågor 

Hur många medarbetare har er verksamhet?  

Hur många medarbetare har er verksamhet i ekonomi- och redovisningsfunktionen?  

Outsourcing 

1. Vilken erfarenhet har er verksamhet av outsourcing generellt? 

2. Vilken erfarenhet har er verksamhet av outsourcing av aktiviteter i ekonomi- och 

redovisningsfunktionen?  

3. Behandlar er verksamhet frågan om outsourcing av aktiviteter i ekonomi- och 

redovisningsfunktionen på strategisk nivå som en fråga i styrelse och ledningsgrupp 

eller operativt som en decentral fråga i ekonomiavdelningen?  

4. Har ni i er verksamhet valt eller övervägt outsourcing av aktiviteter i ekonomi- och 

redovisningsfunktionen av strategiska motiv – t ex för att frigöra resurser som kan 

fokuseras på andra områden som genererar mer värde åt verksamheten, uppnå 

synergieffekter, konkurrensfördelar, tillgång till nytt kunnande?  

5. Har er verksamhet identifierat kärnaktivitet i er ekonomi- och redovisningsfunktion? 

Har ni i er verksamhet identifierat valt eller övervägt outsourcing av kärnaktiviteter i 

ekonomi- och redovisningsfunktionen? 

• Kärnaktivitet – Med begreppet kärnaktivitet avses en aktivitet som är kritisk 

för organisationens förmåga att driva verksamheten, men som likväl inte har 

förmåga att ge en verksamhet bestående konkurrensfördel gentemot dess 

konkurrenter. 

6. Har er verksamhet, då ni valt eller övervägt outsourcing av aktiviteter i ekonomi- och 

redovisningsfunktionen, definierat vilken typ av partnerskap som lämpar sig för er 

verksamhet (t ex engångstransaktion, leverantörsförhållande, allians, joint venture, 

förvärv eller fusion)? 

7. Undersöker ni i er verksamhet, då ni valt eller övervägt outsourcing av aktiviteter i 

ekonomi- och redovisningsfunktionen, huruvida outsourcing-lösningen stödjer er 

verksamhets affärsstrategi och mål?  

Underbygga strategin med kärnkompetenser 
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8. Hur väl känner ni er verksamhets nuvarande kärnkompetenser och hur dessa stödjer 

affärsstrategi?  

9. Identifierar er verksamhet kärnkompetenser som behöver utvecklas för att stödja 

verksamhetens affärsstrategi?  

10. Har ni identifierat 6 eller fler kärnkompetenser i er verksamhet?  

11. Lever kärnkompetenser i er verksamhet upp till nedanstående valideringskriterier? 

• Kompetensen är svår att imitera för konkurrenter  

• Kompetensen är uthållig över tiden  

• Kompetensen ägs av verksamheten 

• Kompetensen är ej utbytbar mot annan teknik, metodik eller alternativ 

lösning  

• Kompetensen ger faktisk konkurrensfördel på en eller flera marknader   

Skydda, förädla och utveckla nya kärnkompetenser 

12. Agerar er verksamhet för att skydda er verksamhets kärnkompetenser  - legalt eller 

annat (t ex mha pantentskydd, personalincitament, processdokumentation etc.)?  

13. Investerar er verksamhet kontinuerligt i dess kärnkompetenser?  

14. Dokumenterar er verksamhet era affärsprocesser kontinuerligt i syfte att lära känna, 

utvärdera och förbättra dessa?  

15. Försöker ni i er verksamhet behålla personer med nyckelkunskaper omkring 

verksamhetens kärnkompetenser med hjälp av policyer om belöning, befordring 

eller andra arbetsförhållanden?  

16. Hur väl känner ni till era totala interna kostnader (så kallade management costs) för 

enskilda aktiviteter i er ekonomi- och redovisningsfunktion - dvs direkta och 

indirekta kostnader för att driva aktiviteten i egen regi? 
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4		 Empiri	
I detta kapitel redovisas den information som insamlats i form av primärdata från intervjuer 

med respondenter i fallföretag. 

 

4.1  Utsagor från 6 svenska verksamheter om sin syn på 
outsourcing av aktiviteter i ekonomi- och 
redovisningsfunktionen  

Insamlad data från intervjuer sammanställs och redovisas enligt samma struktur som 

ovanstående tolkningskriterier.  

4.1.1 Awapatent AB 

Verksamhet: Awapatent bedriver patentbyråverksamhet och är ett av Europas största 

konsultföretag inom immaterialrätt (IP, Intellectual Property). Bolagets verksamhet är 

fördelad på 12 kontor i Sverige, Danmark och Tyskland, med huvudkontor i Malmö. 

Anställda: 300 anställda fördelat på Sverige och Danmark varav 11 fulltidsanställda i 

ekonomi- och redovisningsfunktionen (8 i Sverige och 3 i Danmark). 

Respondent i intervju: Göran Hallkvist (CFO) 

Outsourcing 

Awapatent har liten eller ingen erfarenhet av outsourcing, utöver städtjänst och bevakning. 

I viss mån köper Awapatent in expertis i form av skatterådgivning och juridiska tjänster. 

Awapatent uppger sig inte har någon erfarenhet av outsourcing av aktiviteter i ekonomi- 

och redovisningsfunktionen. Likväl uppges hanteringen av ekonomi- och 

redovisningsfunktionen ha legat på bolagets revisor i det danska bolaget. Bolaget hanterar 

numera även dessa aktiviteter i egen regi. Awapatent har aldrig behandlat frågan eventuell 

outsourcing av aktiviteter i ekonomi- och redovisningsfunktionen. Awapatent kan inte 

identifiera någon kärnverksamhet i ekonomi- och redovisningsfunktionen utan betraktar 

samtliga aktiviteter häri som stödfunktion till övrig verksamhet. 

Underbygga strategin med kärnkompetenser 

Enligt Göran Hallkvist kan två kärnkompetenser identifieras i Awapatent – i att 

verksamheten är en lärande organisation och at den är en fullservicebyrå. Awapatent ser sig 

som unik i sin bransch i att ha erfarenhet, rutiner och resurser till att lära upp 

nyexaminerade ingenjörer och jurister i hantverket som patentkonsult, vilket ger Awapatent 
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möjlighet att attrahera talangfulla nyexaminerade kandidater som skolas in i Awapatents 

kultur. Enligt Göran Hallkvist kan effekten av Awapatents rekryterings- och 

utbildningsstrategi härledas till en bättre lönsamhet än konkurrerande patentbyråer. 

Konkurrerande verksamheter har inte erfarenhet och resurser att mäkta med den 

upplärningsprocess som en nyexaminerad kandidat behöver för att lära sig hantverket, 

varför dessa tvingas konkurrera med andra patentbyråer vid rekrytering av kandidater med 

arbetslivserfarenhet. I egenskap av marknadsledare på den svenska marknaden är 

Awapatent en av få fullservicebyråer vilket Göran Hallkvist menar är ett utslagsgivande 

kriterium för verksamheter med ett brett behov av tjänster inom skydd av immateriella 

rättigheter. Awapatent har inga direkta och uttalade ambitioner som syftar till att 

identifierar nya behov av kärnkompetenser i verksamheten, men de befintliga är väl 

förankrade i affärsstrategin. 

Skydda, förädla och utveckla nya kärnkompetenser 

Awapatent använder personalincitament i form av bonus och ägarandel i bolaget. Vidare 

ges utbildning stort budgetutrymme för upplärning och fortbildning av medarbetare. 

Awapatents ambition att fortsätta vara en fullservice patentbyrå beaktas vid rekrytering av 

kompetenser och det är samtidigt är en uttalad del av affärsidén att behålla bredd i 

tjänsteportfölj. Awapatent investerar i kompetensutveckling dels i form av profilering som 

arbetsgivare vid högskolor och universitet i rekryteringssyfte och dels utbildningar i syfte att 

bygga upp intern kompetens. Investeringar för att hålla bredd i tjänsteportfölj är inte direkta 

utan implicit härledda av investeringsbeslut på flera områden. Dessa investeringsbeslut styrs 

av att ambitionen att hålla bredd i tjänsteportföljen, vilket är konkret och uttalad del av 

affärsidén. Awapatent uppdaterar löpande arbetsrutiner och policyer i syfte att 

kvalitetssäkra och förbättra rutiner. Awapatent försöker behålla personer med 

nyckelkunskaper omkring verksamhetens kärnkompetenser med hjälp av policyer om 

belöning, i form av konkurrenskraftig lön och bonus och tilldelning av andelar i bolaget. 

Göran Hallkvist känner inte till sina totala kostnader (management costs) för aktiviteter i 

ekonomi- och redovisningsfunktionen, men väl de direkta kostnaderna i form av 

personalkostnader och som del av kostnader för infrastruktur (IT, HR etc.). 
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4.1.2  Axis AB 

Verksamhet: Axis utvecklar och säljer nätverksvideolösningar för professionellt bruk, som är 

inriktade på säkerhetsövervakning och fjärrövervakning. Bolaget är Sverigebaserat, med 

huvudkontor i Lund, som agerar globalt via lokala kontor i mer än 20 länder och 

partnersamarbete i mer än 70 länder. Axis är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.  

Anställda: 700 anställda globalt varav 400 i Sverige varav 30 fulltidsanställda i ekonomi- och 

redovisningsfunktionen (15 i Sverige). 

Respondent i intervju: Fredrik Sjöstrand (CFO) 

Outsourcing 

Axis har liten erfarenhet av outsourcing generellt, men lång och omfattande erfarenhet av 

kontraktstillverkning eftersom all produktion av hårdvara produceras av en extern part 

sedan verksamhetens start 1984.  Axis köper även extern assistans med logistik, vilket dock 

bör betraktas som en bemanningslösning eftersom Axis IT-infrastruktur används och Axis 

ansvarar för planering och styrning. Axis erfarenhet av outsourcing av aktiviteter i ekonomi- 

och redovisningsfunktionen är begränsad till lönefunktionen som hanteras externt. I viss 

mån köper Axis in expertis i form av skatterådgivning och juridiska tjänster. Beslutet om 

outsourcing av löneadministration var operativt hanterat. Enligt Fredrik Sjöstrand kommer 

eventuellt framtida ställningstagande om mer omfattande outsourcing av aktiviteter i 

ekonomi- och redovisningsfunktionen likaledes att hanteras decentralt och operativt i hans 

avdelning. I förhållande till övriga funktioner i verksamheten anser Fredrik Sjöstrand att 

frågan är mer eller mindre ett informationsärende i ledningsgruppen. T ex har scanning av 

fakturor övervägts internt i ekonomiavdelningen och gjorde så av operativa skäl, dvs. för att 

slippa rekryterings- och lönekostnader samt kostnader för utbildning. Awapatent kan inte 

identifiera någon kärnverksamhet i ekonomi- och redovisningsfunktionen utan betraktar 

samtliga aktiviteter häri som stödfunktion till övrig verksamhet. Vid tidigare beslut om 

outsourcing har endast ett klassiskt leverantörsförhållande övervägts. 

Underbygga strategin med kärnkompetenser 

Axis har identifierat en kärnkompetens i form av verksamhetens tekniska kunnande om hur 

datornätverk fungerar med kamerateknik, vilket möjliggör att Axis kan bygga in unik 

funktionalitet i de chip de tillverkar och använder i sin hårdvara. 

Skydda, förädla och utveckla nya kärnkompetenser 

Axis använder patentskydd på utvalda tekniska lösningar. På grund av hög 

utvecklingshastighet på tekniksidan riskerar tekniken att bli föråldrad och patent förlorar sin 

funktion i takt med att tekniken de skyddar blir föråldrad. Förmågan att generera nya bättre 

tekniska lösningar är viktigare, varför kompetensbehållning är viktig för verksamheten. Axis 
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försöker att behålla anställda med nyckelkompetens genom decentral styrning och ledning 

med entreprenörspräglad företagskultur. Vidare har Axis bonusprogram och har tidigare 

haft även personaloptionsprogram. Axis investerar i sina kompetenser genom 

rekryteringsaktiviteter och utbildning av medarbetare. Axis arbetar kontinuerligt med 

dokumentation av processer i synnerhet av processer i gränssnittet med leverantör av 

outsourcad produktion. Enligt Fredrik Sjöstrand känner Axis inte till sina totala interna 

kostnader (management costs) för aktiviteter i sin ekonomi- och redovisningsfunktion.  

4.1.3  Beijer Electronics AB 

Verksamhet: Beijer Electronics erbjuder såväl egenutvecklade produkter som 

agenturprodukter inom automation, fördelat på tre affärsområden. HMI Products utvecklar 

och säljer operatörspaneler, Industrial Data Communications utvecklar och säljer robusta 

datakommunikationslösningar och Automation säljer produkter från tillverkare. Bolaget är 

noterat på Stockholms Fondbörs.  

Anställda: 594 anställda varav 20 fulltidssysselsatta i ekonomi- och redovisningsfunktionen 

(8 i Sverige) 

Respondent i intervju: Urban Ottosson (CFO) 

Outsourcing 

Beijer Electronics (BE) har liten erfarenhet av outsourcing generellt, vilket även gäller 

outsourcing av aktiviteter i ekonomi- och redovisningsfunktionen. Enligt Urban Ottosson 

hänger det samman med att beslutsfattande och administration i hög grad hanteras 

autonomt i verksamhetens dotterbolag, med små möjligheter att standardisera och likforma 

processer och arbetsrutiner i verksamheten som följd. BE har endast använt sig av 

bemanningstjänster som kompletterande resurser i den egna organisationen. Urban 

Ottosson menar att som börsnoterat bolag har ekonomi- och redovisningsfunktionen en 

central roll i verksamheten, vilket kan liknas vid en kärnaktivitet och för BE ”kan inget kan bli 

mer attraktivt än att ha ekonomi- och redovisningsfunktionen in-house” 

Underbygga strategin med kärnkompetenser 

Enligt Urban Ottosson anser han att supportverksamhetens produktkunnande är 

kärnkompetens i BE.   

Skydda, förädla och utveckla nya kärnkompetenser 

BE agerar för att skydda verksamhetens kärnkompetenser med hjälp av pantentskydd, 

personalincitament, processdokumentation, samt profilering av BE som arbetsgivare på 

högskolor för att locka duktiga ingenjörer. BE investerar i dess kärnkompetenser i form 

träning och utbildning av anställda om BEs produkter i supportfunktionen. Träning och 
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utbildning av supportanställda är nödvändigt för att tillfredsställa de behov BEs kunder av 

support och avancerat användande, vilket utmärker BE från andra större aktörer då dessa 

inte klarar att leverera samma nivå av support. BE dokumenterar affärsprocesser i sin ISO 

9001 certifiering. BE har även dokumentation i form av sin miljöcertifiering. Som 

börsnoterat bolag är BE även ålagd att upprätta dokumentation enligt Bolagskoden. BE 

arbetar med att behålla personer med nyckelkunskaper omkring verksamhetens 

kärnkompetenser med hjälp av vinstdelningssystem i vilket 9 % av bolagets resultat delas ut 

till anställda. BE uppmuntrar utbyte av arbetskraft mellan koncernens bolag och uppmanar 

till jobbrotation. BE har inget program för talangutveckling bland sina anställda. Enligt Urban 

Ottoson har BE ingen precis bild av sina totala interna kostnader (management costs) för 

aktiviteter i ekonomi- och redovisningsfunktionen  

4.1.4  Höganäs AB 

Verksamhet: Höganäs utvecklar, tillverkar och säljer järn- och stålpulver globalt. Bolaget har 

sitt huvudkontor i Höganäs.  

Anställda: 1500 anställda varav 750 i Sverige, med 50-60 fulltidssysselsatta i ekonomi- och 

redovisningsfunktionen (varav 16 i Sverige). 

Respondent i intervju: Sven Lindskog (CFO) 

Sven har vid intervjutillfället varit anställd i Höganäskoncernen i 1 år, varför Sven reserverar 

sig för att han kan ha begränsad kunskap om historiska diskussioner och beslut 

nedanstående frågor. 

Outsourcing 

Höganäs har erfarenhet av outsourcing av support och underhåll i sin produktion. Sven 

Lindskog menar att motiven för outsourcing är operativa och i viss mån politiska då de syftar 

till att reducera antal anställda (head count) i verksamheten med bibehållen servicenivå och 

kostnadsmassa. Eftersom all aktivitet sker i Höganäs lokaler och under Höganäs styrning 

liknar denna lösning mer en bemanningslösning än outsourcing. Sven Lindskog anser likväl 

att Höganäs har en god förmåga att hantera frågeställningar om outsourcing. Enligt Sven 

Lindskog har Höganäs behandlat frågan om outsourcing av aktiviteter i ekonomi- och 

redovisningsfunktionen på strategisk nivå i verksamheten. Höganäs har då övervägt 

outsourcing av aktiviteter i ekonomi- och redovisningsfunktionen för att frigöra resurser 

som kan fokuseras på andra områden som genererar mer värde åt verksamheten och för att 

uppnå synergieffekter och konkurrensfördelar. Höganäs har i detta fall beslutat sig för att 

inte outsourca ekonomi- och redovisningsfunktionen. Enlig Sven Lindskog är främsta hindret 

att Höganäs en global och fragmenterad verksamhet vilket ger för liten volym för 

outsourcing. Enligt Sven Lindskog kräver verksamheten lokal närvaro och support som 

tillgodoser lokala behov vilket inte och lämpar sig för standardisering av rutiner och 
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processer, såsom han menar att outsourcing kräver. I ett fall har Höganäs valt att outsourca 

aktiviteter i ekonomifunktionen då man outsourcat hela den franska ekonomifunktionen till 

en bokföringsbyrå, som support till den franska säljkåren. Höganäs köper även in extern 

konsultation i samband med utformning av transfer pricing policy, beskattnings- och 

momsfrågor. Dessa tjänster köper Höganäs externt eftersom verksamhetens volym inte 

motiverar kostnaden för att hålla egen expertis på dessa områden. Sven Lindskog har inte 

identifierat kärnverksamheter i ekonomi- och redovisningsfunktionen, men som noterat 

bolag har den en central roll för verksamhetens profilering och kommunikation med dess 

omvärld.  

Underbygga strategin med kärnkompetenser 

Sven Lindskog menar att Höganäs inte uttryckt explicit vilka kärnkompetenser som 

verksamheten bygger på, men menar att det finns en medvetenhet om de affärsmöjligheter 

dess tekniska kunnande ger. Höganäs har heller inte arbetat med att identifiera 

kärnkompetenser som behöver utvecklas för att stödja verksamhetens affärsstrategi. 

Sven Lindskog anser att Höganäs tekniska kompetens är uthållig över tiden. Kunnandet 

sitter i organisationen i form av individer, processdokumentation och 

produktionsanläggningar vars uthållighet bestäms av omsättning av personal med 

nyckelkompetens, kontinuerlig dokumentation utförs samt investering för bibehållen 

teknisk nivå i produktionsanläggningar. Kompetensen ägs av företaget. Sven Lindskog har 

svårt att bedöma huruvida den tekniska kompetensen kan komma att hotas av alternativ 

teknik som kan bli tillgänglig på lång sikt. Kompetensen ger faktisk konkurrensfördel på den 

metallmarknad där Höganäs är en nischaktör som tillverkare av metallpulver. Höganäs 

tekniska kunnande används i princip uteslutande för tillverkning av metallpulver i olika 

former men inte för att få tillgång till andra marknader. Höganäs utvärderar aktiviteter som 

lämpar sig för outsourcing baserat på verksamhetens affärsstrategi som en del av 

ledningsgruppens arbete. Höganäs har även erfarenhet av att utvärdera externa alternativ 

(leverantörer), men genomgående med operativa motiv såsom kostnadsmotiv i den 

isolerade aktiviteten.  

Skydda, förädla och utveckla nya kärnkompetenser 

Höganäs arbetar för att skydda verksamhetens tekniska kompetens med patentskydd för 

vilka Höganäs investerar i internt anställda patentingenjörer och extern patentkonsultation. 

Tekniska produktionsprocesser skyddas genom kvalitetscertifiering, processdokumentation 

och definiering av processägare i organisationen. Att fasthålla anställda med kritisk teknisk 

kompetens är ett uttryckligt mål i deras HR-arbete som en del av Höganäs Talent Retention 

Plan. Höganäs investerar i förädling av dess tekniska kompetens genom investering och 

forskning och utveckling i ny teknik och produktion. Höganäs dokumenterar affärsprocesser 

genom kvalitetscertifiering, processdokumentation och definiering av processägare. 
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Höganäs utför inga aktiviteter som syftar till benchmarking och validering eftersom 

kärnkompetenser ej är uttryckta explicit i verksamheten. Sven Lindskog menar att Höganäs 

har en övergripande uppskattning av de kostnader som kan hänföras till aktiviteter i 

ekonomi- och redovisningsfunktionen, men inte nedbrutet i individuella aktiviteter som 

ingår i de totala interna kostnaderna (management costs) för ekonomi- och 

redovisningsfunktionen.  

4.1.5  Inwido AB 

Verksamhet: Inwido tillhandahåller fönster och dörrar från egen tillverkning i de nordiska 

länderna, Polen, Ryssland och UK. Bolaget säljer direkt till privatkunder, nybyggnationer och 

hustillverkare. Inwido ägs av moderbolaget Ratos. 

Anställda: 4000 anställda varav 1500 i Sverige, 70 fulltidssysselsatta i ekonomi- och 

redovisningsfunktionen (varav 30-40 i Sverige)  

Respondent i intervju: Peter Welin (CFO) 

Outsourcing 

Inwido har liten erfarenhet av outsourcing. I princip alla aktiviteter i Inwidos verksamhet 

hanteras i egen regi. Inwidos lokala bolag med decentral styrning har behov av lokalt stöd av 

ekonomifunktionen. De marknader där verksamheten finns i nordiska länder har olika 

förutsättningar som ger upphov till olika behov av stöd i form av ekonomi- och 

redovisningsstöd. Inwido har inte behandlat frågan om outsourcing av aktiviteter i ekonomi- 

och redovisningsfunktionen i sin verksamhet. Peter Welin menar att frågan, om än 

hypotetisk i Inwidos fall, skulle ta plats på den strategiska agendan, eftersom en 

homogenisering och standardisering av ekonomi- och redovisningsstöd i Inwidos fall kräver 

en motsvarande harmonisering av de lokala affärsverksamheterna på respektive marknad. 

Peter Welin kan inte identifiera någon kärnverksamhet i ekonomi- och 

redovisningsfunktionen utan betraktar samtliga aktiviteter häri som stödfunktion till övrig 

verksamhet. 

Underbygga strategin med kärnkompetenser 

Peter Welin menar att verksamhetens kärnkompetenser ligger inom dess produktion som är 

lean-anpassad, vilket ger Inwido konkurrensfördelar i form av att de kan erbjuda snabba 

leveranser till kunder. Snabba leveranser till byggprojekt ger kunden möjlighet att lägga 

order närmare inpå leveransdatumet, vilket ger mindre förseningar och färre kassationer.  

Skydda, förädla och utveckla nya kärnkompetenser 

Inwido arbetar med att fasthålla personal med kritisk kunskap i produktionen med 

incitamentprogram som är riktad till nyckelmedarbetare. Inwido investerar för att utveckla 
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sin kärnkompetens inom produktion med internutbildning av egen personal i lean 

produktion. Inwido anser sig ha nått långt i sitt kunnande inom lean produktion eftersom 

andra verksamheter köper utbildning inom lean-produktion av Inwido, såväl 

underleverantörer som verksamheter utan affärsrelation med Inwido. I Inwidos bransch 

upplever man det som svårt att ta patent på sina produkter då dessa i många avseenden har 

generiska produktegenskaper formade av byggstandarder. Vissa produktegenskaper 

skyddas dock av patent, primärt de produktegenskaper som ger energikonserverande 

effekt. Enligt Peter Welin är Inwidos verksamhet alltför diversifierad i dess dotterbolag för 

att han ska anse det möjligt att få en total bild av vad aktiviteter i ekonomi- och 

redovisningsfunktionen kostar i den egna regin. Mot bakgrund av Inwidos föränderliga 

organisation och inhomogena verksamheter i dotterbolag anser Peter Welin att kostnaden 

som uttryck för vad han anser vara en stor riks för förlorad kontroll över ekonomi- och 

redovisningsaktiviteter, är väsentlig vid beräkning av de totala interna kostnaderna 

(management costs) men mycket svår att uppskatta i verksamheten. 

4.1.6  Skånemejerier EF 

Verksamhet: Skånemejerier har i uppdrag att främja medlemmarnas ekonomiska intressen 

genom att bedriva mejerirörelse med mjölk som medlemmarna levererar till föreningen. 

Antalet aktiva mjölkleverantörer och medlemmar uppgick under 2007 till 652. 

Anställda: 600 anställda varav i princip samtliga i Sverige varav 10 fulltidssysselsatta i 

ekonomi- och redovisningsfunktionen. 

Respondent i intervju: Thomas Bergstaf 

Outsourcing 
Skånemejerier (SM) har erfarenhet av outsourcing av IT-drift och mjukvaruutveckling, vilket 

sysselsätter 3 motsvarande fulltidstjänster hos leverantören. De outsourcade IT-

funktionerna motsvarar 50% av SMs behov inom dessa områden. Resterande 50% hanteras i 

egen regi. 

SMs erfarenhet av outsourcing av aktiviteter i ekonomi- och redovisningsfunktionen är 

begränsad till fakturaregistrering av leverantörsfakturor, vilken numera återtagits i egen 

regi. Denna lösning levererades med hjälp av SMs system och under SMs styrning, varför 

denna lösning bör betraktas som en bemanningslösning snarare än outsourcing. SM 

upphandlar dessutom juristtjänster, assistans med frågor inom företagsbeskattning. Enligt 

Thomas Bergstaf är frågor om outsourcing av administrativa funktioner ett operativ och 

decentralt beslut i SM. Likväl berättar Thomas Bergstaf att i ärendet om delvis outsourcing 

av IT-drift och mjukvaruutveckling identifierandes behov och genomfördes analys 

decentralt, varpå beslut togs centralt i ledningsgrupp. Thomas Bergstaf anser att SM inte har 

kritisk massa i sina ekonomi- och redovisningsaktiviteter för att outsourcing ska utgöra ett 

rimligt alternativ till drift i egen regi. Thomas Bergstaf ser controlling-funktionen som en 
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kärnverksamhet i ekonomi- och redovisningsfunktionen. Som förklaring anges det uppdrag 

SM har från sina ägare och leverantörer, bestående av mjölkbönder, att optimera 

avkastningen från den mjölk som ägarna producerar i form av den produktmix SM väljer att 

producera. Thomas Bergstaf anser att denna kärnverksamhet inte kan outsourcas då den i 

hög grad präglar hela SMs organisation med sin syn och prioriteringar för verksamheten. SM 

har aldrig kommit så långt att leverantörer av ekonomi- och redovisningstjänster 

utvärderats. 

Underbygga strategin med kärnkompetenser 

Enligt Thomas Bergstaf finns en medvetenhet i verksamheten om att SMs kunnande inom 

produktutveckling och dess nätverk av aktörer inom produktutveckling (universitet och 

utvecklingsverksamheter) är en kärnkompetens i verksamheten. Kompetensen ligger 

förutom själva identifierandet av nya preparat även i verksamhetens förmåga att ta omsätta 

nya preparat till nya produkter (t ex Probi), Hälsa, Functional Food (Proviva). SM arbetar inte 

för att identifiera behov av nya kärnkompetenser.  

Skydda, förädla och utveckla nya kärnkompetenser 

SM arbetar för att fasthålla sina medarbetare med nyckelkunskaper inom verksamhetens 

kärnkompetenser genom att bevara den kultur och arbetsanda som råder i verksamheten. 

Genom att medarbetarna tycker det är roligt att jobba i företaget med stimulerande, fritt 

och brett arbete har många nyckelmedarbetare varit anställda hos SM i 20 år. Varumärken 

patentskyddas vid behov. Enligt Thomas Bergstaf görs inga direkta investeringar i att 

utveckla verksamhetens kultur och arbetsanda. SM dokumenterar affärsprocesser främst ur 

säkerhetsperspektiv (livsmedelscertifiering), inte för bevarande eller utvecklande av ny 

kompetens.  Enligt Thomas Bergstaf finns inga ambitioner att kartlägga verksamhetens 

totala interna kostnader (management costs)för ekonomi- och redovisningsaktiviteter i SM.   
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5		 Analys		
I detta kapitel kommer den empiriska information som samlats in vid intervjuer av 

respondenter i fallverksamheterna att analyseras och tolkas med hjälp av tidigare framlagd 

teorisk referensram för undersökningen. 

5.1  Strukturering av analysmaterial 

Den empiriska information som samlats in vid intervjuerna har i analysarbetet struktureras 

enligt samma struktur som ovanstående teoretiska referensram. Indelningen syftar till att ge 

läsaren en tydlig struktur av vad respondenternas uppgett som förutsättningar och beslut i 

fallverksamheterna samt underlätta för analys och tolkning av svaren utifrån den teoretiska 

referensramen i form av samband mellan orsaker och konsekvenser. 

Nedanstående matris visar en sammanställning av respondenternas svar. 
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Bakgrundsfrågor       

Antal medarbetare 300 700 594 1500 4000 600 

Antal medarbetare i ekonomifunktion 11 30 20 50-60 70 10 

Outsourcing       

1. Erfarenhet av outsourcing Liten Liten Liten Liten Liten Medel 

2. Erfarenhet av outsourcing inom 

ekonomi 

Liten Liten Liten Liten Ingen Liten 

3. Beslut om outsourcing av 

ekonomifunktion hanteras 

strategiskt eller operativt eller inte 

alls 

Inte Oper 

ativt 

Inte Strat 

egiskt 

Inte Oper 

ativt 

4. Valt/övervägt outsourcing med 

strategiska motiv (N/A om ”inte” i 

ovanstående fråga) 

N/A Nej N/A Ja N/A Nej 
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5. A) Kärnaktivitet i ekonomifunktion Nej Nej Ja Nej Nej Ja 

5. B) Övervägt outsourcing av 

kärnverksamhet i ekonomifunktion 

(N/A om ”nej” i ovanstående fråga) 

N/A N/A Nej N/A N/A Nej 

6. Övervägt partnerskap för 

outsourcing av ekonomifunktion 

Nej Ja Nej Nej Nej Nej 

7. Undersöker om outsourcing av 

ekonomifunktion stödjer strategi 

(N/A om ”inte” i fråga 3) 

N/A Nej N/A Ja N/A Nej 

Underbygga strategin med 

kärnkompetenser 

      

8. Känner till kärnkompetenser som 

förankras i strategi 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

9. Identifierat 6 eller fler 

kärnkompetenser 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

10. Kärnkompetenser i verksamhet 

klarar valideringskriterier 

Vet 

ej 

Vet 

ej 

Vet 

ej 

Nej Vet 

ej 

Vet ej 

Skydda, förädla och utveckla nya 

kärnkompetenser 

      

11. Agerar för att skydda verksamhets 

kärnkompetenser   

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

12. Investerar i dess kärnkompetenser Ja Ja Ja Ja Ja Lite 

13. Identifierar nya kärnkompetenser 

som behöver utvecklas  

Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

14. Dokumenterar affärsprocesser för 

att lära och förbättra dessa 

Ja Ja Ja Ja Nej Nej 

15. Agerar för att behålla 

nyckelpersoner med 

kärnkompetenser  

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

16. Känner till totala interna kostnader 

(management costs) 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej 
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5.2  Underbygga strategin med kärnkompetenser  

Samtliga respondenterna uppgav att deras verksamhet känner till dess kärnkompetenser 

och i vilken omfattning dessa stödjer affärsstrategin. Detta är enligt det resursbaserade 

synsättet en grundläggande insikt för verksamheterna i deras strategiska arbete. Likväl står 

det klart att ingen av respondenterna i fallföretagen kan bekräfta att de kärnkompetenser 

de identifierat har de egenskaper som krävs enligt de validitetskriterier som definierats i det 

resursbaserade synsättet. I 5 fall av 6 beror det på att fallverksamheten aldrig identifierat 

frågan om validering av kärnkompetenser i sitt strategiska arbete. Utan validering eller 

någon annan form av någon kritisk granskning av de kompetenser som dessa verksamheter 

kallar kärnkompetenser, kan det misstänkas att en eller flera av dessa kompetenser snarare 

är kärnaktiviteter eller viktiga kompetenser.  

Utifrån ovan analys kan konkluderas att den strategiska beredskapen för utvärdering av 

outsourcing i 5 av de 6 fallverksamheterna finns implicit i organisationen och hos individer, 

utan explicit validering, dokumentation som förankrats i verksamheterna. Det är därmed 

tvivelaktigt om dessa 5 fallverksamheter har den strategiska medvetenhet som enligt David 

Feeny et al49 är av avgörande betydelse för verksamheter som överväger outsourcing utifrån 

strategiska motiv och behov.  

Endast 1 av 6 verksamheter uppgav att den medvetet hade validerat sina kärnkompetenser 

mot kvalitetskriterier. Höganäs har i sitt arbete med validering av identifierade 

kärnkompetenser upptäck att egenskaper som imiterbarhet och utbytbarhet inte kunde 

bekräftas, varför det finns anledning att tro att dessa kompetenser snarare är 

kärnaktiviteter eller viktiga kompetenser. 

5.3  Skydda, förädla och utveckla nya kärnkompetenser 

Ingen av respondenterna uppgav att deras verksamhet ägnar sig åt att proaktivt förutse och 

identifiera behov av nya kärnkompetenser i sitt strategiska arbete. 

Samtliga respondenter uppgav att de arbetar aktivt och kontinuerligt för att skydda sina 

kärnkompetenser och för att behålla personer med nyckelkunskaper. Med endast ett 

undantag uppgav respondenterna att deras verksamhet investerar kontinuerligt för att 

underhålla sina kärnkompetenser. 4 av 6 verksamheter dokumenterar sina affärsprocesser i 

syfte att utvärdera och förbättra dessa. Ingen av respondenterna uppgav sig känna till 

verksamhetens totala interna kostnader (management costs) för aktiviteter i ekonomi- och 

redovisningsfunktionen i deras verksamhet.  

                                                             
49

 Feeny David, Lacity Mary, Willcocks Leslie P, 2005 
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Ur ett resursbaserat synsätt tyder respondenternas svar på att fallverksamheterna arbetar 

för att behålla och förädla det som de betraktar som sina befintliga kärnkompetenser. 

Samtidigt har ingen av verksamheterna ägnat något av sitt strategiska arbete åt att förutse 

framtida kompetensbehov. Ur transaktionskostnadssynsättet visar respondenternas insikt i 

de interna kostnaderna förknippade med aktiviteter i den egna ekonomi- och 

redovisningsfunktionen på en bristande beredskap i verksamheterna för ett eventuellt 

ställningstagande om outsourcing. 

5.4  Outsourcing 

Samtliga verksamheter har endast liten eller ingen erfarenhet av outsourcing av aktiviteter i 

ekonomi- och redovisningsfunktionen. Vidare har 5 av 6 verksamheter endast liten 

erfarenhet av outsourcing över huvud taget. 3 av 6 verksamheter har aldrig utvärderat eller 

tagit ställning för eller emot outsourcing av aktiviteter i ekonomi- och 

redovisningsfunktionen utan har förhållit sig passiva till frågan. Utav de 3 verksamheter som 

har erfarenhet av att ta ställning för eller emot outsourcing av aktiviteter i ekonomi- och 

redovisningsfunktionen uppger 2 att de hanterat frågan operativt med operativa motiv som 

grund för sitt ställningstagande. Båda dessa verksamheter uppger även att de har för avsikt 

att hantera eventuella framtida frågor om outsourcing av aktiviteter i ekonomi- och 

redovisningsfunktionen operativt och decentralt. Endast 1 av verksamheterna (Höganäs) har 

behandlat frågan på strategisk nivå, med strategiska motiv som grund för sitt 

ställningstagande. Endast 1 av respondenterna uppger att deras verksamhet (Höganäs), då 

de valt eller övervägt outsourcing av aktiviteter i ekonomi- och redovisningsfunktionen, 

undersökt huruvida outsourcing-lösningen stödjer verksamhetens affärsstrategi och mål. 

Samma verksamhet är ensam om att ha behandlat outsourcing av ekonomi- och 

redovisningsfunktion med strategiska motiv och även tagit ställning till huruvida 

outsourcing-lösningen stödjer dess affärsstrategi och mål.  

Endast 2 respondenter anser att det finns aktiviteter deras ekonomi- och 

redovisningsfunktion som kan betraktas som kärnaktiviteter i deras verksamhet. 

Undersökningen visar inget samband mellan om verksamheten identifierat kärnaktiviteter i 

ekonomi- och redovisningsfunktion och verksamhetens ställningstagande om outsourcing 

på strategisk eller operativ nivå. 

Frågan om huruvida verksamheter behandlat outsourcing av aktiviteter i ekonomi- och 

redovisningsfunktionen på strategiskt nivå, operativt eller inte alls tagit aktiv ställning kan i 

fallverksamheternas summeras med att: 

• 3 av 6 verksamheter inte alls tagit ställning i frågan om outsourcing av aktiviteter i 

ekonomi- och redovisningsfunktionen och att dessa verksamheter avstått från denna 

typ av outsourcing. 
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• 2 av de 3 fallverksamheter som tagit ställning till frågan om outsourcing av 

aktiviteter i ekonomi- och redovisningsfunktionen anger operativa motiv som grund 

för utvärdering och operativ behandling av beslut.  

• 1 av de 3 fallverksamheter som tagit ställning till frågan om outsourcing av 

aktiviteter i ekonomi- och redovisningsfunktionen anger strategiska motiv som grund 

för utvärdering och strategisk behandling av beslut. 

5.5  Sammanfattning av analys 

Samtliga fallverksamheternas visar ett bristande intresse för att proaktivt arbeta för att 

identifiera nya behov av kärnkompetenser som verksamheten saknar. Detta kan tolkas som 

att fallverksamheterna inte arbetar proaktivt för att förutse förändringar av dess strategiska 

förutsättningar. Vilket samband kan finnas mellan fallverksamheternas ovilja att proaktivt 

arbeta för att identifiera nya behov av kärnkompetenser och det faktum att 

fallverksamheterna övervägande utvärderar endast operativa motiv för outsourcing av 

aktiviteter i ekonomi- och redovisningsfunktionen eller inte behandlar fråga alls i 

verksamheten? Om det strategiska underlaget i form av behov av nya kärnkompetenser 

saknas i verksamheterna, kan det förmodas att de saknar utgångspunkten för att kunna 

formulera strategiska motiv för förändring av verksamheten och därmed saknas även 

insikten om vilka kompetenser verksamheterna bör söka externt. Frågan om outsourcing av 

aktiviteter i ekonomi- och redovisningsfunktionen får därmed inte den legitimitet som krävs 

för att ta plats på den strategiska agendan i dessa verksamheter. 

Utifrån respondenternas svar verkar överensstämmighet mellan fallverksamheternas motiv, 

utvärderings- och beslutsprocess vara stor. De operativa motiv som angavs av Axis och 

Skånemejerier utvärderades även decentralt och isolerat från aktivitetens samverkan med 

andra aktiviteter i verksamheten. De strategiska motiv som angavs av Höganäs utvärderades 

även centralt och med hänsyn tagen till verksamhetens kärnkompetenser och strategi. Den 

strategiska medvetandegraden om den egna verksamheten i form av Höganäs arbete med 

validering av kärnkompetenser kan även betraktas som hög. I övriga fallverksamheter har 

kärnkompetenser aldrig validerats, varför den strategiska medvetandegraden om den egna 

verksamheten kan betraktas som låg. 

Respondenternas svar tyder på att flertalet fallverksamheter, som inte behandlat frågan alls, 

verkar ha betraktat frågan som avgjord på förhand och att det i dessa verksamheter 

konstaterats att det finns små förutsättningar för att finna en outsourcing-lösning som 

skulle passa verksamhetens unika behov. Några fallverksamheter uppgav att deras 

aktiviteter inom ekonomi och redovisning hanterades decentralt, lokalt med olikformiga 

processer. Med andra ord kan det förmodas att förutsättningarna för att finna en passande 

outsourcing-lösning för dessa verksamheter är sämre än i verksamheter med samlad central 

organisation med likformiga processer.  
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6		 Slutsatser	 och	 förslag	 till	 fortsatta	

studier	
I detta kapitel presenteras i första hand slutsatser utifrån ovanstående analys i frågan om 

huruvida verksamheter behandlar outsourcing av aktiviteter i ekonomi- och 

redovisningsfunktionen på strategiskt nivå, operativt eller inte alls tar aktiv ställning i 

frågan. Det förs även en avslutande diskussion omkring vilka bakomliggande faktorer som 

kan inverka på hur en verksamhet väljer att utvärdera och besluta i frågan. 

 

6.1  Slutsatser 

I all sin korthet kan frågan om hanteringen av outsourcing av aktiviteter i ekonomi- och 

redovisningsfunktionen besvaras med att endast 1 av de 6 fallverksamheterna har hanterat 

frågan på strategisk nivå. 2 av 6 fallverksamheter har behandlat frågan operativt medan 3 av 

6 verksamheter inte alls tagit ställning i frågan (se Figur 12 – Respondenternas svar 

avseende verksamheternas erfarenhet av outsourcing). 

 

Figur 12 – Respondenternas svar avseende verksamheternas erfarenhet av outsourcing
50

 

 
 

Ingen av de 6 fallverksamheterna svarar att de anser att outsourcing av aktiviteter i 

ekonomi- och redovisningsfunktionen kan vara ett sätt att förbättra verksamhetens 

möjligheter att nå dess strategiska mål. Detta förklarar några av fallverksamheterna med att 

de ser en mycket liten möjlighet för att finna en outsourcing-lösning som skulle passa 

verksamhetens unika behov. I de flesta av fallverksamheterna anses frågan heller inte ha 

motiverat någon diskussion eller utredning på strategisk nivå. Utifrån det resonemang som 

Feeny, Lacity och Willcocks 51 för omkring strategisk eller operativ hantering av outsourcing 

kan det konstateras att verksamheterna varit konsekventa i sin hantering av frågan om 

outsourcing i ekonomifunktioner utifrån de målsättningar som funnits. Feeny, Lacity och 

                                                             
50 Graderingen på diagrammets vågräta axel visar antalet fallverksamheter som svarat ”Ja”, ”Nej” eller ”Har 

hanterats operativt”.  

51 Feeny David, Lacity Mary, Willcocks Leslie P, 2005, s. 41-48 

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3

Har undersökt om outsourcing av ekonomifunktion …

Har övervägt partnerskap för outsourcing av …

Har övervägt outsourcing av kärnverksamhet i …

Kärnaktivitet har identifierats i ekonomifunktion

Har valt eller övervägt outsourcing med strategiska motiv 

Beslut om outsourcing av ekonomifunktion hanteras …

Har erfarenhet av outsourcing inom ekonomi 

Har erfarenhet av outsourcing
Ja

Nej

Har hanterats 

operativt



47 

 

Willcocks argumenterar för att en verksamhet ska hantera frågan om outsourcing operativt 

och decentralt utifall verksamheten har en operativ målsättning med outsourcing. Frågan 

hanteras då isolerat från aktivitetens samverkan med andra aktiviteter i verksamheten. De 2 

fallverksamheter som har behandlat frågan operativt har gjort det med motivet att reducera 

kostnader för aktiviteter i ekonomifunktionen, vilket är ett typiskt operativt mål. 

De 6 fallverksamheterna bekräftar även det samband som konstaterades i Nordic 

Outsourcing Survey52, avseende graden av erfarenhet som fallverksamheterna har av 

outsourcing och de förväntningar fallverksamheterna har på effekterna av outsourcing. 

Samtliga fallverksamheter uppger att de har liten erfarenhet av outsourcing vilket gör dem 

mer benägna att begränsa sina förväntningar på outsourcing till operativa mål, såsom att 

söka kostnadsreducerande effekter. Fallverksamheterna behöver bygga erfarenheter från 

några initiala outsourcing-initiativ innan de kan nå en insikt och medvetenhet där de har 

förmågan att söka strategiska fördelar med outsourcing, såsom till exempel ökad 

innovation, kundnytta och flexibilitet. 

Att frågan om outsourcing av aktiviteter i ekonomi- och redovisningsfunktionen till 

övervägande del har utvärderats operativ eller inte alls i de 6 fallverksamheter som deltagit i 

denna undersökning stämmer även väl överens med utfallet i den undersökning som 

Deloitte genomförde 2007 med 300 fallverksamheter i Europa och USA med 250 - 1000 

anställda (se Figur 8 – Aktiviteter i ekonomi- och redovisningsfunktionen, sida 15). 

Undersökningen visar att de mest frekvent outsourcade funktionerna ofta är av operativ 

betydelse i verksamheterna, som karaktäriseras av att vara repetitiva aktiviteter som ofta är 

styrda av lagar och regler, såsom lönehantering, betalningshantering, 

anläggningsregistrering och moms- och avgiftsrapportering. 

5 av 6 fallverksamheter har inte arbetat med att validera de kompetenser som 

fallverksamheterna betraktar som sina kärnkompetenser och som verksamheterna bygger 

sin strategi kring (se Figur 13 – Respondenternas svar avseende huruvida verksamheterna 

underbygger sin strategi med kärnkompetenser). Dessa verksamheter har därmed inte 

säkerställt att dessa kompetenser verkligen är kärnkompetenser. Dessa verksamheter löper 

därmed risken att de kompetenser som ligger till grund för den strategiska planeringen inte 

alls har den förväntade förmågan att generera värde till verksamheten i den omfattning som 

förväntats, eftersom det kan visa sig att dessa inte alls är kärnkompetenser. Likaledes kan en 

felaktig uppfattning om verksamhetens kärnkompetenser medföra att ett felaktigt 

strategiskt underlag använts vid en eventuell utvärdering av outsourcing av aktiviteter i 

ekonomi- och redovisningsfunktionen, vilket kan få till följd att fel aktivitet outsourcas, att 

en otillräcklig leverantör väljs för uppgiften eller att verksamhetens behov inte tillvaratas 

tillräckligt vid kontraktsskrivning. Vidare kan brister i beslutsunderlaget försämra förmågan 

att förutse indirekta kostnader och dissynergier som följer av outsourcing-lösningen. 

 

                                                             
52 Nordic Outsourcing Survey 2006, Accenture Research, 2007 



48 

 

Figur 13 – Respondenternas svar avseende huruvida verksamheterna underbygger sin 

strategi med kärnkompetenser
53 

 
 

Svaren från de 6 fallverksamheterna visar även ett intressant samband mellan en avsaknad 

av outsourcing-frågan på fallverksamheternas strategiska agenda och att framtida 

strategiska behov av kärnkompetenser inte är identifierade. En förklaring och ett samband 

kan vara att det framåtriktade strategiska analysarbetet inte verkar existera i någon av 

fallverksamheterna. Därmed saknas även insikten om vilka kompetenser verksamheterna 

proaktivt bör söka externt och följaktligen saknar fallverksamheterna motiv för att behandla 

frågan om outsourcing av aktivteter i ekonomi- och redovisningsfunktionen strategiskt.  

 

Om det framåtriktade strategiska undersökningsarbetet saknas i fallverksamheterna 

försämras fallverksamheternas möjligheter att proaktivt agera på kommande förändringar 

av strategisk betydelse för verksamheten. Det finns därmed en risk för att 

fallverksamheterna endast har förmåga att reagera på eventuella framtida förändringar av 

strategisk betydelse för verksamheten. Förutom att fallverksamheternas har bristande 

beredskap för och förmåga att hantera de frågeställningar som hänger samman med ett 

beslut om outsourcing medför en avsaknad av det framåtriktade strategiska 

undersökningsarbetet att fallverksamheterna kan befaras ha bristande beredskap för och 

förmåga att hantera andra frågor av strategisk karaktär, såsom företagsförvärv och 

avyttringar, rekrytering och fasthållande av personer med nyckelkompetens och även 

strategiska allianser och samarbeten. 

  

                                                             
53 Graderingen på diagrammets vågräta axel visar antalet fallverksamheter som svarat ”Ja”, ”Nej” eller ”Vet 

ej”.  
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6.2  Förslag till fortsatta studier 

En kvantitativ undersökning som statistiskt undersöker sambandet mellan verksamheters 

erfarenhet av att behandla frågan om outsourcing av aktiviteter i ekonomi- och 

redovisningsfunktionen strategiskt, operativt eller inte alls och de faktorer som kan påverka 

verksamhetens inställning till frågan, skulle öka kunskapen om de bakomliggande 

orsakssambanden.  

Denna undersökning visar att fallverksamheterna inte arbetar för att identifiera framtida 

strategiska behov av kärnkompetenser, vilket kan kopplas till att det framåtriktade 

strategiska analysarbetet inte verkar existera i någon av fallverksamheterna. Som 

konsekvens försämras fallverksamheternas förmåga att proaktivt förutse och agera på 

kommande förändringar av strategisk betydelse för verksamheten. Ett förslag för fortsatta 

studier är att studera i vilken omfattning och hur medelstora svenska verksamheter bedriver 

ett framåtriktat strategiskt analysarbete. 
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