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Abstrakt 
 
Titel: Resurshantering i små aktiebolags redovisningsfunktion: Motiven bakom att använda 
externa eller interna resurser 
 
Författare: Evelina Mårtensson, Emelie Sjöstrand och Jannie Strandberg 
 
Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng 
 
Handledare: Anders Wrenne 
 
Institution: Institutionen för Industriell ekonomi, Blekinge Tekniska Högskola 
 
 
Syfte: Syftet med denna studie är att identifiera de avgörande faktorerna som påverkar 
beslutet att outsourca redovisningstjänster, närmare bestämt den löpande bokföringen, sett ur 
företagsägarens perspektiv. Vi avser även att undersöka betydelsen av och motiven bakom 
dessa faktorer för att svara på om små företags löpande redovisning, ur företagsägarens 
perspektiv, lämpar sig för offshore outsourcing eller inte. Denna studie ämnar bidra med ökad 
förståelse av outsourcingbeslutet ur ett företagsägarperspektiv och lägger grund för vidare 
forskning kring beslutsstödsmodeller för outsourcing i samband med löpande bokföring. 
 
Metod: För detta examensarbete har vi valt en kvalitativ undersökningsmetod med ett 
hermeneutiskt perspektiv. Till vår studie har vi samlat in data genom att göra besöksintervjuer 
med fem olika företagsägare.  
 
Slutsats: Vår slutsats är att offshore outsourcing av den löpande bokföringen inte är ett 
lämpligt alternativ för småföretag sett ur företagsägarens perspektiv och dennes inställning 
resurshantering och påverkansfaktorer. Företagsägare i småföretag värderar olika 
kombinationer av faktorerna fokus på kärnverksamhet, kontakt och kontroll framför kostnad, 
som är den starkaste påverkansfaktorn för offshore outsourcing. Företagsägarna sätter även 
stor vikt vid påverkansfaktorn kunskap och att den externa aktören ska inneha professionella 
kunskaper inom redovisningsområdet. Även om en extern aktör i ett låglöneland skulle kunna 
erbjuda rätt kompetens saknar en sådan aktör den lokala kunskapen om företagets närmiljö, 
vilken företagsägare i småföretag efterfrågar. Vår slutsats är således att offshore outsourcing 
av småföretags löpande bokföring inte är lämpligt eftersom detta tillvägagångssätt inte lever 
upp till företagsägarnas värderingar av de olika faktorerna. Även detta tillvägagångssätt skulle 
bidra till minskade kostnader väger det inte upp avsaknaden av de andra faktorerna. Detta 
eftersom företagsägare i småföretag värderar fokus på kärnverksamhet, kontakt, kontroll och 
kunskap framför sänkta kostnader. 
 
Nyckelord: Outsourcing, Resursbaserad teori, Transaktionskostnadsteori, Småföretag, 
Löpande bokföring 



Evelina Mårtensson  Resurshantering i små aktiebolags redovisningsfunktion 
Emelie Sjöstrand 
Jannie Strandberg   

4 
 

Abstract 
 
Title: Resource Management in Small Firms Accounting Functions: The motives to use 
external or internal resources 
 
Authors: Evelina Mårtensson, Emelie Sjöstrand och Jannie Strandberg 
 
Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits 
 
Supervisor: Anders Wrenne 
 
Department: Department of Industrial Economics, Blekinge Institute of Technology 
 
 
Purpose: The purpose of this study is to identify the key factors that influence the decision to 
outsource accounting services from the business owner's perspective. We also intend to 
investigate the importance of and the motives behind these factors to answer if the small 
firm's accounting is suitable for offshore outsourcing or not. We will investigate this from the 
business owner's perspective. This study intends to contribute to increased understanding of 
outsourcing decisions from a business owner’s perspective and lays the basis for further 
research on decision support models for outsourcing associated with accounting.  
 
Method: For this thesis, we have chosen a qualitative research method with a hermeneutic 
perspective. For our study, we collected data by doing personal interviews with five different 
business owners. 
 
Results: Our conclusion is that offshore outsourcing of accounting is not an appropriate 
option for small firms from the business owner's perspective and his attitude towards 
resources and influencing factors. Business owners of small firms value the different 
combinations of the factors; focus on the core competence, contact and control over costs, 
which is the strongest influencing factor for offshore outsourcing. Business owners even put 
great emphasis on the influencing factor knowledge and to the external operator shall have 
professional knowledge in the field of accounting. Although an external actor in a low-wage 
country could offer the right skills the actor is lacking the local knowledge of the firm’s local 
environment that the business owners of small firms demand. Our conclusion is therefore that 
offshore outsourcing small firms accounting is not appropriate because this approach does not 
live up to the business owner's values of the different factors. While this approach would 
contribute to reducing costs it does not weigh up the absence of the other factors. This is 
because business owners of small firms value the focus on core competence, contact, control 
and knowledge in front of reduced costs. 
 
Key words: Outsourcing, Resource-based View, Transaction Cost Theory, Small Firms, 
Accounting
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
När ett företag väljer att omplacera en funktion eller en aktivitet som normalt görs internt till 
en extern aktör kallas det för outsourcing. Den vanligaste anledningen till varför företag väljer 
att outsourca en aktivitet är för att dra ner på kostnader samtidigt som det tillåter företaget att 
fokusera på kärnverksamheten. Ett annat motiv är att företaget får tillgång till teknik och 
specialistkompetens gällande den funktion som inte rör den egna kärnverksamheten (Belcourt 
2006; Quélin & Duhamel 2003). Ahl och Johansson (2002) och Falonius (2010) hävdar att 
företag som har möjlighet att fokusera mer på kärnverksamheten skapar ökad konkurrenskraft 
mot andra företag på marknaden. Bokföring samt administration är några av de vanligaste 
tjänsterna småföretag outsourcar eftersom det i många fall är en aktivitet som inte är 
förknippad med företagets kärnverksamhet (Företagande 2009; Clements 2003; Frydlinger 
2015). 
 
Outsourcing kan förklaras som ett sätt för företagen att komplettera de interna resurserna med 
externa för att optimera företagets resursanvändning. Skillnader i behovet av externa resurser 
menar Penrose (2009) har att göra med att företag skiljer sig åt gällande kompetens och 
resurser. Outsourcing handlar i grunden om ett beslut om att antingen göra en aktivitet internt 
eller köpa tjänsten av en extern aktör. Penrose (2009) menar att ett företag inte kan inneha alla 
nödvändiga resurser och att olika företag måste anpassa sitt outsourcingbeslut efter sin egen 
verksamhet. Ventovuori (2007) uttrycker att företag har begränsade resurser internt och att 
dessa då ska fokusera på att resurserna används till företagets viktigaste och mest produktiva 
aktiviteter, d.v.s. företagets kärnverksamhet. Begreppen beslutsprocess och outsourcing är 
tillsammans ett relativt vagt begreppspar och säger inte mycket om huruvida beslutet att 
outsourca eller inte outsourca en aktivitet faktiskt påverkar företagets framgång eller inte. 
Resultatet av beslutet kommer att påverkas av förmågan att fastställa och ta hänsyn till de 
relevanta faktorer som kan sättas i samband med beslutet om att antingen sköta aktiviteten 
internt eller låta ett externt företag göra den. 
 
Företag kan ha olika mål med outsourcing. Dessa olika mål kan exempelvis vara att minska 
de fasta kostnaderna, minska antalet anställda eller kompensera bristen på interna resurser. 
Outsourcingen sker vanligtvist i begränsad omfattning och är hänförlig till att på något vis 
vara värdeskapande för företaget som köper den externa tjänsten (Banerjee & Williams 2009). 
I beslutsprocessen om outsourcing är det därför viktigt att företagsägaren väljer ett alternativ 
som stämmer överens med såväl ändamålet med outsourcingen som faktorerna företagsägaren 
värderar. Thong (1999) nämner att småföretag är starkt centraliserade då det ofta är ägaren 
som fattar de viktiga besluten. Vidare menar även Thong (1999) att småföretag i allt större 
omfattning saknar resurser och specialistkunskaper för att utföra aktiviteter som inte är 
kopplade till företagets kärnverksamhet. Ett av de största områdena inom företaget där denna 
brist finns är inom ekonomi (Thong 1999). 
 
Betydelsen av informationen småföretag kan ta del av genom sin redovisning kombinerat med 
svårigheterna för småföretagsägare i beslutsfattande och dess påverkansfaktorer har ändå inte 
lett till att området är särskilt väl utforskat (Hafeez & Andersen 2014). Hafeez och Andersen 
(2014) genomförde en studie i pakistanska tillverkande små och medelstora företag för att 
identifiera faktorer som påverkar dessa företag gällande beslut om outsourcing av 
redovisning. I sitt resultat kom Hafeez och Andersen (2014) fram till att faktorer som 
aktivitetens karaktär, förtroende för revisorn och företagets konkurrenssituation inverkar på 
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outsourcing av redovisning. Det finns litteratur som omfattar ledningsperspektiv och 
outsourcing men kopplingen till bokföring och redovisning är inte i någon större omfattning 
ett utforskat område (Kamyabi & Devi 2011a). Kamyabi & Devi (2011b) menar att forskning 
om outsourcing av företags redovisningsfunktion fortfarande är eftersatt mycket p.g.a. att 
både företagsägare och forskare inte förstått hur viktigt det är och vilken betydelse det kan ha 
för hela samhället. 
 
1.1.1 Offshore outsourcing 
 
Offshore outsourcing innebär att företag väljer att outsourca funktioner till andra länder än det 
som företaget befinner sig i. Det innebär inte bara att svenska företag själva slipper hantera en 
funktion och de fasta kostnader detta innebär, utan även att de kan minska sina rörliga 
kostnader avsevärt jämfört med att outsourca till ett annat företag i Sverige (Gylling, Heikkilä, 
Jussila & Saarinen 2015). Kostnadsbesparing ses som den mest övertygande anledningen till 
varför företag väljer offshore outsourcing (Jahns, Hartmann & Bals 2006; Maskell, Pedersen, 
Petersen & Dick-Nielsen 2007; Tate, Ellram, Bals & Hartmann 2009; Ahl & Johansson 2002; 
Lindberg, Kahn & Krouthén 2009). Genom offshore outsourcing till låglöneländer gör 
företaget kostnadsbesparingar tack vare löneskillnader mellan lönerna i det egna landet och 
låglönelandet. (Mukherjee, Gaur & Datta 2013; Smith, Mitra & Narasimhan 1996). 
Låglöneländer är länder som har lägre kostnader för arbetskraft än Sverige, som exempelvis 
Kina, Indien och Östeuropa. Löneprovisionen är lägre i dessa länder, vilket gör att deras 
starkaste konkurrensmedel är billig arbetskraft (Edling 2005). Outsourcing av tjänster till 
låglöneländer har ökat med genomsnitt nio procent per år (Falk & Wolfmayr 2008).  
 
Denna möjlighet till kostnadsbesparing via offshore outsourcing består inte bara av 
löneskillnader utan även av infrastrukturutveckling gällande såväl transport som 
kommunikation som har lett till att kostnader för offshore outsourcing minskat. 
Internetmöjligheten är en avgörande faktor gällande offshore outsourcing samt att många 
tjänster kan utföras elektroniskt på ett standardiserat sätt (Van De Gevel 2006).  Löpande 
bokföring är ett exempel på en tjänst som lämpar sig för aningen outsourcing eller offshore 
outsourcing eftersom det är en standardiserad process som inte kräver fysisk närvaro och som 
inte tillhör det outsourcande företagets kärnverksamhet. Corbett (2004) och Maskell et al. 
(2007) hävdar att ett kostnadsmotiv må vara den främsta anledningen till offshore outsourcing 
men för att företaget ska få nytta av outsourcing på lång sikt bör även andra värdeskapande 
fördelar också uppfyllas, såsom fokus på det egna företagets kärnverksamhet eller ökad 
kvalitet. 
 
1.2 Problematisering 
 
Enligt Pistole och Bragg (2005) är chansen att lyckas med outsourcingen i form av att uppnå 
lägre kostnader för aktiviteten är ungefär lika stor som risken att misslyckas med outsourcing 
och istället öka företagets kostnader. Misslyckande med att räkna på kostnader som är 
förenade med outsourcing nämns som den främsta anledningen till varför småföretag 
misslyckas med outsourcing. Corbett (2004) beskriver att det är svårt att göra en fullgod 
bedömning om vinsterna med outsourcing. Småföretagsägarnas problem grundar sig i att den 
omgivande miljön är snabbföränderlig (Kamyabi & Devi 2011c) och att kraven på de 
småföretagen därmed ökar vilket i sin tur leder till att företagsägarna står inför alltmer 
komplicerade ledningsuppgifter (Lamminmaki 2007; Espino-Rodríguez, Lai & Baum 2008). 
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För småföretag1 spelar bokföring och redovisning stor roll eftersom det inte bara ger företagen 
bättre kontroll över deras ekonomi utan även kan användas för beslutsfattande för att 
exempelvis öka företagets vinst och se över företagets kostnader (Dorasamy, Marimuthu, 
Jayabalan, Raman, & Kaliannan 2010). Kostnadsbesparingar är viktiga för småföretag av den 
anledningen att de måste vara konkurrenskraftiga på en föränderlig marknad med många 
konkurrerande småföretag (Doh 2005). Med löpande bokföring menas i denna studie att ett 
företag bokför samtliga affärshändelser. Det ska finnas en verifikation för varje affärshändelse 
som visar på tidpunkt för affärshändelsen, belopp, motpart och vad affärshändelsen avser, 
detta i enighet med BFL (1999:1078). Den löpande bokföringen är det mest grundläggande 
verktyget av ekonomifunktionen och alla företag är skyldiga att föra löpande bokföring enligt 
BFL (1999:1078). 
 
Småföretag saknar i allmänhet resurser i form av expertis att utföra den löpande 
redovisningen internt vilket därför leder dem i riktning att outsourca denna aktivitet för att 
övervinna de svårigheter som resursbegränsning innebär (Kamyabi & Devi 2011a). Tillgång 
till kunskap och kompetens hos den externa redovisningsbyrån ses därför som en viktig 
påverkansfaktor då ett företag överväger outsourcing av redovisningsfunktionen (Rommel, 
Everaert & Sarens 2007). Herath & Kishore (2009) menar att det är svårt att fastställa det 
exakta värdet av en tjänst och även exakt vilket behov företaget har av outsourcing. För 
företagägaren är det en stor utmaning att välja en lämplig extern aktör som innehar rätt 
kompetens och vision. Herath & Kishore (2009) menar att svårigheterna och riskerna med 
outsourcing täcker ett brett spektrum av olika problem, exempelvis graden av kunskap om 
både outsourcing och aktiviteten som ska outsourcas samt förlust av kontroll över den 
aktivitet som outsourcas. Herath & Kishore (2009) menar därför att osäkerheten i 
beslutsprocessen är hög och att det är en komplex situation för företagsägaren. 
 
Ebrahim, Ahmed & Taha (2010) hävdar att små och medelstora företag i stor utsträckning 
bidrar till ett lands bruttonationalprodukt (BNP) och därmed är viktiga för ett lands ekonomi 
och tillväxt. Den ökande komplexiteten i miljön leder till att små och medelstora företags 
interna resursbrist blir alltmer kännbar (Kamyabi & Devi 2011c). Gooderham, Tobiassen, 
Døving och Nordhaug (2004) hävdar dessutom att mindre företag är inte är lika effektiva som 
stora när det gäller utnyttjande och föredelning av resurser. Detta gör att informationen ett 
företag kan ta del av i redovisningen blir extra viktig för små och medelstora företag för att ha 
möjlighet till långsiktig överlevnad och utveckling (Nandan, 2010; Mahmoodzadeh, Jalalinia 
& Nekui Yazdi 2009).  Redovisning och bokföring inte bara är en teknik eller metod utan 
något som fyller en viktig funktion i företagen genom att förse dem med värdefull 
information, varför beslut om hur denna ska skötas är av stor vikt i småföretag. 
 
Både transaktionskostnadsteorin och den resursbaserade teorin menar att specifika tillgångar 
är en faktor som påverkar beslutet om outsourcing (McIvor 2009; Kamyabi & Devi 2011a). 
Dessa specifika tillgångar kan vara både materiella och immateriella. Vid outsourcing av den 
löpande bokföringen kan ett bokföringsprogram ses som en materiell specifik tillgång och 
viss mån av humankapital, som exempelvis expertis, kan ses som en immateriell specifik 
tillgång (Barney 1991; McIvor 2009). Tillgång till extern expertis är således en påverkande 
faktor vid beslut om outsourcing. Detta eftersom ändamålet med outsourcing kan vara att få 
tillgång till just extern expertis för att komplettera de interna resurserna (Everaert, Sarens & 
Rommel 2010; Kamyabi & Devi 2011a). 
 

                                                 
1 Med småföretag menas vidare i vår studie företag med noll till nio anställda. 
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Företaget som köper en tjänst av ett annat företag genom outsourcing skapar ett 
avtalsförhållande som baseras på det köpande företagets förväntningar på vad det externa 
företaget ska prestera. Med detta kommer flera fallgropar som vid beslut om outsourcing 
måste övervägas och analyseras för att minska risken för att det uppstår problem (Razzaque & 
Sheng 2002). Beslut om outsourcing är en avancerad process och kräver att beslutsfattaren 
genomför en tydlig analys av verksamheten för att avgöra vad som tillhör företagets 
kärnverksamhet och vad som kan vara föremål för outsourcing (Gandja & Degos 2012). En 
outsourcingrelation måste bygga på ett ömsesidigt förtroende mellan parterna för att skapa 
förutsättningar för att outsourcingen ska bli framgångsrik (Sheehan 1989). Därför är det av 
stor vikt att företaget noggrant väljer ut det externa företaget för att både kunna behålla 
kontrollen samt bygga upp ett förtroende. Företaget måste tydligt kommunicera sina 
förväntningar och krav gentemot det externa företaget som måste förstå sin roll och sitt ansvar 
i outsourcingen. God kommunikation ses därför som en absolut nödvändighet för att detta ska 
kunna ske (Razzaque & Sheng 2002). 
 
Everaert, Sarens och Rommel (2010) hävdar att beslut om outsourcing av 
redovisningsfunktioner även påverkas av tillgängligheten och tilliten till revisorn. Förtroendet 
för och kontakten med den externa aktören är en faktor som påverkar beslut om outsourcing. 
Företagsägaren behöver kunna lita på att redovisningsbyrån utför arbetet korrekt, både enligt 
de rättsliga skyldigheter löpande bokföring innebär men även utifrån de förväntningar 
företagsägaren har (Espino-Rodríguez, Lai & Baum 2004; Everaert, Sarens och Rommel 
2010). En högre grad av förtroende bidrar således till att tendensen att företagsägaren väljer 
outsourcing av den löpande bokföringen ökar (Everaert, Sarens och Rommel 2010).  
 
Den resursbaserade teorin förklarar varför småföretag väljer ett internt eller externt sätt att 
sköta sin löpande bokföring genom att i första hand fokusera på resurser och kompetens för 
att uppnå konkurrensfördelar (Gooderham et al. 2004; Barney 1991; McIvor 2009; Kamyabi 
& Devi 2011c). Enligt resursbaserad teori kan företagsägarens beslut om outsourcing 
påverkas av hur interna och externa resurser ska fördelas. Fördelningen av resurser är både 
svårt och viktigt för företagsägare i småföretag. Resursbrister blir mer kännbara i småföretag 
som är mer sårbara än stora företag till följd av konkurrenstrycket på marknaden (Kamyabi & 
Devi 2011c; Espino-Rodríguez, Lai & Baum 2004). Detta är viktigt eftersom internt 
resursfokus på företagets kärnverksamhet kan leda till att företaget skapar hållbara 
konkurrensfördelar (Gooderham et al. 2004; Delmotte & Sels 2008). Det gäller därför för 
företagsägaren att noggrant analysera vilka aktiviteter som kan vara lämpliga för outsourcing 
och vad detta i sin tur leder till; minskade eller ökade kostnader, minskad eller ökad kontroll, 
förlorad eller vunnen kunskap etc. 
 
Även om outsourcing är en chans för småföretag att bl.a. förbättra sina möjligheter att 
konkurrera på marknaden genom att komplettera interna resurser med externa resurser samt 
sänka sina kostnader så menar McIvor (2009) att detta inte är ett lätt beslut att fatta eftersom 
det måste vara mycket välplanerat och organiserat. Vidare menar McIvor (2009) att det är 
mycket viktigt för beslutsfattaren att bedöma och identifiera de faktorer som är inblandade 
och berörs av outsourcingen innan beslutet fastslås. Enligt King (1994) är ett beslut om 
outsourcing av en aktivitet inte en enkel process. Bara för att outsourcing innebär att någon 
annan gör jobbet betyder inte det att företagsägaren helt enkelt undertecknar ett kontrakt och 
sedan är fri från problem. Då den löpande bokföringen är en viktig funktion i småföretag får 
företagsägaren inte ta för lätt på beslutet om outsourcing, utan måste analysera fördelar och 
nackdelar med olika alternativ och vilka olika faktorer som påverkar beslutet. Även om en 
aktivitet inte tillhör företagets kärnverksamhet innebär inte det att det alltid är det bästa för 
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företaget att outsourca aktiviteten. Företagsägaren måste göra en realistisk bedömning av 
förluster och vinster såväl på kort sikt men framförallt på lång sikt (King 1994). 
 
Marriott och Marriott (2000) beskriver att småföretag har problem med att på rätt sätt hantera 
löpande bokföring. Detta anses främst bero på att företagen saknar förmågan att utföra detta. 
Eftersom löpande bokföring dels kräver kunskap och expertis om redovisnings- och 
skatteregler men även förmåga och resurser att applicera dessa regler i företagsmiljön och den 
löpande bokföringen. Dessa kunskaper och resurser är något som småföretag saknar och 
därför är outsourcing av den löpande bokföringen vanligt bland småföretag (Marriott & 
Marriott, 2000). Ett samarbete med en extern aktör via offshore outsourcing kan skapa 
konkurrensfördelar genom ett unikt sätt att kombinera funktioner och kunskaper (Kotabe & 
Murray 2004; Ellram, Tate & Billington 2008). I mindre företag kan brist på mänskliga 
resurser leda till att det blir svårt för företaget att säkerställa att det finns tillräcklig kompetens 
inom alla delar som har med företagande att göra. Anställning av ny personal eller 
vidareutbildning av befintlig personal är kostsamt för företaget, något som småföretaget inte 
alltid har möjlighet att lägga resurser på (Företagande 2009; Irina 2008). En undersökning 
gjord av Ekonomifakta (2011) visar dessutom att 75 procent av alla småföretag har svårt att få 
tag i rätt kompetens. 
 
Frydlinger (2015) nämner att bristande kontrakt mellan kund och en extern aktör samt 
oenighet rörande vem som ska betala för vad kan leda till ökade kostnader för företaget. Om 
parterna inte samarbetar med varandra utan arbetar för sina egna intressen kan det leda till 
onödiga kostnader för företaget samt att resultatet och syftet med outsourcingen inte uppnås 
(Frydlinger 2015; Click & Duening 2005). Corbett (2004) föreslår att företag som överväger 
outsourcing gör en genomgående analys av de risker och kostnader som är förenade med 
outsourcing. Detta för att minska risken med att kostnaderna för outsourcing överstiger den 
beräknade kostnadsbesparingen samt för att minska risken för oförutsedda dolda kostnader. 
En genomgående analys av risker och kostnader är nödvändig men svår och tidskrävande att 
genomföra vilket innebär att det är en kostsam process för småföretag (Corbett 2004).   
 
Transaktionskostnadsteorin är en användbar ram för att förklara varför småföretag väljer att 
utföra sin löpande redovisning internt eller externt med hjälp av en professionell 
redovisningsbyrå (Kamyabi & Devi 2011c; Everaert, Sarens & Rommel 2010). Beslutet 
påverkas enligt denna teori av kostnaderna för respektive alternativ, så kallade 
transaktionskostnader (Williamsson 1985). Gylling et al. (2015) och Clements (2003) hävdar 
att företag som vill outsourca har svårigheter både med att identifiera samtliga kostnader 
förenade med att internt hantera en ekonomifunktion och med att identifiera motsvarande 
kostnader för outsourcing av samma funktion. Transaktionskostnader kan uppstå till följd av 
exempelvis långdragna diskussioner om avtalet eller att utföra för detaljerade mätningar utan 
syfte (Frydlinger 2015). En anledning till att ett förhastat beslut tas kan vara på grund av att 
det tar för lång tid och därför är för kostsamt för företaget att utvärdera alla kostnader, risker 
m.m. (McFadden 1998). Vidare menar Gylling et al. (2015) och Clements (2003) att det bland 
småföretag finns en risk att övervärdera kostnadsfördelarna med offshore outsourcing. 
Anledningen till detta är att de fokuserar för mycket på det låga priset den externa aktören kan 
erbjuda vilket gör att dem glömmer att tänka på dolda kostnader med offshore outsourcing 
(Frydlinger 2015). 
 
Sett ur ett ekonomiskt tillväxtperspektiv är småföretag viktiga för ett lands BNP 
(Ekonomifakta 2010; Irina 2008). Enligt SCB (2014) finns det drygt 1,1 miljoner aktiva 
småföretag med noll till nio anställda vilka utgör drygt 96 procent av Sveriges totala antal 
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företag varav drygt 415 000 av dessa är aktiebolag enligt databasen Business Retriever. Ett 
aktiebolag är en juridisk person där bolaget ansvarar för skulderna till skillnad från enskild 
firma och handelsbolag där ägaren/ägarna ansvarar för företagets skulder (Bolagsverket 
2013). Aktiebolag är skyldiga att lämna årsredovisning till Bolagsverket vilket inte enskild 
firma eller små handelsbolag är (Bolagsverket 2013). Enskilda firmor och små handelsbolag 
har således ingen nödvändig koppling till expertaktörer inom redovisningsområdet, varför 
denna studie inriktar sig på aktiebolag. Det stora antalet småföretag2 på den svenska 
marknaden innebär att konkurrensen är hård. Småföretag på en sådan konkurrensutsatt 
marknad tvingas att utveckla och effektivisera sin organisation för att på lång sikt överleva 
(Konkurrensverket 2013; Berggren & Bengtsson 2004). En möjlighet till detta är genom 
outsourcing eller offshore outsourcing av en del eller flera delar av verksamheten för att dels 
kunna minska företagets kostnader och dels kunna fokusera på den värdeskapande 
kärnverksamheten (Ahl & Johansson 2002). Detta innebär således att företagsägarna står inför 
ett beslut som är av stor betydelse för företagets fortlevnad. 
 
1.2 Frågeställning 
 
Med hänsyn till vår ovanstående problembakgrund ämnar vi att ta reda på följande 
frågeställning: 
 

 Hur påverkar företagsägarens inställning till resurshantering små aktiebolags 
möjligheter till offshore outsourcing? Vilka bakomliggande motiv finns det till att 
välja ett internt eller ett externt tillvägagångssätt för att sköta företagets löpande 
bokföring? 

 
1.3 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att identifiera de avgörande faktorerna som påverkar beslutet att 
outsourca redovisningstjänster, närmare bestämt den löpande bokföringen, sett ur 
företagsägarens perspektiv. Vi avser även att undersöka betydelsen av och motiven bakom 
dessa faktorer för att svara på om småföretags löpande redovisning, ur företagsägarens 
perspektiv, lämpar sig för offshore outsourcing eller inte. Denna studie ämnar bidra med ökad 
förståelse av outsourcingbeslutet ur företagsägarens perspektiv och lägger grund för vidare 
forskning kring beslutsstödsmodeller för outsourcing i samband med löpande bokföring. 
 
1.4 Avgränsning 
 
Förutom företagsägaren själv så finns det ett antal företagsspecifika egenskaper som påverkar 
beslutet om outsourcing. Exempel på sådana egenskaper är företagskultur, branschtillhörighet 
och IT-användning (Razzaque & Sheng 2002). Då denna studie sker ur ett 
företagsägarperspektiv i småföretag belyser vi vidare inte dessa företagsspecifika egenskaper. 

                                                 
2 Vidare i denna studie används begreppet småföretag med betydelsen små svenska aktiebolag. 
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2. Metod 
 
Vi har i den här uppsatsen valt att empiriskt studera vilka faktorer det är som påverkar 
beslutet om outsourcing. Vi har valt att utgå från två perspektiv på små svenska aktiebolag; 
sådana som outsourcar sin löpande bokföring och sådana som hanterar sin löpande bokföring 
internt. Kunskap som vi vill bidra med är djupare förståelse av outsourcingbeslutet ur 
företagsägarens perspektiv. För att få en djupare förståelse har vi valt att göra 
besöksintervjuer. Antalet företag som vi har valt att intervjua i vår studie är fem stycken små 
aktiebolag. Detta för att få information som är unik. Det blir mer detaljrik information med få 
intervjuer där datainsamlingen är av hög kvalité. För att få fram relevanta företag för vår 
studie har vi använt oss av databasen Business Retriever. Vi valde att använda den databas på 
grund av att den finns lättillgänglig för oss som är studenter på Blekinge Tekniska Högskola. 
 
2.1 Metodval 
 
Vi har valt att en kvalitativ undersökningsmetod för att få en djupare förståelse för vårt 
problem. Det har vi valt för att undersökningsmetoden ska utformas efter frågeställning och 
syftet med uppsatsen (Patel & Davidson 2011). Vi ville ha ett fokus på att försöka beskriva 
och förstå de underliggande påverkansfaktorerna. Genom att studerat de underliggande 
faktorerna och se mönster vid valet av outsourcing har det gett en djupare förståelse för 
området. Vi har valt att göra besöksintervjuer med företagsägaren från småföretag. Den 
kvalitativa metoden inriktar sig på att intervjuerna ska göras med representativa anställda 
(Hellspong 2014). En nackdel som vi upptäckte med besöksintervjuer var att det kan var svårt 
at få tag i företagsägare som hade tid med en sådan typ av intervju. Då besöksintervjuer har 
upptagit företagsägaren arbetstid.  
 
Kvalitativt tillvägagångssätt har vi valt att definiera efter Hellspongs (2014) definition, som 
anser att ett kvalitativt tillvägagångssätt är en metod där intervjuaren låter respondenten få 
svara utförligt på frågorna. Tanken med detta är att det ska ge en så detaljerad bild då 
respondenten får möjlighet att uttrycka sina tankar, värderingar samt erfarenheter. Denna 
information kan dock vara svårare att analysera men det finns även möjlighet till att ge en mer 
detaljerad bild (Hellspong 2014). Ett kvalitativt tillvägagångssätt gör det möjligt för oss som 
författare att tolka svaren som respondenterna ger (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2006). Det 
kvalitativa tillvägagångssättet handlar även om att intervjua ett fåtal småföretag för att få en 
djupare grund och mer information utav intervjuerna. Därför har vi valt fem stycken 
småföretag där företagsägaren har varit intresserad att ställa upp på en besöksintervju. Vår 
empiriska undersökning baseras endast på fem stycken småföretag och vi är medvetna om det 
låga antalet studieenheter. Vid ett kvalitativt tillvägagångssätt är informatorerna oftast få 
eftersom forskaren försöker få en så detaljerad bild och inte syftar till en generaliserbarhet. 
Det gör att vi inte kan generalisera utan istället söker efter indikationer. Vi har försökt 
motverka en subjektiv bild som företagsägaren kan ge genom en intervju om sitt eget företag. 
Detta genom att vi har förhållit oss kritiskt till vad respondenterna givit för svar under 
besöksintervjuerna.  
 
Med kvalitativt tillvägagångssätt kopplas ofta ett hermeneutiskt synsätt. Hermeneutik betyder 
tolkningslära som har sina rötter i humanistisk vetenskap. Vi har studerat, tolkat och försökt 
förstå och se helheten i mänskligt beteende (Patel & Davidson 2011). Det vi ville få ut av 
besöksintervjuerna var att försöka förstå helheten och se hur företagsägarna tolkar och förstår 
verkligheten. Vi har som grund att skapa en förståelse och inte dra allmänna slutsatser eller 
upptäcka regelbundenheter. 



Evelina Mårtensson  Resurshantering i små aktiebolags redovisningsfunktion 
Emelie Sjöstrand 
Jannie Strandberg   

13 
 

 
Vi valde att samla in kvalitativ data i primär form genom semistrukturerade intervjuer för att 
få en djupare inblick i och förståelse för besluten om hur företagsägaren organiserar sina 
resurser gällande den löpande bokföringen. Semistrukturerade intervjuer innebär att man har 
fördefinierade frågor men utforskar svaren genom att ställa fler oplanerade frågor, med andra 
ord använder man både ett strukturerat och ostrukturerat tillvägagångssätt. Frågorna som har 
ställts har anpassats efter respondent samt ordningen är tillåten att ändras. Liknande strukturer 
används vid undersökandet av problem. Användandet av ostrukturerade frågor kan bidra till 
att få tag i oanad information (Wilson 2014). Semistrukturerade intervjuer ansåg vi var ett 
lämpligt tillvägagångssätt för att få svar på våra frågor och samla in den empiri vi behövde till 
vår analys. Intervjuer som är semistrukturerade innehåller vissa frågor som ska ställas till 
respondenten under intervjun, vilka intervjuaren inte behöver ställa i ordningsföljd (Bryman 
& Bell 2013). Kompletterande frågor, följdfrågor får ställas under intervjun (Bryman & Bell 
2013), vilket vi gjorde för att komplettera vårt formulär med de grundfrågor vi ställde vid 
intervjutillfället. 
 
Det finns flertal risker med att använda ett semistrukturerat tillvägagångssätt. Bland annat 
finns det risk att vi som intervjuare genom kommentarer och kroppsspråk leder in 
företagsägaren på fel väg. Om för mycket flexibilitet används kan det bli svårt att göra en 
jämförelse av svaren samt att förutfattade meningar kan komma att påverka tolkningen av 
svaren (Wilson 2014). Vi har varit medvetna om denna kritik och försökt att inte påverka 
företagsägaren under intervjuerna för att få ett så objektivt svar som möjligt. Vi har med vår 
intervjumetod fått information som är tillförlitlig och har beskrivit det vi ville undersöka. 
Vi har valt att organisera våra besöksintervjuer med öppna frågor. Det utgör att vi får en fysik 
observation (Jacobsen 2002). Genom fysisk observation fick vi situationen kontrollerad och 
möjlighet att se kroppsspråk samt att följa upp med följdfrågor (Eriksson & Wiedersheim-
Paul 2006). Eftersom vi har valt ett fåtal informatörer var en öppen besöksintervju ett lämpligt 
tillvägagångssätt för att se hur företagsägarna reagerar och tolkar frågorna. Det ger dem även 
möjlighet att svara fritt på frågorna, till skillnad från slutna frågor där respondenten endast 
kan svara ja eller nej, alternativt endast förutbestämda svarsalternativ (Bryman & Bell 2013). 
Det för att få en djupare grund i svaren som vi har behövt till att kunna genomfört en 
kvalitativ studie. 
 
För att kunna utföra intervjuerna på ett effektivt sätt och få ut så mycket underlag som möjligt 
utformade vi en intervjuguide. Intervjuguiden innehöll intervjufrågorna och kan finnas under 
bilaga. Vi gjorde två olika intervjuguider, en för småföretag som outsourcar och en för 
småföretag som inte outsourcar den löpande bokföringen. Det för att få relevant information 
utav varje specifikt företag. För att företagsägaren skulle vara förbered inför besöksintervjun 
skickade vi intervjuguiden i förväg. Vi bedömde att det inte fanns någon nackdel med att 
skicka intervjuguiden i förväg utan att det skulle förberedda företagsägaren genom att vara 
medvetande om vad besöksintervjun kommer handla om. Om frågorna skickas i förväg får 
företagsägaren en bättre uppfattning och bli mer strukturerad. På så vis fick vi information 
som vi var intresserade av och även siffror om företaget som företagsägaren kunde kolla upp 
innan besöksintervjun (Kvale 1997). Vi valde att skriva en utökad version av intervjuguiden 
till oss som författare. Det för att få mer stöd under besöksintervjun och den användes även 
som en checklista för att få med information på alla områden som vi ville ha. Vi har låtit 
företagsägaren svara fritt på våra öppna frågor men ifrågasatt om vi ville ha ett djupare svar 
eller om något var oklart. 
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Vi strukturerade upp våra intervjufrågor i tre delar. Först började vi med inledande frågor om 
företaget och företagsägaren. Därefter började vi med allmänna frågor om löpande bokföring 
och hur det hanteras av företaget. Vidare hur företaget hanterade sin löpande bokföring med 
olika frågor om kostnader och outsourcing för att sedan avsluta med frågor om återkontakt. Vi 
valde att formulera våra frågor efter vilken information vi ville ha ut för att kunna besvara 
vårt syfte och få underlag till vår analys. Vi är medvetna om konsekvenserna för hur frågorna 
har formulerats har haft en viss typ av utgång av hur studien gjorts och analysens resultat. Vi 
har försökt formulera frågorna så att det speglar syftet med den teoretiska ramen i åtanke. Ett 
enkelt språkbruk har använts för att göra frågorna begripliga. Vi har försökt att inte formulera 
ledande frågor för att undvika att styra respondentens svar. Därefter har vi ställt följdfrågor 
som inte är med i intervjuguiden beroende på vad respondenten har gett för svar. 
 
Vi har försökt förbereda oss så mycket som möjligt för att besöksintervjun inte ska bli 
ostrukturerat. Hur man väljer att ställa frågorna är också viktigt. Kvalitén på frågorna kommer 
att påverka kvalitén på svaren (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2006; Kvale & Brinkmann 
2009). Kvalitén på svaren påverkar därefter kvalitén på analysen (Kvale & Brinkmann 2009). 
Vi har försökt att ha ett strukturerat sätt genom hela intervjun och hålla oss till relevanta 
frågor. Vi ville få ut så mycket som möjligt av intervjuerna för att skapa förutsättningar för en 
bra kvalité på analysen. Vi har till viss del erfarenhet av intervjuer sen tidigare men den 
omfattande träning samt kunskap som krävs enligt Kvale och Brinkmann (2009) är hos oss 
ofullständig. 
 
2.2 Insamling av empiri 
 
För att få fram ett urval av företag har vi utgått från de träffar vi fått i databasen Business 
Retriever utifrån våra sökkriterier. Business Retriever är en databas som vi har använt som en 
tillförlitlig källa för att få fram företag som kan vara med i urvalsprocessen. När vi har sökt 
data på Business Retriever har vi valt aktiebolag med noll till nio anställda. Därefter har vi 
valt att småföretagen har en omsättning mellan 500 tkr till 9 999 tkr. Detta för att risken med 
att få information om inaktiva företag ska filtreras bort. Därefter har vi valt aktiebolag med 
noll till nio anställda inom Karlskrona Kommun, Blekinge Län. Det geografiska området som 
vi har valt att genomföra intervjuer är inom Karlskrona Kommun i Blekinge Län. Det ligger i 
närområdet då vi studerar på Blekinge Tekniska Högskola. Vi valde Karlskrona Kommun för 
att avståndet till företagen gör det möjligt för oss att genomföra besöksintervjuer. Vi har 
medvetet valt bort redovisningsföretag för löpande bokföring är deras kärnverksamhet och 
därför är det inte relevant för vår studie. Vi har valt att bortse från någon specifik bransch då 
det inte är intressant för vår studie. Vi ville intervjua olika branscher för att få ett bredare 
perspektiv. Vi är väl medvetna om att val av bransch påverkar uppsatsens utgång. 
 
Våra sökkriterier har vi grundat på att få fram aktiva småföretag. Vid val av småföretag har 
det underlättat för oss att boka in en besöksintervju med företagsägaren. Småföretag är även 
den vanligaste bolagsformen i Sverige (Bolagsverket u.å.). Det möjliggjorde att vi kunde göra 
besöksintervjuer i närområdet istället för att göra telefonintervjuer med småföretag som 
befinner sig på annan ort. Med besöksintervju kunde vi få en mer närhet och kontakt med 
företagsägaren vilket gjorde att vi fick större förståelse för de olika beslutsvalen. Småföretag 
är i vår studie företag med noll till nio anställda. Vi har medvetet gjort ett aktivt val med noll 
till nio anställda för att i urvalet inte får med inaktiva småföretag. Ett småföretag är ett företag 
med 0 till 49 anställda vilket vi har kännedom om (Ekonomifakta 2010). Vi har gjort en 
begränsning av antalet anställda för att hålla oss till vår definition av småföretag. Detta för att 
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få ett perspektiv på en djupare grund om hur företagsägare i småföretag tar hänsyn till olika 
påverkansfaktorer vid beslutet om outsourcing. 
 
Efter att vi fyllt i våra sökkriterier fick vi upp en träfflista på 839 stycken småföretag som är 
relevanta för vår studie i Karlskrona Kommun. Vi har senare använt oss av kvoturval av 
företagen i vår träfflista. Det innebär att vi själva valt ut hur många och vilka småföretag vi 
anser relevanta att boka besöksintervjuer med för vår studie. Kvoturval innebär att urvalet av 
respondenter inte sker slumpmässigt utan genom ett aktivt val av oss som författare (Bryman 
& Bell 2013).  Kvoturval anses enligt Bryman och Bell (2013) vara ett rimligt 
tillvägagångssätt för att få fram en säker bild av verkligheten. Vi har själva valt vilka 
småföretag som vi tyckte var relevanta att boka besöksintervjuer med. Dels för att få en 
intervju med företagsägaren och inte en anställd på företaget men även för att vi skulle få ut så 
mycket som möjligt av besöksintervjun. Vårt första urval gjordes då enligt våra sökkriterier 
och sedan efter om småföretaget var relevant för vår studie. Det har använts för att få en 
djupare förståelse och relevant kunskap som bidrar till vår empiriska undersökning.   
 
Efter vi hade bestämt vår avgränsning kontaktade vi företag enligt kvoturvalsmetoden. Totalt 
ringde vi 48 stycken småföretag inom Karlskrona Kommun. Det var fem stycken av dessa 
som var villiga att ställa upp på en besöksintervju. För att ta reda på om företaget var relevant 
för vår studie ställde vi några korta initiala frågor per telefon. Dessa frågor handlade om antal 
anställda, omsättning och hur de hanterade sin löpande bokföring så att vi skulle får variation 
på urvalet. Vi valde att ställa de två första frågor för att kontrollera så att uppgifter vi fått från 
Business Retriever stämde överens med verkligheten. Vi valde även att göra företaget 
uppmärksam på att vi ville ha en intervju med företagsägaren för att få relevant kunskap om 
företaget och dess ekonomi och även då företagets beslutsprocess. På varje besöksintervju 
kunde företagsägaren själv ställa upp som respondent. Vi valde även att fråga om 
företagsägarna tyckte det var tillfredställande att bli inspelade. Det för att vi skulle kunna 
kontrollera vad som sagts och inte missa viktiga detaljer. Det var bara en företagsägare som 
inte vill bli inspelad vilket vi då avstod från att göra med respekt för företagsägaren. Trots 
detta valde vi att boka en besöksintervju med företagsägaren då det var ett intressant företag 
att studera. För att samla in empiri under intervjun utan inspelningsmöjlighet fokuserade vi 
mer på att anteckna respondentens svar. Vi var medvetna om att det kan finnas en risk med att 
företagsägarna kan bli stumma och vara obekväma med att bli inspelade (Jacobsen 2002). 
Därför valde vi att fråga om hur vidare dem ställde sig till det. Vi bokade därefter in tid och 
plats för besöksintervjuerna. Vi frågade även om e-mejladress så att vi kunde skicka 
intervjuguiden i förväg. 
 
Vid genomförandet av besöksintervjun började vi med att presentera oss och informera 
ytterligare vad vår studie handlar om. Vi hade bestämt innan att en av oss skulle leda frågorna 
men att alla sedan skulle vara deltagande med följdfrågor och vara med i diskussioner. Vi alla 
förde även anteckningar för att inte missa information och eventuella kopplingar till egna 
tankar. Vi valde, som nämnt tidigare, att komplettera med inspelning för att inte missa viktig 
information. Vid förandet av anteckningar går det inte att gå tillbaka för att se om frågan och 
svaret uppfattades rätt. Vi höll en dialog med företagsägarna och fick en bra struktur genom 
alla intervjuer. Efter intervjuerna blev vi av flertalet företagsägare erbjudna rundturer i 
företagen. Det tackade vi såklart ja till för att få en större inblick på företaget kärnkompetens 
och kärnverksamhet. 
 
Ett av intervjutillfällena ställdes in på grund av att företagsägaren uppgav fel besöksadress. 
Det försökte vi åtgärda genom att ringa till företagsägaren men utan respons. Vi bestämde 



Evelina Mårtensson  Resurshantering i små aktiebolags redovisningsfunktion 
Emelie Sjöstrand 
Jannie Strandberg   

16 
 

därefter att försöka hitta ett nytt företag istället. Vi började då som tidigare att ringa runt till 
företag som matchade våra sökkriterier genom databasen Business Retriever. Detta var ett 
kritiskt läge för studien men vi fick tag i ett relevant företag som kunde ställa upp på en 
besöksintervju med kort varsel. 
 
2.3 Reliabilitet och validitet 
 
Eftersom vi har valt ett kvalitativt tillvägagångssätt för vår empiriska undersökning är 
validitetsbegreppet och reliabilitetsbegreppet sammanflätade. Det för att forskare som 
använder sig av kvalitativt tillvägagångssätt sällan använder reliabilitetsbegreppet (Patel & 
Davidson 2011). Reliabilitetsbegreppet ligger i grunden på kvantitativsbegreppet men vi har 
försökt att ställa liknande frågor till alla företagsägare för att få en tillförlit till data (Trost 
2010). 
 
Vi har enbart använt oss av besöksintervjuer som insamlingsteknik av data. För att få en 
bredare inblick har vi valt att intervjua både företag som hanterar sin löpande bokföring 
internt och sådana som outsourcar. Det för att få en god validitet eftersom vi har undersökt det 
vi avsett att undersöka. På detta sätt har vi fått en tillförlitlig tolkning av företagsägarnas syn 
på beslutet om outsourcing. Validiteten är även kopplad till hur vidare vi som författare har 
gjort tillförlitliga tolkningar av sådant som är svårtolkat och motsägelsefullt (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2006). Vi har även ökat reliabiliteten på undersökningen genom att alla 
författare har närvarat vid varje intervju. Eftersom vi även har inspelad data från flera av 
besöksintervjuerna har vi kunnat säkerhetsställa att all data är korrekt när vi skrivit den 
empiriska undersökningen. Den interna validiteten har styrkts med erkända teorier och 
relevanta pålitliga källor (Patel & Davidson 2011). 
 
Då vi har valt att utföra besöksintervjuerna genom med öppna frågor har vi försökt att inte 
hämma föränderlighet eller kreativitet, det för att inte får en för stark betoning på reliabiliteten 
(Kvale 1997). Vi är medvetna om att trovärdigheten och tillförliten har påverkats av våra val 
vi har gjort i denna studie och även vilka konsekvenser det kan ha lett till.   
 
2.4 Litteraturval och källkritik 
 
Vi har i vår studie studerat tidigare forskning och litteratur från transaktionskostandsteorin 
och den resursbaserade teorin samt om outsourcing och offshore outsourcing. Vidare har vi 
studerat fakta om påverkansfaktorer och dess kopplingar till beslutsprocessen. Vi har med 
hjälp av den teoretiska ramen och den empiriska undersökningen bidragit med ny kunskap om 
vilka faktorer företagsägare tar hänsyn till vid beslut om outsourcing. Då vi har intervjuat 
småföretag som outsourcar och småföretag som hanterar den löpande bokföringen internt har 
vi kunnat se skillnader och likheter vid beslutsprocessen. 
 
Vi har valt att främst använda oss av vetenskapliga artiklar som är peer reviewed, det innebär 
att en oberoende forskare har granskat fakta. Detta gör artiklarna mer trovärdiga samt 
pålitliga. För att finna relevanta vetenskapliga artiklar till vår studie har vi använt oss av 
databaser som Google Scholar, Science Direct samt Summon@BTH som är en 
sammanslagning av ett flertal databaser. Vi har även använt oss av en del litteratur, som vi 
funnit via sökningar med hjälp av nyckelord på Summon@BTH, samt ett fåtal webbaserade 
källor. För att få relevanta källor har vi gjort sökningar både på engelska och på svenska.  
 
Vi har valt att använda oss av både gamla och nya källor. Gamla källor är granskade av flera 
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personer och fått fler citeringar. De äldre artiklarna har för det mesta använts vid beskrivning 
av teorierna och då är det grundarna av teorierna vi har refererat till. De nyare artiklarna har 
byggt på äldre forskning som kommit fram till nya teorier och slutsatser. Vi har valt att inte 
använda oss av andrahandsrefereringar för att då kan informationen vara feltolkad och ge en 
missvisande bild. Vi har istället gått tillbaka till ursprungskällan för att göra egna tolkningar. 
För att få en så tydlig och rättvisande bild har vi baserat teorierna på grundarnas 
ursprungsartiklar men även på vidareutveckling av teorierna av erkända forskare. När 
primärkällan inte har funnits tillgänglig har vi behövt använda oss av sekundärkällor på grund 
av olika anledningar som till exempel Internetkällor. Våra primärkällor har varit böcker, 
ursprungsartiklar och besöksintervjuerna. Sekundärkällor är källor som bygger vidare på 
ursprungsmaterialet, vilket vi har använt i teori avsnittet där forskare har byggt vidare på 
teorierna. 
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3. Teori 
 
Det finns, som vi visat på i problembakgrunden, många faktorer som påverkar outsourcing, 
vilka företagen måste ta hänsyn till och väga mot varandra för att kunna fatta ett så välgrundat 
beslut om som möjligt. I denna studie har vi valt att utgå från två teorier som täcker vanligt 
förekommande och omtalade faktorer som påverkar ett företags beslut om outsourcing. 
Espino Rodríguez och Padrón Robaina (2006) har gjort en studie på de två teorierna 
transaktionskostnadsteori och resursbaserad teori ur ett outsourcingperspektiv. Deras slutsats 
är att teorierna kompletterar varandra med sina likheter och olikheter i olika variabler. Vidare 
menar Espino Rodríguez och Padrón Robaina (2006) att de båda teorierna är ett mycket 
användbart ramverk för företag vid analys och beslut om outsourcing.  
 
Enligt Hätönen och Eriksson (2009) har tidigare forskning inom outsourcing kommit fram till 
tre avgörande faktorer. Teorierna som använts vid dessa studier har varit 
transaktionskostnadsteori och resursbaserad teori. Den första faktorn avser 
kostnadsbesparingar, genom outsourcing drar företag ner på kostnader då driftkostnaderna 
sänks samt att företaget frigör resurser för mer lönsamma affärer. Den andra syftar till att 
fokusera på kärnverksamhet och öka flexibiliteten. Den tredje faktorn avser tillgången till 
externa resurser i form av specialistkompetens, ny teknik samt högutbildad arbetskraft 
(Quélin & Duhamel 2003; Clements 2003; Belcourt 2006). Dessa faktorer är viktiga och tas 
upp inom både resursbaserad teori (McIvor 2008) samt transaktionskostnadsteorin 
(Williamson 1985). Dessa två teorier har varit väldigt inflytelserika inom förståelsen bakom 
outsourcing (McIvor 2009). 
 
De vanligaste teoretiska ansatserna till outsourcing och den tillhörande beslutsprocessen är 
resursbaserad teori (Barney 1991), resursberoende teori (Pfeffer & Salancik 1978), 
transaktionskostnadsteori (Coase 1937; Williamson 1979, 1981, 1985) och 
kärnkompetensteori (Quinn & Hilmer 1994). Resursbaserad teori utgår från att företag främst 
ska använda sina interna resurser för att skapa konkurrensfördelar (Barney 1991) medan den 
resursberoende teorin är av uppfattningen att företag bör inhämta resurser externt om de 
interna resurserna inte är tillräckliga (Pfeffer & Salancik 1978). Då den resursbaserade teorin 
som sagt förespråkar att företag främst ska använda interna resurser är vi av åsikten att detta 
även möjliggör att företag använder externa resurser. Vidare kommer vi endast använda oss 
av den resursbaserade teorin för att förklara detta.  
 
Transaktionskostnadsteorin belyser istället ett kostnadsperspektiv på internt respektive externt 
tillvägagångssätt. Teorin utgår från transaktionskostnader som uppstår när något utbyts mellan 
två parter. Aktiviteter som endast kräver låg nivå av företagets kärnkompetens, låg osäkerhet 
att outsourca samt hög frekvens av liknande aktiviteter är enligt transaktionskostnadsteorin 
lämpliga för outsourcing. Det alternativ, internt eller externt, som är mest kostnadseffektivt, 
d.v.s. skapar lägst transaktionskostnader, är det alternativ företaget ska välja enligt 
transaktionskostnadsteorin (Williamson 1985). Kärnkompetensteorin understryker att 
företagets kärnkompetens är det som skapar förutsättningar för att företaget överlever 
långsiktigt på en konkurrensutsatt marknad. Detta eftersom kärnkompetensteorin anser att det 
är företagets kärnkompetens som skapar konkurrensfördelar. Aktiviteter som tillhör företagets 
kärnkompetens ska således inte outsourcas till skillnad från de aktiviteter som inte tillhör 
företagets kärnkompetens. Dessa teorier kan således ses som de teoretiska grunderna bakom 
outsourcingbeslutet och kompletterar varandra med olika perspektiv på outsourcing. Fokus på 
kärnverksamhet är en viktig del inom resursbaserad teori (Prahalad & Hamel, 1990) och 
därför väljer vi att använda oss av den resursbaserade teorin för att tydliggöra detta. 
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3.1 Resursbaserad teori 
 
Resurser är en viktig faktor när det gäller outsourcing. Resurserna kan vara fysiska, mänskliga 
eller organisatoriska (Barney 1991). Dessa resurser kan exempelvis vara affärsprocesser, 
organisationsegenskaper och kunskap inom företaget (McIvor 2008; Barney 1991). 
Resurserna inom företaget kan ses som fördelar, tillgångar samt styrkor och kan både vara 
materiella och immateriella (Wernerfelt 1984). Denna studie fokuserar på löpande bokföring 
som outsourcingaktivitet och därför blir de mänskliga resurserna i ett företag relevanta, d.v.s. 
immateriella resurser. Outsourcing är ett sätt för företagen att omdirigera sina resurser. 
Genom att outsourca aktiviteter som företaget har bristfälliga resurser att själva genomföra, 
frigörs resurser till att fokusera på företagets kärnverksamhet (McIvor 2008). Resursbaserad 
teori är en teori som utgår från att ett företags resurser och anställda finns i företaget. För att 
på lång sikt överleva på marknaden måste företaget skapa ett unikt sätt att använda sina 
resurser på för att skapa en konkurrensfördel (Prahalad & Hamel, 1990; Barney 1991). Om 
företaget inte har tillräckligt med nödvändiga resurser måste dessa resurser anskaffas på något 
sätt. Enligt Prahalad och Hamel (1990) innebär det att desto mer begränsade resurser ett 
företag har, desto större tendens är det att företaget behöver förlita sig på externa resurser för 
att få tillgång till den expertis företaget är i behov av för att täcka resursbristen. 
 
3.1.1 Kärnverksamhet och konkurrensfördelar 
 
Aktiviteter som är mest belägna att outsourcas har ett lägre strategiskt värde som inte 
påverkar företagets konkurrensfördelar, som exempelvis löpande bokföring. Trots att 
aktiviteterna har ett lägre strategiskt värde kräver de fortfarande underhåll och kvalité som tar 
tid. Skulle företaget välja att göra prestationsförbättringar inom dessa aktiviteter skulle det 
inte påverka företagets konkurrensfördelar eftersom de inte är en del av företagets 
kärnverksamhet (Gerbl, McIvor, Loane & Humphreys 2006). Enligt den resursbaserade teorin 
bör således företag fokusera på företagets kärnverksamhet, det som företaget har resurser att 
utföra, och istället outsourca resten av verksamheten (Prahalad & Hamel 1990; McIvor 2008). 
Genom att outsourca aktiviteter som inte tillhör företagets kärnverksamhet kan företagsägarna 
lägga ner tid på aktiviteter som de är bra på. Det gör det möjligt för dem att blir mer flexibla 
samt innovativa kring aktiviteter som rör kärnverksamheten (Gilley & Rasheed 2000). 
Aktiviteter som bidrar till att öka kunskap kring kärnkompetensen bör inte outsourcas 
(Espino Rodríguez & Padrón Robaina 2006).  Enligt Duncan (1998) är det svårt för företag 
att veta vilka resurser som har potential att påverka kärnverksamheten vilket gör att det finns 
risk att företaget outsourcar viktiga resurser. Om kunskap minskar exempelvis på grund av 
outsourcing, kommer även kontroll över resurserna att göra det (Duncan 1998).  
 
Den resursbaserade teorin föreslår således att ett företag ska förvärva rätt resurser och med en 
unik sammansättning av resurser skapa konkurrenskraft. Teorin bygger på att småföretag, 
trots bristfälliga resurser, kan stärka sina resurser genom att inhämta vissa av dem externt från 
omgivningen (Barney 1991). Genom att fokusera resurser på företagets kärnverksamhet och 
outsourca det som företaget inte har resurser att själv göra, kan företaget skapa en stark 
strategisk position på marknaden som leder till konkurrensfördelar (Das & Teng 2000; Barney 
1991). Offshore outsourcing kan även vara ett alternativ för att få tillgång till nya resurser 
(Jahns, Hartmann & Bals 2006; McIvor 2009). Vissa resurser som inte tillhör 
kärnverksamheten kan även vara för betungande att skapa själv, särskilt för företag som 
befinner sig på marknad med hög konkurrens (Eisenhardt & Schoonhoven 1996). Resurser 
kan ha stor variation vilket leder till skillnader mellan företagen men resurserna anses bara 
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vara relevanta om de fungerar ihop med de övriga resurserna och företaget (Wernerfelt 1984). 
Skillnaderna i resurser mellan olika företag gör det möjligt för företagen att skapa en egen 
unik resurssammansättning att använda för att skapa konkurrensfördelar (Wernerfelt 1995). 
 
3.1.2 Kontroll 
 
Företag kan enligt resursbaserad teori uppnå en hållbar konkurrensfördel genom att förvärva 
och ha kontroll över företagets resurser (Wernerfelt 1984; Barney 1991; Peteraf 1993). 
Barney (1991) menar att denna kontroll kan vara permanent eller tillfällig. Hur mycket 
kontroll som behövs skiljer sig mellan olika resurser. Denna skillnad kan i sig leda till nya 
varor som i sin tur påverkar företagets position på marknaden (Wernerfelt 1984). Outsourcing 
av aktiviteter som har ett lägre strategiskt värde gör det möjligt för företaget att ha mer 
kontroll över kärnverksamheten samt kunskapen inom organisationen (Gerbl et al. 2014). 
Prahalad och Hamel (1990) förklarar att kontroll över kärnverksamheten är viktig då denna 
kontroll tillåter företaget att utveckla sina produkter eller tjänster. Kontroll över företagets 
resurser gör det möjligt för företaget att skapa konkurrensfördelar (Barney 1991). 
 
3.1.3 Kunskap och kompetens 
 
Den resursbaserade teorin utgår från kompetens och resurser som förklaring till varför företag 
ska använda sig av outsourcing till skillnad från transaktionskostnadsteori (vilken vi 
behandlar nedan) som istället ser på outsourcing ur ett kostnadsminimeringsperspektiv (Gilley 
& Rasheed 2000; Teng, Cheon & Grover 1995). Ett företag bör enligt den resursbaserade 
teorin investera i resurser som rör företagets kärnverksamhet som exempelvis kunskap. Dessa 
resurser används därefter för att skapa värde för företaget och företaget kan inhämta 
resterande resursbehov genom outsourcing (Prahalad & Hamel 1990; Quinn 1992; Quinn & 
Hilmer 1994). Enligt Barney (1991) är kunskap en resurs som ger företag unika tillgångar 
samt kan leda till konkurrensfördelar. Detta förklaras av Prahalad och Hamel (1990) med att 
det är företagets kärnverksamhet och kompetenser samt kunskap kopplade till 
kärnverksamheten som styr företagets tillväxt och strategiska riktning samt att företagets 
prestanda kan förbättras genom att fokusera på detta. Teng, Cheon och Grover (1995) hävdar 
att outsourcing är ett hållbart alternativ för att täcka de resursbrister företagen har, framförallt 
om företaget behöver öka sin prestationsförmåga. Enligt den resursbaserade teori ska företag 
nyttja sina tillgängliga resurser och kompetenser, i så stor utsträckning de kan och att detta är 
en viktig uppgift för företaget. Vissa resurser som växer fram inom företaget kan vara svårare 
för konkurrenter att imitera på grund av underförstådd kunskap samt patent (Peteraf 1993). 
Aktiviteter som företaget inte har tillräckligt med kunskaper att utföra internt bör outsourcas 
(Argyres 1996). 
 
3.2 Transaktionskostnadsteori 
 
Coase (1937) menar att transaktionskostnadsteorin ser på företag och marknader som olika 
former av organisationer. Former avser alla typer av organisationer som är möjliga och även 
samordningar av ekonomiska transaktioner. Teorin försöker i första steget förklara varför 
företag existerar samt varför företagen outsourcar till en extern aktör. Coase (1937) kom fram 
till att företag väljer att inte outsourca då transaktionskostnaderna är högre än vad det skulle 
kosta för företaget att själv hantera funktionen. Undersöka externa aktörer, värdera dessa, ta 
kontakt, skriva kontrakt m.m. tar tid och är kostsamt för företaget. Transaktionskostnadsteorin 
menar att det finns fler kostnader än själva inköpspriset för en tjänst (Coase 1937). Dessa 
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kostnader benämner Coase (1937) transaktionskostnader. Dessa delas in i sex olika 
kostnadstyper; 
 

 Sökkostnad, d.v.s. kostnad för att finna rätt produkt eller tjänst att köpa. 
 Informationskostnad, d.v.s. kostnad för att söka information om produkten eller 

tjänsten. 
 Beslutskostnad, d.v.s. kostnad för val av extern aktör. 
 Förhandlingskostnad, d.v.s. kostnad för företaget att komma överens med den externa 

aktören om produkten eller tjänsten. 
 Leveranskostnad, d.v.s. kostnad för kontroll av att levererad produkt eller tjänst lever 

upp till vad som är avtalat. 
 Juridikkostnad, d.v.s. kostnad för eventuella tvister mellan företag och extern aktör. 

 
Transaktionskostnader i denna studie syftar till kostnader som uppkommer både innan och 
efter kontrakt har skrivs, exempelvis kostnad för planering, hitta rätt extern aktör, anpassning, 
förflyttningar och övervakning av den externa aktören (Williamson 1979, 1981, 1985). 
 
3.2.1 Kostnader 
 
Enligt transaktionskostnadsteorin är kostnader den främsta anledningen till varför företag 
väljer att outsourca (Jahns, Hartmann & Bals 2006; Maskell et al. 2007; Tate et al. 2009; Ahl 
& Johansson 2002; Lindberg, Kahn & Krouthén 2009). Det kan vara kostnadseffektivt för 
företag att låta en extern aktör hantera en aktivitet som inte tillhör företagets kärnverksamhet 
(Coase 1937; Williamson 1979, 1985). Däremot kan det vara svårt för företaget att göra 
mätningar på den externa aktören vilket i sig skapar transaktionskostnader på grund av att 
potentiella misstag som den externa aktören gör som inte syns (Williamson 1985). Det är 
viktigt att företag kan mäta den externa aktörens resultat mot förväntningarna. Kostnaderna 
för att göra dessa mätningar bör tas med vid beslutet om outsourcing. Denna kostnad 
ignoreras ofta av företagen på grund av att den inte syns förrän efter beslutet har tagits 
(Ellram, Tate & Billington 2008). Om de externa transaktionskostnaderna är större än 
företaget interna byråkratiska kostnader, ökar företagets tillväxt. Då kan företaget fokusera på 
sin kärnverksamhet och producera verksamheten billigare. Aktiviteter som är mer avancerade 
och kräver specifika tillgångar outsourcas däremot inte lika vanligt. Att outsourca en aktivitet 
som kräver specifika tillgångar kan leda till att företaget blir mer beroende av den externa 
aktören. Detta beroende kan därefter utnyttjas av den externa aktören (Williamson 1981, 
1985). Osäkerheten på marknaden i form av pris, förändringar m.m. påverkar beslutet om 
outsourcing och kan även leda till transaktionskostnader företaget inte alls räknat med. Om 
osäkerheten är för hög kommer företaget inte att outsourca (Williamson 1985; Kaufmann & 
Carter 2006; Ellram, Tate & Billington 2008).  
 
Williamson (1981) menar att en transaktion uppstår varje gång en produkt eller tjänst ska 
utvecklas eller förändras. För att tillverka nya uppsättningar av den uppgraderade produkten 
eller tjänsten krävs det nya tekniska möjligheter samt förändringar för att tillverka produkten 
eller tjänsten.  Knight (2006) menar att den mänskliga faktorn spelar roll vidare hur 
transaktionskostnader uträknas och att de flesta ekonomiska modeller inte tar någon hänsyn 
till den mänskliga naturen. Hushållning med transaktionskostnader är viktigt och att 
kostnadshushållningen måste erkännas (Williamson 1981). En del av transaktionskostnaderna 
är lätta att identifiera och lätta att medla. Andra transaktionskostnader är svåra att identifiera 
och kräver mycket tid och engagemang, vilket i sig är en transaktionskostnad. En 
transaktionskostnadsanalys kan hjälpa till att identifiera transaktionskostnader och vidare 
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analyseras hur de ska styras och klassificeras inom företaget. Ju fler transaktioner ju högre blir 
den totala kostnaden (Williamson 1985). Arrow (1969)  anser att transaktionskostnader ska 
urskiljas från företagets produktionskostnader. 
 
3.2.2 Bunden rationalitet 
 
En del inom transaktionskostnadsteori är bunden rationalitet (Williamson 1979). Bunden 
rationalitet syftar till kognitiva begränsningar i det mänskliga sinnet. Människan vill ta ett 
rationellt beslut men deras rationalitet är begränsad vilket gör att denne inte kan förutse alla 
händelser som kan ske när kontraktet skrivs (Williamson 1981; Judge & Dooley 2006; 
Coggan, Whitten & Bennett 2010; McIvor 2009). Beslutet påverkas även på hur kvalitativ och 
kvantitativ tillgänglig information är (Robertson 1990; Judge & Dooley 2006). På grund av 
bunden rationalitet och begränsad information kommer det att leda till tomrum i kontraktet 
som därefter kan leda till transaktionskostnader. Tomrum i kontraktet kan vara att företagen 
inte förhandlat om vem som betalar om vissa specifika händelser sker (Williamson 1979). På 
grund av ett bristande kontrakt kan transaktionskostnaderna bli outhärdliga för företaget, 
vilket gör att det blir mer kostnadseffektivt för företaget att själv hantera aktiviteten. Bunden 
rationalitet kan leda till felaktiga kostnadsberäkningar av det riktiga priset (Robertson 1990). 
En del företag är inte medvetna om potentiella risker och blir först medvetna om dem när de 
inträffar. Detta kan vara kostnader i form av exempelvis att den externa aktören tar ett för 
högt pris eller att denne utnyttjar tomrum i kontraktet till sin fördel (Ellram, Tate & Billington 
2008).  
 
Chiles och McMackin (1996) samt Ellram, Tate och Billington (2008) anser att det finns ett 
samband mellan bunden rationalitet och osäkerhet samt komplexitet gällande möjliga 
konsekvenser. Vidare hävdar Chiles och McMackin (1996) att genom att minska osäkerheten 
samt komplexiteten vid kontraktskrivandet kan kostnaderna på grund av bunden rationalitet 
minskas. Framtida möjliga problem i form av politiska beslut, växelkurser, inflation m.m. är 
svåra att förutse för företaget.  Liknande potentiella problem bär kostnader på grund av den 
tid det tar att mäta samt räkna ut de potentiella konsekvenserna av dessa händelser (Robertson 
1990). 
 
3.3 Tidigare forskning 
 
Outsourcing och beslutsprocessen därtill har fått mycket uppmärksamhet i litteraturen. Yang, 
Kim, Nam och Min (2007) påpekar i sin studie att tidigare forskning övervägande använt 
kostnadsmotiv som ett vanligt motiv för outsourcing. Yang et al. (2007) ser istället att nya 
motiv för outsourcing får allt större betydelse, exempelvis fokus på kärnverksamhet och 
flexibilitet. Ghodeswar och Vaidyanathan (2008) har studerat och klassificerat olika 
incitament till outsourcing ur ett organisatoriskt perspektiv. De incitament Ghodeswar och 
Vaidyanathan (2008) fann var organisatoriska, förbättrande, finansiella samt kostnad och 
intäkt. De organisatoriska incitamenten är ökat fokus på kärnverksamheten och ökad 
flexibilitet. Förbättringsincitamenten innebär företagets strävan efter bättre resultat, bättre 
teknik och konkurrenskraft. Med finansiella incitament samt kostnads- och intäktsincitament 
menas mer strategiska investeringar och frigörandet av likvida medel för att öka företagets 
avkastning.  
 
Cigolini, Miragliotta och Pero (2011) visar i sin studie om outsourcing i små och medelstora 
företag inte på några motiv som kopplas till beslutsfaktorer utan ger istället inblick i andra 
viktiga variabler som påverkar beslut om outsourcing. Dessa variabler är relaterade till 
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företagets storlek och ledningsstrukturen. En studie gjord av Jayabalan, Raman, Dorasamy 
och Ching (2009) kom fram till att outsourcing av den löpande bokföringen kunde hjälpa 
småföretag att skapa konkurrensfördelar. Vidare menar författarna att det är viktigt att 
bokföring hanteras korrekt då informationen ska användas som beslutsunderlag.  
 
Banerjee och Williams (2009) beskriver att forskning om outsourcing och påverkansfaktorer 
fram till första årtiondet av 2000-talet främst var inriktad på traditionella kostnadscentrerade 
dimensioner och att forskning inom andra områden och multidimensionella perspektiv inte är 
lika väldokumenterat. Banerjee och Williams (2009) påpekar även att mer studier om 
drivkrafterna bakom outsourcing behövs. Jayabalan et al. (2009) anser att framtida studier 
kräver mer intervjuer med småföretag för att få en djupare förståelse bakom varför olika 
småföretag väljer att outsourca deras ekonomifunktioner.  
 
En av de viktigaste faktorerna till varför företag väljer att outsourca är att de får möjlighet att 
öka fokus på kärnverksamheten och samtidigt öka flexibiliteten (Hätönen & Eriksson 2009; 
Ikediashi, Ogunlana & Boateng 2014; Yang, Shen, Ho, Drew & Chan 2009). Yang et al. 
(2009) anser att på senare tid har vikten av fokus på kärnverksamhet ökat jämfört med tidigare 
då framförallt kostnader var i fokus. Intäkterna kan komma att öka då företaget får tillgång till 
nya kompetensområden, vilket gör det möjligt för företaget att lansera nya produkter snabbare 
då fokus på kärnverksamheten ökar. Aktiviteter som outsourcas har lägre påverkan på 
företagets konkurrensfördelar och är därför inte lika viktiga ur kundens perspektiv. Att låta en 
extern aktör med mer kunskap sköta denna aktivitet kan därför vara fördelaktigt (McIvor 
2005).  
 
Den främst studerade faktorn och en av de viktigaste faktorerna bakom outsourcing förutom 
ökat fokus på kärnverksamhet, är kostnad (Hätönen & Eriksson 2009; Ikediashi, Ogunlana & 
Boateng 2014; Yang et al. 2009; Clements 2003; McIvor 2005; Jahns, Hartmann & Bals 
2006; Maskell et al. 2007; Tate et al. 2009; Ahl & Johansson 2002; Lindberg, Kahn & 
Krouthén 2009). Ett företag som låter en extern aktör hantera den löpande bokföringen betalar 
endast för arbetet som utförs och slipper på så vis betala anställd personal för att sköta detta 
internt. Företaget har möjlighet att göra om fasta kostnader till rörliga när de outsourcar och 
på så vis minska risker kring kompetens- och produktutveckling (Gylling et al. 2015; Ellram, 
Tate & Billington 2008; McIvor 2005). Då den externa aktören har kunskap och kompetens 
om aktiviteten minskar även det kostnaderna för företaget (McIvor 2005). Outsourcing av 
aktiviteter som inte tillhör kärnverksamheten kan göra att driftkostnader minskar samt öka det 
finansiella kapitalet, utan att det påverkar konkurrensfördelarna (Mukherjee, Gaur & Datta 
2013). Kostnadsbesparingar vid outsourcing brukar vara i form av löner, kapitalanskaffning 
samt lokaler. Dock visar studier på att det vanligtvis tillkommer oförutsedda kostnader i 
samband med outsourcing som inte är enkla att förutse eller upptäcka (Click & Duening 
2005).  
 
När outsourcing används menar Piachaud (2002) att kontroll förloras i större eller mindre 
delar beroende på hur omfattande aktiviteten som outsourcas är. Vidare nämner Piachaud 
(2002) att kontroll minskar då företaget blir beroende av deras externa aktör. Om den externa 
aktören inte håller upp till kraven som är ställda har företaget inte längre kontroll av 
aktiviteten och är därför beroende av den externa aktören. Möjligheten att själv kunna utföra 
aktiviteten eller lösa potentiella problem själv är inte längre möjlig då resurser för detta 
saknas. En studie gjord av McIvor (2005) visar att företag under längre tid försökt kontrollera 
alla delar inom företaget. Däremot är en sådan strategi inte flexibel och medför risker. 
Marknader som förändras snabbt gör det svårt för företag att uppleva kontroll över alla 
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processer inom företaget (McIvor 2005). När osäkerhet råder på marknaden anstränger sig 
företag för att återuppta kontroll, framförallt småföretag då de vanligtvis inte har resurser för 
att hantera oväntade händelser eller förluster (Ren, Ngai & Cho 2010).  
 
En studie gjord av Rundquist (2009) visar att en av de viktigaste faktorerna vid beslut om 
outsourcing är kunskap. Företag väljer att lägga ut aktiviteter för att få tillgång till kunskap 
som inte finns inom företaget själv (Rundquist 2009; Piachaud 2002). Studier visar på att 
bristande ekonomisk kunskap är ett vanligt förekommande problem hos småföretagsägare. 
Detta gör att informationen och siffrorna de får fram av den löpande bokföringen inte tolkas 
korrekt eller appliceras korrekt till kärnverksamheten (Marriott & Marriott 2000). Den externa 
aktör som valts kan bidra med kunskaper till deras kunder så att de därefter kan använda 
informationen för att förbättra bl.a. företagets resultat (Marriott & Marriott 2000; Ghodeswar 
& Vaidyanathan 2008).  
 
Tidigare studier om kontakt och närhet i samband med outsourcing har bl.a. gjorts av Ren, 
Ngai och Cho (2010). De kom då fram till att hur företaget upplever outsourcing och nyttan 
förenat med detta samt ledningens inställning och kännedom om outsourcing har ett 
signifikant samband med en välutvecklad och god personlig kontakt mellan de båda parterna. 
Offshore outsourcing kräver ytterligare resurser jämfört med outsourcing inom samma land. 
Det kan därför vara bra att utse en individ som är ansvarig för kontakten mellan parterna. 
Denna individ kommer att öka kostnaderna tillfälligt men kommer att vägas upp under längre 
sikt då potentiella risker minskas (Click & Duening 2005). Enligt en studie gjord av Hatch 
(2005) är det viktigt att parterna möts på samma plats och kommunicerar med varandra för att 
på lång sikt vara kostnadseffektivt att outsourca aktiviteter. Däremot visar studien på att 
många företag som outsourcar till andra länder väljer att inte lägga kostnader på resor och 
liknande. I Europa är det viktigt för företag att ha närhet till sina anställda och outsourcing 
minskar denna närhet även om den externa aktören befinner sig i samma land. 
Kommunikation är en viktig faktor för att relationen mellan parterna ska fungera. 
 
3.3.1 Avslutande stycke 
 
Både resursbaserad teori och transaktionskostnadsteorin ser outsourcing som ett alternativ för 
företag men, som vi visat på ovan, av olika anledningar. Den resursbaserade teorin ser 
outsourcing som en möjlighet för företaget att skapa värde för företaget och fokusera på 
kärnverksamheten, snarare än sänkta kostnader som transaktionskostnadsteorin förespråkar. 
En kombination av dessa två teorier visar på de vanligaste faktorerna till varför företag väljer 
att outsourca. Tidigare forskning pekar på att beslutsprocessen kring outsourcing är 
flerdimensionell vilket innebär att flera teorier bör användas för att studera och analysera de 
faktorer som påverkar en företagsägares beslut. Resursbaserad teori och 
transaktionskostnadsteorin kompletterar varandra väl med sina likheter och olikheter vilket 
bidrar med olika perspektiv på outsourcingbeslut. Detta möjliggör för en bredare och djupare 
analys. Det saknas i dagsläget forskning som belyser outsourcing av löpande bokföring ur ett 
flerdimensionellt företagsägarperspektiv i småföretag och i synnerhet hur detta kan sättas i 
relation till offshore outsourcing.   
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4. Empiri 
 
Vid formulerandet av våra intervjufrågor har vi utgått från den referensram och det syftet 
studien har. Genom intervjuerna har vi samlat in data som beskriver verkligheten i fem olika 
företag inom området löpande bokföring. Intervjuerna har skett med två olika perspektiv på 
företag; företag som outsourcar löpande bokföring och företag som hanterar löpande 
bokföring internt. Företagen prestenteras i korthet och därefter följer informationen från 
respektive intervju. 
 
4.1 Företag som hanterar sin löpande bokföring genom outsourcing 
 
4.1.1 Henkes Kran & Transport i Karlskrona AB 
 
Henkes Kran & Transport i Karlskrona levererar transporttjänster med lastbil och kranbil 
(Business Retriever). Företaget transporterar bland annat byggmaterial, båtar och 
byggställningar. Företaget grundades för sex år sedan och idag arbetar tre personer i företaget, 
inklusive ägaren själv (Henrik Svensson). 2014 hade företaget en omsättning på knappt 3,1 
miljoner kronor (Business Retriever). 
 
Henrik Svensson3 berättar att företaget sköter sin löpande bokföring genom outsourcing till en 
auktoriserad redovisningsbyrå, något som skett sedan företaget startades. Företaget använder 
sig dessutom av en revisor som granskar bokföringen inför varje årsbokslut. Som Svensson 
själv berättar är företaget inte revisionspliktiga men väljer trots detta att varje år låta en 
revisor genomföra en revision av bolaget för att minimera risken för granskning från 
Skatteverket. Svenssons motivering till detta är att en granskning från Skatteverket leder till 
ökade kostnader för företaget då redovisningsbyrån får extraarbete. Han nämner även att han 
själv tror att det skulle leda till att han skulle få lägga arbetstid på granskningen, vilket skulle 
leda till att företagets kärnverksamhet blir lidande under perioden.  
 
Svensson berättar att han inte funderar på att sköta den löpande bokföringen internt. 
Motiveringen till det är att han inte anser sig ha den tid eller kunskap som behövs för att sköta 
den själv. Företaget har heller inte möjligheten att ha en person anställd i företaget som tar 
hand om ekonomin och därmed även den löpande bokföringen. Lönekostnaden nämner 
Svensson som företagets största kostnad och att anställa en person för att göra arbetsuppgifter 
som inte tillhör företagets kärnverksamhet ser han inte som ekonomiskt hållbart. Som 
företagsägare menar Svensson att det är viktigt att fokusera på företagets kärnverksamhet 
eftersom det är det kunderna ser och efterfrågar. Enligt Svensson ser inte kunderna vem som 
gör den löpande bokföringen och de bryr sig inte om det heller. Innan Svensson startade 
företaget gick han en en-veckas bokföringskurs, vilket han berättar var ett krav för att starta 
företag i åkeribranschen. Den grundläggande kunskapen menar han ändå inte var tillräcklig 
för att kunna dra nytta av allt som den löpande bokföringen erbjuder samt att det krävdes 
extremt mycket fokus på kärnverksamheten i företagets inledningsfas. Svensson berättar att 
hans kompetens gällande hantering av löpande bokföring i dagsläget är bristfällig. 
 
Som småföretagsägare tycker Svensson att det som är viktigt att den löpande bokföringen 
sköts av en utbildad person med professionella kunskaper om just löpande bokföring. 
Svensson nämner att han känner en trygghet av att låta en auktoriserad redovisningsbyrå sköta 
företagets löpande bokföring. Genom att använda sig av extern expertis på området anser 

                                                 
3 Henrik Svensson VD Henkes Kran & Transport i Karlskrona AB, besöksintervju 28 april 2015 
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Svensson att företaget får fördel av att informationen i den löpande bokföringen blir mer 
användbar samt att företaget inte går miste om att göra avdrag för kostnader som är 
avdragsgilla, något som han anser vara mycket angeläget för honom som småföretagsägare. 
Svensson ser den löpande bokföringen som mer än bara debet och kredit och menar att han 
som företagsägare väljer outsourcing för att kunna ta del av den större helheten som löpande 
bokföring innebär. Vinsten från att sköta den löpande bokföringen externt kommer även från 
att företaget kan fokusera på sin kärnverksamhet d.v.s. det som är värdeskapande som 
företaget faktiskt tjänar pengar på, enligt Svensson. 
 
Svensson nämner att personlig kontakt och närhet till personen som sköter den löpande 
bokföringen är det viktigaste för honom när det gäller outsourcing av löpande bokföring. Han 
motiverar det med att företaget även indirekt är han personliga ekonomi då det är företaget 
som står för hans inkomst. Vidare menar Svensson att han värderar att kunna kommunicera 
ansikte mot ansikte istället för via mejl eller telefon. Detta eftersom han anser det vara av stor 
vikt att han och den externa parten förstår varandra. Med förstår varandra utvecklar Svensson 
att han menar att den externa parten har förståelse för hans företag, företagets behov, den 
bransch och marknad företaget verkar i samt att det inte finns några språkliga barriärer. Den 
bakomliggande orsaken till att Svensson värderar personlig kontakt på detta sätt menar han 
grundar sig i att han vill ha kontroll över företaget, även det som inte tillhör företagets 
kärnverksamhet. Denna kontroll berättar Svensson tar sig uttryck genom att han och personen 
som hanterar den löpande bokföringen har regelbunden personlig kontakt då företagets 
ekonomi och framtid diskuteras, bl.a. genom att gå igenom månadsbokslut tillsammans.  
 
Svensson anser att det är mindre viktigt med kostnad för den löpande bokföringen. Han ser 
hellre att personen som sköter den löpande bokföringen är effektiv och kompetent. Svensson 
påpekar att han inte skulle låta priset per timme styra valet av redovisningsbyrå. Företaget har 
använt sig av outsourcing av den löpande bokföringen sedan det grundades. Vid val av 
redovisningsbyrå gjorde Svensson ingen jämförelse av olika företag, varken ur ett kostnads- 
eller kompetensperspektiv, utan rundade sitt val på närhet och personlig kontakt. Detta gjorde 
att han valde en person på en redovisningsbyrå som han redan hade en personlig relation till, 
som han visste förstod hans företag och branschen samt att han redan visste att dem kunde 
kommunicera väl med varandra. Svensson tillägger att valet av revisor gick till på samma sätt. 
Svensson berättar vidare att han aldrig övervägt att byta till någon annan redovisningsbyrå 
eftersom han är nöjd med den personliga kontakten, närheten och hur den löpande 
bokföringen sköts. Personen som sköter den löpande bokföringen är flexibel och hjälper till 
med andra uppgifter som kan uppstå, exempelvis vid skador då försäkringsbolag är 
inblandade. Svensson nämner att han inte hade några konkreta förväntningar på outsourcingen 
men menar att han är mycket nöjd med hur det fungerar idag och några nackdelar har han inte 
reflekterat över.  
 
Kostnaden för den löpande bokföringen som redovisningsbyrån sköter anser sig Svensson ha 
god koll på men han säger sig samtidigt vara övertygad att det finns dolda kostnader som går 
att knyta till den löpande bokföringen. Som exempel nämner han att han själv stämmer av 
sina fakturor och lämnar dem till redovisningsbyrån, en kostnad för företaget som han inte 
reflekterat över eller kalkylerat på hur stor den faktiskt är. Anledningen till detta säger 
Svensson vara att han upplever det svårt som egen småföretagsägare att sätta ett värde på den 
arbetstid han lägger i företaget eftersom det är ekonomiskt omöjligt att ta betalt för alla 
timmar han lägger på arbete i företaget. Svensson är inte beredd att byta till ett annat 
alternativ av outsourcing av företagets löpande bokföring för en kostnadsbesparing på 40 
procent av vad outsourcingen kostar i dagsläget. Svenssons motivering till detta är att han inte 
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är intresserad av ett annat alternativ eftersom han anser sig få så pass hög kvalitet på den 
löpande bokföringen samt att värdet av den personliga kontakten och närheten överstiger 
kostnaden för outsourcingen idag. Han nämner att han inte enbart väljer att fokusera på själva 
kostnadsbesparingen utan försöker tänka ett steg längre och fokusera på det som är 
värdeskapande för företaget. 
 
4.1.2 AB Audiola 
 
AB Audiola sysslar i huvudsak med medieproduktion (film, ljud och musik), utveckling inom 
pedagogisk verksamhet och praktiskt arbete med utbildning inom bland annat 
presentationsteknik. Företaget grundades för 13 år sedan och idag arbetar endast ägaren själv i 
företaget (Ola Hallqvist). 2014 omsatte företaget ca.750 000 kr (Business Retriever). 
 
Ola Hallqvist4 förklarar att företaget sköter sin löpande bokföring med hjälp av en 
redovisningsbyrå. Processen går till på så vis att Hallqvist stämmer av och sorterar sina 
kvitton och in- och utgående fakturor för att sedan fysiskt lämna dessa till sin 
redovisningsbyrå som sammanställer, bokför och därefter underrättar Hallqvist hur mycket 
han ska betala i skatt etc. Hallqvist berättar att han även får sin lönespecifikation från sin 
redovisningsbyrå men sköter alla utbetalningar själv. Vidare berättar Hallqvist att han i 
företagets inledande fas hade intentioner att själv sköta all bokföring genom ett 
bokföringsprogram i datorn. Bokföringsprogrammet lärde han sig med hjälp av en 
instruktionsbok men insåg ganska snart att hans kompetens gällande bokföring och dess 
grundläggande principer var otillräcklig. Han utvecklar sitt resonemang och berättar att han 
istället valde att göra det han har kompetens till, d.v.s. företagets huvudsakliga verksamhet. 
Sedan han började med outsourcing av företagets löpande bokföring har han aldrig sett det 
som ett alternativ att börja göra det internt. 
 
Hallqvist anser att bokföring är mycket viktigt för honom som företagsägare och går igenom 
bokföring, bokslut och nyckeltal med sin redovisningsbyrå för att jämföra med tidigare siffror 
men även för att analysera vad som är bra och vad som behövs förändras. Eftersom han inte 
själv anser sig ha expertkunskaper inom detta område beskriver han att tillit till den som tar 
hand om den löpande bokföringen är mycket viktig för honom eftersom det är en del av hans 
liv och hans ansvar han lägger i redovisningsbyråns händer. Vid valet av redovisningsbyrå 
berättar Hallqvist att han utgått från rekommendationer och kostnad för den tjänst han ville 
köpa. Hallqvist berättar att han inte jämförde olika redovisningsbyråer med varandra och att 
han inte begärde in offerter från dem. Rekommendationerna för den redovisningsbyrå han 
valde var goda samt kostnaden låg på en sådan nivå att hans företag skulle klara av den 
kostnaden. 
 
Hallqvist uppger sig ha god kännedom om hur mycket företaget spenderar på den löpande 
bokföringen, i det här fallet menat vad Hallqvist betalar till redovisningsbyrån för deras 
arbete. Han medger att det finns dolda kostnader som han i monetära termer inte vet vad dem 
uppgår till, exempelvis för hans arbete med att sammanställa in- och utgående fakturor samt 
överlämnandet av dessa till redovisningsbyrån. Han tror att detta beror på att det är ett arbete 
som han gör åt sig själv, att det inte är ett arbete åt en kund som han ska ta betalt för. Hallqvist 
tillägger dessutom att det känns bra att fortfarande ha viss kontroll över sina fakturor även om 
han lägger ut den löpande bokföringen på en redovisningsbyrå. 
 

                                                 
4 Ola Hallqvist VD Audiola AB, besöksintervju 29 april 2015 
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Den tillit han känner till sin redovisningsbyrå idag gör att han är mycket tveksam till att byta 
bokföringsbyrå. Under de första åren som aktiebolag berättar Hallqvist att han dessutom var 
revisionspliktig, något som han såg som en kvalitetsgranskning av redovisningsbyråns 
genomförda arbete under året. Detta gav honom trygghet i att arbetet var korrekt utfört och 
stärkte tilliten till redovisningsbyrån. Vidare menar han att han som småföretagsägare är i 
dagsläget är glad att slippa kostnaden för revision, då revisionsplikten numera inte omfattar 
företag i hans storlek. Hallqvist nämner att han under de första åren som enskild firma 
anlitade en extern aktör som drabbades av en livskris vilket gick ut över dennes arbete med 
AB Audiolas löpande bokföring. Detta skadade tilliten till redovisningsbyrån då Hallqvist inte 
visste om det blev korrekt gjort eller gjort överhuvudtaget. Följden av detta blev att Hallqvist 
bytte till den redovisningsbyrå som idag sköter företagets löpande bokföring. 
 
Kontakten till redovisningsbyrån menar Hallqvist är mycket viktig eftersom det är dem som 
håller ordning på företagets ekonomi. Hallqvist nämner att han använder den personliga 
kontakten och närheten både för att få rådgivning inför framtiden men även som ett sätt att 
kunna använda sig av den ekonomiska historiken i företaget som finns arkiverad i form av 
fakturor och bokslut hos redovisningsbyrån. Utan kontakten med dem uppger han att han inte 
skulle känna den kontroll han gör idag eftersom arbetet med den löpande bokföringen är 
genomfört av någon med expertis inom området och därmed blir de betydelsefulla siffrorna 
mer användbara än om han själv skulle försöka sköta den löpande bokföringen. Att gå miste 
om denna kontakt och närhet för att minska kostnaderna för den löpande bokföringen med 40 
procent ser inte Hallqvist som ett alternativ. Motivet till detta hävdar han är att företaget inte 
gör så många inköp och att denna kostnad är av en storlek som företaget klarar av och en 
tjänst som Hallqvist upplever sig vara mycket nöjd med. 
 
4.2 Företag som hanterar sin löpande bokföring internt 
 
4.2.1 Ljuspunkten i Karlskrona AB 
 
Ljuspunkten i Karlskrona AB är ett detaljhandelsföretag som bedriver butiksförsäljning av 
belysningsarmaturer och heminredningsartiklar (Business Retriever). Företaget grundades för 
mer än 50 år sedan av familjemedlemmar och idag arbetar fem personer i företaget, inklusive 
ägaren själv (Jan Borgnes). 2013 hade företaget en omsättning på drygt 6,0 miljoner kronor 
(Business Retriever). 
 
Jan Borgnes5 berättar att det är han som sköter den löpande bokföringen för företaget. Han 
konterar för hand, lägger in det i ett bokföringsprogram och gör avstämningar varje månad. 
Moms, arbetsgivaravgift och skatt redovisas och betalas, som Borgnes har begärt att få, varje 
månad. Bokslut sköts av en extern revisor. Borgnes har en ekonomisk utbildning i grunden 
och berättar därför att han känner att han har kompetens för att sköta den löpande bokföringen 
själv. Han tycker även att det är småföretagsägarens skyldighet att kunna grunderna i 
företagsekonomi. Borgnes berättar att han vid något tillfälle funderat på att låta den löpande 
bokföringen skötas externt och tog då in en offert från en redovisningsbyrå. Borgnes tyckte 
dock att kostnaden för det var omotiverat hög samt att han själv vill ha kontroll på företagets 
siffror och känner att ett externt alternativ inte skulle erbjuda honom det på samma sätt som 
han själv gör och därmed inte gynna företaget ekonomiskt. Borgnes jämförde inte med 
ytterligare redovisningsbyråer utan antog att kostnaden skulle vara densamma för övriga 
externa aktörer. Kostnaderna för att outsourcing av den löpande bokföringen var avgörande 
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för att han inte såg detta som ett lämpligt alternativ för företaget. Borgnes menar att han 
lägger ungefär tre timmar på den löpande bokföringen i månanden och ansåg därför att det 
inte var värt att lägga ut den tjänsten på något externt företag, eftersom han ser sig både ha 
den tid och kompetens som krävs av honom för att göra det internt. Outsourcing anser 
Borgnes inte vara kostnadseffektivt i hans fall och han tycker inte att den tiden han själv 
lägger ner på löpande bokföring är värd så mycket att kostnaden för outsourcing är motiverad. 
Det största motivet för att Borgnes inte valt att outsourca är för att han vill att bokföringen ska 
skötas på ett specifikt sätt och att det är svårt att få det som han vill ha det om någon annan 
skulle sköta det. Borgnes säger att han själv vill ha kontroll på hur företagets siffror konteras 
och hur företagets inkomster och utgifter ser ut varje månad. Han menar att det ger honom 
mer i värde än att någon annan skulle sköta den löpande bokföringen.  
 
Borgnes tycker att det är viktigt att ha kontroll på företagets resultat och siffror varje månad. 
Han vill även vara säker på att den löpande bokföringen konteras rätt. Även om en expert 
skulle sköta bokföringen så känner Borgnes att han inte skulle få ut mer av det utan snarare 
tvärtom, det skulle ge mindre kontroll för honom och det skulle kännas otryggt. Däremot 
tycker Borgnes att det är skönt att en auktoriserad revisor tar hand om bokslutet och 
godkänner det även om företaget inte är revisionspliktigt. Vidare tror inte Borgnes att det 
ligger några dolda kostnader som borde räknas in i processen utan anser sig ha koll på 
kostnaderna, även om han medger att han aldrig exakt räknat på någon kostnad för den tid han 
lägger ner på den löpande bokföringen utan mer har en uppfattning om tiden sett i antal 
timmar. Han följer ett schema som sträcker sig över tre dagar varje månad när han ska sitta 
med den löpande bokföringen och lägger ett par timmar varje dag under dessa tre dagar, för 
att det ska bli så tidseffektivt som möjligt. Om kostnaden hade varit 40 procent lägre än det 
pris offerten från redovisningsbyrån föreslog hade Borgnes kunnat tänka sig att låta den 
löpande bokföringen skötas externt. Vidare menar Borgnes att trots outsourcing av den 
löpande bokföring hade han ändå valt att kontrollera den för att se till att allt var rätt gjort, 
vilket han uppskattar hade tagit lika mycket tid som innan. Av den anledningen överväger inte 
Borgnes att outsourca den löpande bokföringen. Han vill ha kontroll på företagets inkomster, 
utgifter och resultat och kunna ta fram siffrorna när han vill.  
 
Företagets datorer och datorprogram berättar Borgnes att de outsourcar till en It-tekniker. 
Motivet till det är att Borgnes inte anser att någon i företaget besitter den kompetensen och att 
det därmed blir mer effektivt ur både ett tids- och kostnadsperspektiv att låta någon annan 
med rätt kompetens göra det arbetet. Det gör att det blir mer värt för förtaget att ta en kostnad 
för outsourcing av IT än att ta en kostnad för att outsourca den löpande bokföringen.  Han 
menar att det skulle ta för långt tid för honom att lära sig att sköta datorerna själv och det 
ligger även inte i hans intressen att lära sig det. Att anställa någon med rätt kompetens och 
göra detta internt ser Borgnes inte som ett lämpligt alternativ. Kostanden för den externa 
tjänsten känns rimlig menar Borgnes. 
 
4.2.2 A Composite & Motor AB 
 
A Composite & Motor AB (ACM) är en bilverkstad med inköp och försäljning av bil- och 
motorrelaterade produkter. Företaget tillverkar och säljer egentillverkade produkter inom 
motorbranschen, framför allt karosseridelar i kompositmaterial till tävlingsfordon. Företaget 
grundades för 10 år sedan och idag arbetar sex personer i företaget, inklusive ägaren själv 
(Lars Adolfsson). 2013 hade företaget en omsättning på ca.4,5 miljoner kronor (Business 
Retriever). 
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Lars Adolfsson6 förklarar att den löpande bokföringen sköts av två interna individer och en 
extern aktör. Adolfsson gör en del av konteringen själv samt har en anställd som hjälper till 
med konteringen. En extern aktör gör företagets avstämningar, vissa delar av konteringen och 
även bokslutet. Adolfsson berättar att en omstrukturering är på gång och under det kommande 
året kommer den löpande bokföringen att skötas helt internt. Han upplever att han vill ha mer 
kontroll över företaget samt att ekonomiavdelningen ska skötas på ett flexibelt vis, något han 
tror sig få om han låter all löpande bokföring skötas inom företaget. Omstuktureringen beror 
också på att få mer närhet till realsiffor samt att Adolfsson känna mer trygghet av att låta hela 
ekonomifunktionen skötas under samma tak. Det främsta motivet till att låta den löpande 
bokföringen sker internt är att få mer sekretess för företagets siffror samt att få en bättre 
överblick över företaget. Adolfsson menar att han vill få möjligheten att kolla på företagets 
resultat varje månad. Det för att skapa mer kontroll för hur företagets utveckling sker samt att 
kunna jämföra med tidigare siffror. Som exempel vill han få fram ett kostnadsställe för en 
specifik produkt för att se hur den har sålt den senaste månaden. På grund av brist på kunskap 
hos både personal och av honom själv, är det bara den externa aktören som kan leta reda på de 
siffrorna i dagsläget. Adolfsson vill att den löpande bokföringen ska skötas av en person som 
visar ett större personligt engagemang, med förståelse för företaget och branschen. Det ska 
finnas ett intresse för att se vad som händer i företaget och att företaget ska fortsätta utvecklas. 
Adolfsson menar därför att det är en förutsättning att ekonomin sköts av engagerad och driven 
personal med rätt kvalifikationer inom företaget.  
 
Adolfsson anser att den löpande bokföringen är en mycket viktig del inom företaget. Den ska 
skötas på bästa möjliga vis sett ur företagets synvinkel. Adolfsson anser sig därför vara beredd 
att betala mer för att den löpande bokföringen ska skötas inom företaget och han tror att det 
kommer generera mer vinst i längden. Någon kostnadsgräns för vad Adolfsson är beredd att 
betala för att ha den löpande bokföringen internt vill han inte sätta. Istället menar Adolfsson 
att det är bättre att fokusera på det man är bra på och sälja mer vilket generera mer intäkter 
vilket väger upp för de kostnader företaget har. Ett avkall på kontroll anser Adolfsson därför 
inte vara av intresse även om det skulle leda till kostnadsbesparingar på 40 procent. Han anser 
att det är mer värdefullt att ha kontroll över hur den löpande bokföringen sköts. För att den 
löpande bokföringen ska kunna skötas helt internt kommer Adolfsson att nyanställa en person 
med en relevant ekonomisk utbildning för att då få de kvalifikationer och den kunskap som 
behövs. 
 
Adolfsson anser att alla kostnader är mer eller mindre svåra att identifiera som 
småföretagsägare då det är lätt att bortse från sin egen tid. Adolfsson nämner exempelvis att 
han inte brukar räkna ut kostnaden för den tid han lägger ner på den löpande bokföringen. I 
dagsläget anser han det inte vara tids- eller kostnadseffektivt att låta tre personer sköta den 
löpande bokföringen utan omstruktureringen och omorganiseringen ska göra så att det blir 
mer tids- och kostnadseffektivt. Att investera i interna resurser ser Adolfsson som ett steg i 
företagets utveckling och som ett sätt att behålla kompetens inom företaget.  
 
Adolfsson har sedan ca tio år tillbaka köpt tjänster av olika externa aktörer. Motivet var att 
Adolfsson ville fokusera på kärnverksamheten och göra det han är bra på. Det fanns heller 
ingen kunskap om hur den löpande bokföringen skulle skötas från hans sida och då inte heller 
ett större intresse av att lära sig detta. Valet av den första externa aktören gick via kontakter 
och rekommendationer av vänner, bekanta och kollegor. Adolfsson hade förväntningarna att 
redovisningsbyrån skulle hjälpa företaget på bästa sätt, vilket Adolfsson anser att de inte 
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Evelina Mårtensson  Resurshantering i små aktiebolags redovisningsfunktion 
Emelie Sjöstrand 
Jannie Strandberg   

31 
 

gjorde. Detta har lett till att företaget har trillat i flera fallgropar trots lyhördhet och 
försiktighet. Redovisningsbyrån arbetade inte för Adolfsson företags bästa och de konterade 
inte på det sätt som han vill ha det. Genom att inte få kontering gjord på önskat vis ledde det 
till att Adolfsson upplevde en avsaknad av kontroll över företagets siffror. Det var även den 
personliga kontakten som var bristfällig och som även det ledde till att kontrollen inte var så 
stark som önskat. Idag är Adolfsson nöjd med den nya externa aktören och att de har en bättre 
personlig kontakt som sker via mejl, telefon eller besök. Adolfsson förklarar att han inte hade 
fattat samma beslut som han gjorde för tio år sedan men anser att man måste lära sig av sina 
motgångar. Nu vill Adolfsson istället lägga fokus på att flytta tillbaka den löpande 
bokföringen internt. Med tiden kommer även avstämningar och bokslutet att gå från att vara 
externa till att bli interna. Det för att han ska göra en nyanställning av en ekonom som har de 
kvalifikationer som behövs.  Adolfsson menar att då kan han spara mer tid, känna en ökad 
trygghet och sköta det han är bra på för företagets bästa. 
 
4.2.3 Optikern Ewa Gelderman AB 
 
Optiker Ewa Gelderman AB bedriver optikerverksamhet och tillhandahåller 
synundersökningar samt butiksförsäljning av glasögon och kontaktlinser. Företaget grundades 
för mer än 25 år sedan men Ewa Gelderman tog över företaget för nio år sedan och har varit 
ägare sedan dess. Idag arbetar två personer i företaget, inklusive ägaren själv (Ewa 
Gelderman). 2014 hade företaget en omsättning på drygt 2,0 miljoner kronor (Business 
Retriever). 
 
Ewa Gelderman7 berättar att hon själv sköter den löpande bokföringen med konteringar i 
företaget och sedan fysiskt lämnar den månadsvis till en redovisningsbyrå för att låta de gå 
igenom Geldermans konteringar och göra månadsbokföringen för att räkna ut skatt, moms och 
arbetsgivaravgift. Denna externa hjälp har hon använt sedan hon blev ägare av företaget. 
Vidare berättar Gelderman att hon inte funderat på något alternativt sätt att sköta företagets 
löpande bokföring men att hon i början övervägde att göra all bokföring själv. Anledningen 
till att hon valde att enbart fokusera på den delen av den löpande bokföringen som hon idag 
själv utför berättar Gelderman beror på att hon själv inte innehar rätt kompetens för att utföra 
det arbetet tidseffektivt. Motivet att lämna bort resterande bokföring beror på kompetens- och 
tidsbrist berättar hon, något som hon både i företagets inledningsfas och än idag ser som det 
starkaste argumentet för outsourcing. Alternativet att låta någon annan göra det och själv och 
kunna fokusera på det hon är bra på menar Gelderman gynnar sitt företag eftersom det låter 
henne fokusera på kundernas behov och försäljning. Det förberedande arbetet inför 
månadsbokslutet uppskattar Gelderman tar henne ungefär 30 minuter per dag, vilket hon anser 
sig ha tid med utan att det drabbar företagets kärnverksamhet. 
 
Kostnaden för den löpande bokföringen är naturligtvis viktig att ta hänsyn till menar 
Gelderman men nämner också att den personliga kontakten och närheten är viktig för henne. 
Personlig kontakt, antingen fysiskt eller via telefon, istället för endast mejlkontakt menar 
Gelderman underlättar hennes arbete eftersom hon föredrar direktkommunikation med sin 
redovisningsbyrå. Detta eftersom det sparar hennes tid att direkt kunna ställa frågor och få 
svar från redovisningsbyrån, exempelvis vilket konto en specifik transaktion ska bokföras på. 
Hon tillägger dock att mejlkontakt självklart förekommer gällande frågor eller ärenden som 
inte är brådskande. Gelderman berättar att hon träffar personen som sköter 
månadsbokföringen minst en gång i månaden i samband med att hon lämnar pärmen med 
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konteringar till redovisningsbyrån. Månadsbokföringen får hon sedan tillbaka från 
redovisningsbyrån via post. 
 
Gelderman anser sig ha god koll på vad redovisningsbyråns arbete kostar henne per månad 
och säger sig vara medveten om att det finns billigare alternativ men inte exakt hur mycket 
billigare. Hon berättar att hon i dagsläget ändå inte överväger att byta till en annan 
redovisningsbyrå för att minska kostnaderna för boksluten varje månad. Hon motiverar sitt 
resonemang med att det hon betalar till sin redovisningsbyrå känns överkomligt och en 
kostnad som hennes företag har råd att ta. Några dolda kostnader för den löpande bokföringen 
anser Gelderman att det inte finns även om hon medger att hon inte tänkt på att det fysiska 
överlämnandet av konteringspärmen varje månad som en kostnad för företaget. Detta 
eftersom det är något hon gör efter arbetstid på promenad med sin hund. Gelderman säger att 
hon vet hur många timmar hon spenderar på arbete varje dag men att hon inte valt att knyta 
dem till några specifika aktiviteter. 
 
Gelderman berättar att hon aldrig jämfört olika redovisningsbyråer med varandra ur något 
perspektiv. Anledningen till att hon använder sig av den redovisningsbyrå hon gör idag beror 
på att hon som ny företagsägare erbjöds en gratis konsultation om företagets behov av 
löpande bokföring, varpå hon fick god kontakt med företaget och valde dem som 
redovisningsbyrå. Om kostnaderna för den löpande bokföringen som sköts externt minskar 
med 40 procent säger sig Gelderman vara beredd att offra personlig kontakt och närhet till 
förmån för kostnadsbesparingen, förutsatt att hon fortfarande har möjlighet att ringa och ställa 
frågor vid behov. En kostnadsbesparing menar hon dock inte är något som hon själv aktivt 
letar efter eftersom hon är nöjd med situationen som den är nu. Gelderman säger att hon är 
nöjd eftersom redovisningsbyrån gör det hon förväntar sig av dem. Gelderman påstår även att 
det uppkommit oförväntade fördelar med outsourcingen, exempelvis redovisningsbyråns 
engagemang för hennes företag, möjligheten till rådgivning samt att redovisaren numera 
sköter rapportering av moms, skatt och arbetsgivaravgift till skatteverket, vilket gör 
Geldermans arbete enklare. Beslutet om outsourcing berättar Gelderman att hon inte ångrar då 
det överträffat hennes förväntningar av leverarad tjänst samt den tidsbesparing hon gör 
jämfört med att själv utföra arbetet med bristande kompetens. 
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5. Analys 
 
Analysen är uppbyggd utifrån de fem påverkansfaktorer som nämns i både empiri och teori; 
kärnverksamhet, kontroll, kunskap, kostnad samt kontakt. Under respektive rubrik kommer vi 
även behandla bunden rationalitet kopplat till påverkansfaktorerna och hur detta inverkar på 
företagsägarens beslut. 
 
5.1 Kärnverksamhet 
 
Enligt den resursbaserade teorin bör företaget fokusera på det som företaget har resurser till 
och företagets kärnverksamhet (Prahalad & Hamel 1990; McIvor 2008). När ett företag 
saknar en resurs som inte tillhör kärnverksamheten bör den införskaffas genom outsourcing 
(Prahalad & Hamel 1990; Quinn 1992; Quinn & Hilmer 1994). Företagsägarna nämner vid 
respektive intervjutillfälle att kärnverksamheten är viktig och att deras resurser fokuseras till 
denna del av verksamheten. Den löpande bokföringen nämndes också som en viktig del i 
företagets verksamhet då företagsägarna menar att den förser dem med nödvändig information 
om företaget. Företagen i vår studie vänder sig till externa aktörer om företagsägaren upplever 
att de interna resurserna som behövs för att sköta den löpande bokföringen inte finns. 
Redovisningsbyråerna har löpande bokföring och liknande uppgifter som sin kärnverksamhet 
och med det menar flera av företagen att externa resurser på så vis sköter denna aktivitet på ett 
mer professionellt sätt. Detta motiv till outsourcing tyder således på att möjligheten till ökat 
fokus på företagets kärnverksamhet är en viktig påverkansfaktor i företagsägarens beslut 
eftersom företagsägarna uttrycker betydelsen av såväl kärnverksamheten som den löpande 
bokföringen.  
 
Gelderman besitter viss kunskap inom bokföring och fördelar därför arbetet med den löpande 
bokföringen både internt och externt. Denna fördelning sker främst med hänsyn till de interna 
resurserna, d.v.s. Geldermans kompetens. Skulle Gelderman välja att helt internt genomföra 
detta tyder både empiri och teori på att det skulle påverka företagets kärnverksamhet då 
företagsägarens tid och fokus flyttas från kärnverksamheten till den löpande bokföringen. Det 
är bättre för företagsägaren att lägga tid på det som är dennes profession, vilket den 
resursbaserade teorin förespråkar (Gilley & Rasheed 2000). Bättre i denna mening innebär att 
företagsägaren fokuserar mer på företagets kärnverksamhet men det finns inget som tyder på 
att det ur andra perspektiv skulle vara bättre för Gelderman att outsourca valda delar av den 
löpande bokföringen. Det visar vikten av att företagsägaren i sitt beslut om att använda interna 
och/eller externa resurser tar hänsyn till påverkansfaktorerna och hur dessa värderas. I 
Geldermans fall innebär outsourcingen att hon sparar tid och istället kan lägga denna tid på 
kärnverksamheten men det framgår inte om kontrollen förbättras eller försämras samt om 
kostnaden blir högre eller lägre till följd av hennes beslut.  
 
Adolfsson anser att företagets kärnverksamhet är det företagets interna resurser främst ska 
fokusera på men han är av åsikten att även den löpande bokföringen ska skötas internt. En 
anställd person som har detta som sin huvudsyssla i företaget och vars kärnkompetens är 
ekonomiarbete leder till att företaget i siffror blir mer lättillgängligt än om en extern 
redovisningsbyrå skulle sköta den aktiviteten. Därför har Adolfsson tagit beslut om att 
företagets ekonomi inom kort ska skötas internt genom en nyanställd person som är 
kvalificerad för denna typ av arbete. Detta tyder på att företagsägare har olika synsätt på hur 
resurser ska förvärvas, även om ökat fokus på kärnverksamheten är det som står i centrum. 
Barney (1991) och Peteraf (1993) menar att det oavsett tillvägagångssätt gäller att skapa en 
unik sammansättning av resurser och utnyttja företagets resurser och kompetenser till fullo. 
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Ett beslut om att helt sköta den löpande bokföringen internt förenat med att anställa en person 
med rätt kunskap att sköta detta tyder på att företagsägaren även tycker att det går att se på 
kärnverksamheten ur ett ekonomiskt perspektiv. Exempel på detta är lönsamhetssiffror på 
olika produkter, vilka blir mer lättillgängliga internt och har stor anknytning till företagets 
kärnverksamhet. Det visar således att fokus på kärnverksamheten som påverkansfaktor kan 
påverka företagsägarares beslut åt båda hållen, d.v.s. att antingen använda interna eller 
externa resurser, vilket tyder på att beslutet präglas av företagsägaren som individ samt 
företagets situation. Båda alternativen kan med kärnkompetens som påverkansfaktor således 
vara rätt beslut. 
 
På Ljuspunkten i Karlskrona AB har företagsägaren Borgnes däremot en ekonomisk 
utbildning i grunden och sköter därför all löpande bokföring internt. Wernerfelt (1984) 
beskriver att resurser och kompetens gör att företag skiljer sig från varandra men att ett 
företags resurser måste fungera ihop med varandra. Då företagsägaren innehar rätt kompetens 
för att sköta den löpande bokföringen internt är detta således något som måste harmonisera 
med företagets övriga interna resurser. Detta gör det möjligt att skapa en unik 
resurssammansättning, vilket är fördelaktigt ur ett konkurrensperspektiv (Wernerfelt 1995). 
Borgnes anser inte att hans arbete med den löpande bokföringen påverkar företagets 
kärnverksamhet negativt utan upplever att de anställda har tillräckligt med kompetens och tid 
att lägga på kärnverksamheten. Det tyder på att företagets interna resurser harmoniserar med 
varandra och den valda resurssammansättningen fungerar i just det här företaget. 
Företagsägarna är överens om att fokus på kärnverksamheten och att den tid de kan lägga på 
detta är mycket värdefull för företaget. 
 
Den resursbaserade teorin anser att företag ska fokusera på kärnverksamheten och outsourca 
aktiviteter som inte tillhör denna (Prahalad & Hamel 1990; McIvor 2008). Trots att den 
resursbaserade teorin anser att aktiviteter som inte tillhör kärnverksamheten bör outsourcas 
kan det inte ses som resurseffektivt att outsourca en aktivitet som kräver mindre resurser om 
den hanteras internt. En företagsägares motiv till att inte outsourca är att denne ändå skulle 
granska det externa arbetet med den löpande bokföringen, vilket tyder på att outsourcingen 
inte skulle leda till de fördelar som beskrivs i den resursbaserade teorin. Henkes Kran & 
Transport i Karlskrona AB och AB Audiola outsourcar hela sina företags ekonomifunktioner, 
vilket gör att företagen har mer tid att fokusera på kärnverksamheten. De befintliga resurserna 
används då till fullo i sina respektive kärnverksamheter medan den löpande bokföringen sköts 
helt av en redovisningsbyrå. Detta indikerar att resursskillnaderna i företagen gör att olika 
lösningar är effektiva i olika företag.  
 
Företagen i vår studie outsourcar inte alla aktiviteter som inte tillhör kärnverksamheten. Detta 
tyder på att outsourcing av aktiviteter som inte relateras till kärnverksamheten inte är en 
självklarhet för företagsägarna. Inget av företagen outsourcar exempelvis lokalvård, vilket får 
ses som en lämplig aktivitet att outsourca. Då outsourcing är långt i från problemfritt borde 
detta vara en aktivitet som är mer attraktiv att outsourca än löpande bokföring, då bristfälligt 
skött löpande bokföring får större konsekvenser än smutsiga golv. Att företagsägarna väljer 
att outsourca löpande bokföring som är så viktigt istället för exempelvis lokalvård tyder på att 
de ser möjligheterna framför riskerna med att göra så. Lokalvård innebär varken en möjlighet 
eller risk för företaget men stjäl likväl tid från företagets kärnverksamhet. Lokalvård är dock 
inte en rättslig skyldighet att utföra på samma sätt som den löpande bokföringen, varför 
företagsägarna prioriterar att den löpande bokföringen utförs enligt BFL (1999:1078).  
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Eisenhardt och Schoonhoven (1996) förtydligar att vissa resurser som inte tillhör företagets 
kärnverksamhet kan vara betungande att skapa internt. Detta skapar således incitament för 
företagsägarna att outsourca aktiviteter knutna till resurser som är betungande att skapa 
internt, vilket även vår empiriska studie tyder på. Fokus på företagets kärnverksamhet sätts av 
företagsägarna i relation till olika aktiviteter. Vår studie tyder på att svagare koppling till 
företagets kärnverksamhet inte nödvändigtvis innebär högre sannolikhet till outsourcing. Den 
löpande bokföringen har starkare koppling till företagets kärnvärksamhet än lokalvård men 
löpande bokföring kräver mer specifika resurser än lokalvård. Det tyder på att aktivitetens 
resurskrav kopplat till fokus på kärnverksamhet har större betydelse för företagsägaren i 
dennes beslutsprocess.  
 
Genom att fokusera på resurserna som är relaterade till företagets kärnverksamhet kan det 
skapa konkurrensfördelar (Das & Teng 2000; Barney 1991). Med en kombination av interna 
resurser som företaget besitter och med externa resurser som företaget anskaffar genom 
outsourcing skapar det konkurrensfördelar genom att det är svårt att imitera för andra företag. 
Det leder även till att företagen får en stor variation av resurser genom outsourcing. Om 
företaget fokuserar sina befintliga resurser på kärnverksamheten kommer det att bidra till en 
starkare strategisk position på marknaden (Das & Teng 2000; Barney 1991). Gerbl et al. 
(2006) hävdar att bokföring har ett lägre strategiskt värde och därför inte påverkar företagets 
konkurrensfördelar. Vår empiriska studie visar dock att företagsägarna är av motsatt åsikt och 
betonar istället värdet av den löpande bokföringen. Trots att den löpande bokföringen inte 
tillhör företagets kärnverksamhet så beskriver den kärnverksamheten ur ett ekonomiskt 
perspektiv. Detta tyder på att den löpande bokföringen indirekt påverkar konkurrensförmågan 
i företaget eftersom företagsägaren kan ta del av information från den löpande bokföringen 
som kan leda till att företagsägaren bättre fördelar och använder resurserna i företaget. 
 
5.2 Kontroll 
 
Då outsourcing innebär att interna resurser kompletteras med externa resurser (Prahalad & 
Hamel (1990) innebär det också att företagsägaren ska förlita sig på den externa aktörens 
expertis för att bibehålla känslan av kontroll. Borgnes nämner å ena sidan att han inte 
outsourcar då det pris han fick föreslaget i en offert var för hög. Å andra sidan påpekar han att 
han alltid skulle gå igenom och granska en extern redovisningsbyrås arbete. Det tyder på att 
den bakomliggande orsaken till varför outsourcing inte lämpar sig för Ljuspunkten inte direkt 
beror på att kostnaderna för detta är för höga. Det är snarare så att känslan av förlorad kontroll 
och brist på tillit är den övervägande orsaken och det som är den avgörande påverkansfaktorn 
i outsourcingbeslutet. Då Borgnes dessutom har en ekonomisk bakgrund innebär det att han 
har möjlighet att granska löpande bokföring utförd av en extern redovisningsbyrå till skillnad 
från företagsägare som endast har kompetens kopplad till företagets kärnverksamhet. Detta 
indikerar att en företagsägare med fullgod kompetens att göra den löpande bokföringen 
upplever förlorad kontroll av att outsourca den aktiviteten medan en företagsägare helt utan 
kompetens upplever ökad kontroll då arbetet blir genomfört enligt lag och praxis. 
Kontrollfaktorn i beslut om outsourcing ställs således i relation till vilka interna resurser som 
redan finns. 
 
Det framgår av vår empiriska undersökning att företagsägare som valt outsourcing av den 
löpande bokföringen upplever starkare känsla av kontroll då den externa resursen 
vidareutbildas och håller sig uppdaterad inom redovisningsområdet. Wernerfelt (1984) 
beskriver att nivån av kontroll som behövs skiljer sig mellan olika resurser. Då löpande 
bokföring är en viktig aktivitet för företaget och ur rättsligt perspektiv behövs en stark känsla 
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av kontroll. Den externa aktörens expertis verkar för att upprätthålla kontrollkänslan hos 
företagsägaren. När den löpande bokföringen sköts internt måste den interna resursen hålla sig 
uppdaterad för att kunna genomföra den löpande bokföringen och samtidigt känna kontroll. 
Detta kräver expertis, varför outsourcing kan ge företagsägaren en känsla av ökad kontroll 
trots att aktiviteten inte utförs internt. Svensson och Hallqvist nämner att de inte skulle kunna 
utföra den löpande bokföringen internt på ett lika kompetent och kontrollerat sätt som en 
extern aktör med professionell kompetens. Detta tyder på att en företagsägare kan uppleva att 
denne har kontroll över resurser även om dessa inte är interna, vilket därför påverkar beslutet 
om outsourcing.  
 
Prahalad och Hamel (1990) förklarar att kontroll över kärnverksamheten är viktig då denna 
kontroll tillåter företaget att utveckla sina produkter/tjänster. Företagsägarnas syn på hur 
denna kontroll uppnås skiljer sig åt, då vissa föredrar outsourcing och vissa föredrar att 
använda interna resurser. Adolfsson föredrar kontroll genom att låta intern expertis sköta 
företagets löpande bokföring. I samband med detta nämner han att kostnaden för detta inte är 
viktig i relation till att kontrollera resursen internt. Detta tyder på att fokus inte ligger på 
kostnaden i sig, utan att kontrollen i detta sammanhang ses ur ett värdeskapande perspektiv 
mer i likhet med den resursbaserade teorin än transaktionskostnadsteorin. 
 
För företag som beslutat att outsourca den löpande bokföringen baseras beslutet på kontroll då 
företagsägarna själva inte har kunskap att kontrollera arbetet med den löpande bokföringen 
internt. Vår empiriska undersökning visar att flera företagsägare utan intern kompetens eller 
vilja att själva sköta den löpande bokföringen ser outsourcing som ett mycket bra alternativ ur 
kontrollperspektiv. Outsourcing av aktiviteter som har ett lägre strategiskt värde gör det 
möjligt för företaget ha mer kontroll över kärnverksamheten samt de interna resurserna (Gerbl 
et al. 2014). Detta stämmer överens med företagsägarnas åsikter men de tillägger även att 
professionellt utförd löpande bokföring bidrar till kontroll över kärnverksamheten. Den 
löpande bokföringen beskriver verksamheten och kan ha ett strategiskt värde i 
beslutsprocesser rörande kärnverksamheten. Detta tyder således på att företagsägarna ser den 
löpande bokföringen som en aktivitet med stark koppling till kärnverksamheten, varför 
kontroll över den löpande bokföringen upplevs vara så viktig.  
 
Vid uppstarten av småföretag upplever företagsägarna att alla tillgängliga resurser behövs för 
att fokusera på kärnverksamheten. Hallqvist hade inledningsvis ambitioner att sköta 
bokföringen själv men någon resurs till detta inte fanns tillgängligt, något som gjorde att den 
löpande bokföringen helt åtsidosattes. Under företagets inledande månader hade Hallqvist 
ingen kontroll över företagets ekonomi. För att få kontroll införskaffades då en professionell 
extern aktör. Det är viktigt för företagen att ha kontroll över sin kärnverksamhet för att de ska 
kunna utveckla sina varor eller tjänster (Prahalad & Hamel 1990) vilket tyder på att interna 
resurser kan behöva kompletteras med externa resurser. Den externa aktören har kunskap och 
kompetens för att hjälpa företagsägaren att få kontroll över sina siffror. Det skapar även 
trygghet och kan ge förklaringar ur ett ekonomiskt perspektiv som företagsägaren själv inte 
kan. Företagsägaren får då förståelse för siffrorna som rör företaget vilket denna undersökning 
indikerar bidrar till ökad kontroll.  
 
Olika resurser inom företag kräver olika mycket kontroll (Barney 1991). Vår empiriska 
undersökning visar att den löpande bokföringen är viktig för företagen och kräver därför 
mycket kontroll. Bland företagsägarna finns det däremot blandade åsikter om vad som ger 
mest kontroll; att låta den löpande bokföringen hanteras internt eller externt. Respondenterna i 
denna studie har olika mycket kunskaper inom ekonomi vilket tydligt påverkar beslutet om 
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outsourcing. De som upplevs ha bristande kunskap om den löpande bokföringen upplever att 
de får ökad kontroll om de väljer att outsourca medan de som upplever att de har kunskap får 
mer kontroll om det hanteras internt. Kontroll är således en påverkansfaktor med två sidor 
vilket gör att beslutet ur detta perspektiv måste situations anpassas. Företagsägarna är överens 
om att den löpande bokföringen kräver mycket kontroll för att de ska få kontroll över hela 
företaget. 
 
5.3 Kunskap 
 
Både Svensson och Hallqvist valde att outsourca hela deras löpande bokföring då den 
upplevdes som komplex och de ansåg sig ha bristande kunskap för att kunna hantera den 
själva. De såg olika möjligheter med att låta en extern aktör med professionell kunskap ta 
hand om den löpande bokföringen. Både Hallqvist och Svensson ansåg att deras kunskapsbrist 
utgjorde att de inte kunde dra nytta av alla de möjligheter som den löpande bokföringen 
erbjuder och ansåg därför att det var viktigt att en person med kompetens skötte den. De 
tyckte även att siffrorna som deras redovisningsbyrå tog fram blev mer betydelsefulla då de 
var kompetenta personer som tagit fram de. Avsaknaden av kunskap och kompetens inom 
både Henkes Kran & Transport och AB Audiola ledde till att ett resursbehov uppstod. 
Outsourcing sågs här som ett mer kostnads- och tidseffektivt alternativ då en individ med 
kompetens valdes för att hantera den löpande bokföringen. Det krävs en viss kompetens om 
den löpande bokföringen för att företagsägarna ska kunna driva ett eget företag. Vid 
avsaknadet av en sådan viktig kunskapsdel som krävs är outsourcing ett rimligt alternativ. 
Den empiriska undersökningen visar att företagsägarna har ett resursbehov och väljer därför 
att på ett enkelt och smidigt sätt hantera den löpande bokföringen externt, istället för att skaffa 
kunskap om området. Om företagsägarna inte hade valt att outsourca den löpande bokföringen 
hade resursbehovet funnits kvar. Ett sådant viktigt behov måste täckas på något vis. 
Alternativt hade företagsägaren fått anskaffa kunskap eller anställa en person med rätt 
kompetens. Om resursbehovet inte täcks och den löpande bokföringen inte görs, vilket den 
måste enligt bokföringslagen, leder det till att företaget blir lidande i sin kärnverksamhet. Det 
får stora konsekvenser som exempelvis när Skatteverket vill kontrollera småföretaget om rätt 
belopp för moms och skatt är inbetalt. Det är företagsägaren som ansvarar för att den löpande 
bokföringen sköts på rätt sätt, vilket gäller även om den löpande bokföringen outsourcas. 
Därför är det viktigt att företagsägaren besitter en viss typ av kunskap om den löpande 
bokföringen eftersom det är denne som ansvarar för den.  
 
Outsourcing är ett rimligt alternativ för att täcka upp resursbehov enligt den resursbaserade 
teorin (Prahalad & Hamel 1990; Quinn 1992; Quinn & Hilmer 1994). Genom att låta den 
löpande bokföringen outsourcas gav det större möjlighet för både Hallqvist och Svensson att 
fokusera på deras kärnverksamhet, vilket de båda tror skapar mervärde både för företaget och 
för kunderna. Detta värde anser de vara större än kostnaden för de än att sköta den löpande 
bokföringen själv. Kunskapen som är relaterad till kärnverksamheten ges möjlighet att 
utvecklas då aktiviteter som inte berör kärnverksamheten outsourcas. Vår empiri tyder på att 
outsourcing av den löpande bokföringen kan bidra till kunskap som berör kärnverksamheten 
ger utrymme för att utvecklas. Fokus läggs på kärnverksamheten och aktiviteter som inte 
outsourcas kräver inte lika mycket tid och engagemang. Denna utveckling kan i sig bli till en 
konkurrensfördel då kunskap är en resurs som är svår för konkurrenter att imitera (Peteraf 
1993). Småföretagen besitter unik kunskap om vardera bransch. Det tyder på att de ska 
fokusera sin kunskap på företagets kärnverksamhet för att verka för företagets bästa. 
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Peteraf (1993) nämner att företag bör använda sig av sina tillgängliga resurser så mycket som 
möjligt. En del företag har valt att använda sig av sina tillgängliga resurser. Det tyder på att 
dessa företag tar tillvara på deras resurser men den tid det krävs för dem att lägga ner på den 
löpande bokföringen stjäl tid från kärnverksamheten. Detta även om företagen har fler 
personer anställda då även deras tid hade kunnat fokuseras på kärnverksamheten. Även som i 
Borgnes fall då han påstår att han lägger ner ca tre timmar i månaden på den löpande 
bokföringen, inte ses som mycket tid. Däremot kommer det under en längre period att bli 
flertalet timmar som skulle kunnat fokuseras på kärnverksamheten istället. Gelderman som 
valt att sköta sin löpande bokföring utanför företagets arbetstider kunde valt att använda den 
tiden som ledighet eller för att arbeta med kärnverksamheten för att bli ännu mer 
vinstdrivande eller få en starkare position på marknaden. Dessa företag väljer att använda sig 
av tillgängliga resurser för att även hantera aktiviteter som inte berör kärnverksamheten och 
kan därför tänkas att de utnyttjar resurserna så mycket som de kan. Den empiriska 
undersökningen visar på att företagen inte är medvetna om att varje handling de gör på 
arbetstid eller fritid tar upp tid som kunde fokuserats på kärnverksamheten istället. Detta visar 
på att företagsägarna har en begränsad rationalitet. Vissa av företagsägare visar på 
medvetenhet om att det finns dolda arbetsuppgifter som tar tid även om de inte kan förklara 
eller vet vilka arbetsuppgifter det är som upptar deras tid. Andra företagsägare tror inte att det 
uppkommer dolda arbetsuppgifter utan menar att de har koll på sina arbetsuppgifter. 
Företagsägarna har en begränsad rationalitet och det visar på att det finns en oförmåga att inte 
se vissa arbetsuppgifter som upptar tid. Det är tid som besitter en kostnad som gör att det inte 
blir lönsamt. Det kan även missvisa för företagsägaren att det är mer lönsamt om de sköter 
den löpande bokföringen internt. Det finns en risk att om företaget hanterar den löpande 
bokföringen externt uppkommer det arbetsuppgifter som måste göras av företagsägaren som 
utger en kostnad och tar tid. Det kan till exempel vara mindre arbetsuppgifter som hör 
samman med att den löpande bokföringen sköts internt som att lämna kvitton till den externa 
aktören.  
 
Enligt den resursbaserade teorin är det viktigt att företagen investerar i resurser som berör 
kärnverksamheten (Prahalad & Hamel 1990; Quinn 1992; Quinn & Hilmer 1994). Detta är 
något som både Hallqvist och Svensson valt att göra genom att outsourca deras löpande 
bokföring och då fokusera på sina kärnverksamheter. Aktiviteter som den löpande 
bokföringen kräver även tid och kvalité (Gerbl et al. 2006). Det är aktiviteter som kunden 
varken ser eller värdesätter, för kunden spelar det alltså ingen roll vem som sköter den 
löpande bokföringen, vilket är något även Svensson påpekat. Det Svensson borde beakta är att 
externa aktörer vill se hur företagets ekonomiska situation ser ut vid upphandling av avtal 
mellan företagen. Den löpande bokföringen visar på ett konkret sätt hur företagets 
ekonomiska situation ser ut. Sköts inte bokföringen på rätt sätt kommer det att synas på 
resultatet av bokslutet. 
 
Kunskap samt kompetens relaterade till företagets kärnverksamhet styr företagets tillväxt 
samt strategiska riktning (Prahalad & Hamel 1990). Eftersom både Hallqvist och Svensson 
valt att lägga sitt fokus på kärnverksamheten och på så vis utveckla deras kunskap kring 
denne finns det möjligheter för deras företag att växa. Detta argument från teorin får 
Svenssons och Hallqvists beslut att se fördelaktigt ut men vår empiri visar inte på något som 
tyder på att Optiker Ewa Gelderman, Ljuspunkten eller ACM skulle ha sämre tillväxt på grund 
av att de inte valt att outsourca deras löpande bokföring. För att ta reda på det måste det tas 
hänsyn till ett flertal andra faktorer än bara outsourcingen i sig. Vår studie varken stödjer eller 
säger emot ovanstående teori däremot upplever vi att outsourcing kan underlätta för tillväxt på 
grund av att de anställda ges större möjlighet att fokusera på kärnverksamheten. Situationen 
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för varje företag är unik och det måste anpassas individuellt hur mycket fokus det behöver 
finnas på kärnverksamheten. Den lösningen som är bästa för ett företag är inte bäst för ett 
annat. Det kan bero på vilken typ av verksamhet det är som bedrivs. En del småföretag 
behöver spendera mer tid på kärnverksamheten medan vissa inte behöver det för att 
kärnverksamheten fungerar i alla fall. Det beror på hur mycket tid som kärnverksamheten tar i 
anspråk och kräver utav företagsägaren. 
 
Bunden rationalitet innebär bl.a. att informationen företaget har tillgänglig i en 
beslutssituation påverkar utfallet av beslutet, d.v.s. om företaget vill använda outsourcing eller 
inte (Robertson 1990; Judge & Dooley 2006). För en företagsägare som inte har goda 
kunskaper om varken outsourcing eller löpande bokföring kan det innebära att beslutet som 
fattas inte är det bäst lämpade för företaget. Genom att företagsägare tar hjälp av kontakter 
kan de få en bättre information om vilka redovisningsbyråer kontakterna rekommenderade. 
Detta kan bidra till både kunskap samt förståelse kring outsourcingprocessen hos 
företagsägaren om de tillfrågade personerna har erfarenheter av outsourcing. Däremot är 
denna kunskap inte att se som tillräcklig för denna typ av beslut. När personerna ska 
rekommendera redovisningsbyrå beskriver de sina egna erfarenheter och blandar in personliga 
åsikter. Det blir svårt för företagsägaren att avgöra vad som är relevant för denne samt svårt 
att avgöra vad det är exakt som gör att den tillfrågade kontakten tycker som den gör.  
 
Andrahandsinformation är svår att bedöma och det kan tänkas att dålig erfarenhet av en viss 
extern aktör leder till att personen inte pratar gott om denna externa aktör. Anledning bakom 
varför det inte fungerade kan vara svårtolkad då det kan vara på grund av företaget själv och 
inte nödvändigtvis den externa aktören som gjort att kontraktet inte hölls. Företaget kan bryta 
kontraktet av någon anledning eller kan det vara den externa aktören som på något vis bryter 
kontraktet som transaktionskostnadsteorin förespråkar. Skulle fallet vara så finns risken att 
den erfarne kontakten kommer vinkla situationen till sin fördel och därmed inte förmedla en 
rättvisande bild. Risker som denna gör att företagsägare som valt att använda sig av en extern 
redovisningsbyrå får lära av sina erfarenheter och skapa egna referenser till vad som fungerar 
bra respektive mindre bra.  
 
Adolfsson valde att ta hjälp av kontakter vid hans val av redovisningsbyrå. Valet grundades 
därefter på rekommendationer men trots det ansåg Adolfsson att redovisningsbyrån inte levt 
upp till de förväntningar han fått från rekommendationerna. Redovisningsbyrån arbetade inte 
för ACMs bästa vilket gjorde att leverans- samt juridikkostnader uppstod. Om företag lyssnar 
till andras rekommendationer kan det visa sig att rekommendationerna inte lever upp till 
företagets förväntningar p.g.a. företagsägarna har olika värderingar. En företagsägare som 
värderar kontakt främst kan få fel bild av en redovisningsbyrå då personen som 
rekommenderar det främst värderar kostnader. Detta bidrar till att företagsägare måste vara 
kritiska till rekommendationerna som fås. Eftersom företagen som valt att börja outsourca inte 
har varit i kontakt med det tidigare kan det vara svårt för företagsägarna vad de ska förvänta 
sig och vad det är som värderas. Det är först efter en tids användning av outsourcing som 
företagsägarna märker vilka påverkansfaktorer som dem tycker är viktiga. Därefter kan de 
veta om outsourcingen lever upp till deras förväntningar. Vid valet av den första externa 
aktören är det rekommendationer som väger tungt vid beslutet. Om företagsägaren sedan inte 
är nöjd väljer de en ny extern aktör med hjälp av deras tidigare erfarenhet av den första 
externa aktören och även med hjälp av värderingar av påverkansfaktorerna. Tycker 
företagsägarna att kostnad är viktigast kommer de att be om offerter för att få ett så lågt pris 
som möjligt. Om kontakt värderas högre kommer företaget att välja en extern aktör med hög 
närvaro med kommer inte att vara lika priskänslig.  
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Hur osäker marknaden är i form av bl.a. pris och förändringar påverkar beslutet om 
outsourcing. Är osäkerheten för hög så kommer företag inte att outsourca (Williamson 1985; 
Kaufmann & Carter 2006; Ellram, Tate & Billington 2008). Både Adolfsson och Hallqvist 
valde redovisningsbyrå utefter rekommendationer vilket kom att påverka valet av 
redovisningsbyrå. Genom att Adolfsson och Hallqvist valde att ta hjälp av andras åsikter kan 
det minskat osäkerheten kring beslutet. Varken Adolfsson eller Hallqvist hade mycket 
erfarenhet av outsourcing sen tidigare och valde inte heller att göra egna undersökningar om 
andra alternativ. Att basera valet av redovisningsbyrå utefter rekommendationer kan göra 
andra alternativ förbises som kanske fungerat bättre för deras företag. Även Svensson och 
Gelderman valde redovisningsbyrå utan att göra jämförelser med andra externa aktörer. De 
valde deras redovisningsbyråer då de kände tillit till dessa sen tidigare. Våra intervjuer tyder 
på att det finns osäkerhet kring beslut om outsourcing vilket gör det möjligt att företagsägarna 
söker hjälp av personer med erfarenheter sen tidigare. Att höra andras rekommendationer kan 
leda till att en viss trygghet upplevs då bekanta har erfarenheter sen tidigare. Denna 
rekommendation behöver dock inte betyda att det är den bäst lämpade externa aktören för ett 
annat företag exempelvis Adolfsson redovisningsbyrå levde inte upp till hans förväntningar 
trots att han fått en rekommendation om dem från bekanta. Vår empiri tyder på att olika 
redovisningsbyråer passar olika företag vilket gör att företag inte bör lita helt på andras 
rekommendationer. Företagsägarna bör inte lita på andra företags rekommendationer på grund 
av att varje företag är unik och befinner sig i en unik situation. Det är även möjligt att det 
företaget som lämnat rekommendationen kan vara nöjd med den externa aktören för att de har 
andra relationer och kontakter. Det behöver inte betyda att företaget som får 
rekommendationen kommer att få liknande hjälp och kontakt.  
 
Precis som teorin beskriver att den bundna rationaliteten påverkar förmågan att förutse 
framtida händelser (Williamson 1981; Judge & Dooley 2006; Coggan, Whitten & Bennett 
2010; McIvor 2009) menar vi att Hallqvist till följd av det drabbades av vad Williamson 
(1979) beskriver som tomrum i kontraktet, vilket i teorin leder till högre transaktionskostnader 
än väntat. Den externa aktörens livskris kan därför beskrivas ha lett till att 
transaktionskostnaderna för det outsourcande företaget blivit högre än vad som initialt 
beräknats. En bakomliggande anledning till att detta kan vara att det i kontraktet mellan 
företaget och redovisningsbyrån inte fanns något avtalat om hur en liknande situation skulle 
hanteras och vem som skulle stå för eventuella kostnader till följd av detta. Då Hallqvist valde 
att anlita ett enmansföretag att sköta den löpande bokföringen borde det därför vara av stor 
vikt att parterna avtalar om vad som händer i situationer där den externa aktören blir 
oförmögna att utföra det arbete denne åtagit sig. Tomrummet i kontraktet uppkom på grund av 
kunskapsbrist av båda parterna om hur ett kontrakt ska upprättas. Det fick stora konsekvenser 
för båda parterna. AB Audiolas löpande bokföring blev lidande och den externa aktören 
förlorade en kund.    
 
Tomrum i kontraktet grundar sig i begränsad rationalitet, osäkerhet och komplexitet precis 
som Chiles och McMackin (1996) samt Ellram, Tate och Billington (2008) hävdar. Ett sätt att 
minska på kostnaderna till följd av begränsad rationalitet kan vara att inte bara utgå från 
rekommendationer om redovisningsbyrån i sig utan även ta reda på information om 
kontraktsskrivning och vilka svårigheter och fallgropar det finns med att skapa ett avtal. 
Något denna situation visar är att företag bör ta storleken på det externa företaget i beaktande 
vid val av extern aktör. Å ena sidan kan en liten redovisningsbyrå verka på sådant sett att 
småföretagsägaren blir sedd samt att denne själv har förståelse för vad det innebär att driva ett 
litet företag. Å andra sidan drabbas småföretagsägare hårdare om en liten redovisningsbyrå 
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drabbas på liknande sätt som vi nämnt ovan till skillnad från om företaget använt sig av en 
större redovisningsbyrå. Detta eftersom den löpande bokföringen under en tid kan skötas av 
en annan person på den större redovisningsbyrån, alternativt att redovisningsbyrån har 
ekonomisk möjlighet att anställa ytterligare en person vilket en liten redovisningsbyrå inte har 
resurser att göra. 
 
Det mänskliga sinnet gör att människan är begränsat rationell vilket innebär att förmågan att 
fatta ett välgrundat och genomtänkt beslut samt förmågan att förutse framtida händelser är 
nedsatt (Williamson 1981; Judge & Dooley 2006; Coggan, Whitten & Bennett 2010; McIvor 
2009). En företagsägare som inte har några förväntningar på vad outsourcing av den löpande 
bokföringen och redovisningsbyrån begränsas således av att vara oförmögen att kunna förutse 
och analysera framtida händelser, vilket skulle kunna ha för betydelse för det egna företaget. 
Det är dock inte troligt att en företagsägare inte har några förväntningar alls. Förväntningar på 
att redovisningsbyrån ska sköta redovisningen enligt lag och praxis borde finnas i samtliga 
företag som ser outsourcing som ett alternativ. Det är möjligt att företagsägaren utan uttalade 
förväntningar syftade på att det inte fanns några specifika förväntningar utöver dem som 
ansågs grundläggande. Även grundläggande förväntningar och krav på redovisningsbyrån 
måste kontraktet innehålla, då alla typer av brister i kontraktet annars kan leda till felaktiga 
kostnadsberäkningar p.g.a. ökade transaktionskostnader (Robertson, 1990). Osäkerhet kring 
förväntningarna kan därför påverka företagsägarens förmåga att konstruera ett kontrakt där 
innehållet om arbetet den externa aktören ska utföra motsvarar de förväntningar som 
företagsägaren egentligen har, vilket också har skett i varierande utsträckning hos de 
undersökta företagen i denna studie.  
 
Företagen i vår studie som valt outsourcing av den löpande bokföringen upplevs inte vara 
tillräckligt rationella för att identifiera eventuella nackdelar som skulle kunna uppstå i 
samband. Detta behöver inte endast beror på förmågan att vara rationell, utan att det är möjligt 
att företagsägarna inte alls är medveten om att det finns några risker med att låta en extern 
aktör ta hand om en del av företaget, i detta fall den löpande bokföringen. Brist på 
medvetenhet kan hos de företag som outsourcar kan mycket väl vara grundad i att kunskapen 
gällande såväl löpande bokföring som outsourcing inte är tillräcklig. Precis som Chiles och 
McMackin (1996) samt Ellram, Tate och Billington (2008) hävdar så finns det ett samband 
mellan företagens begränsade rationalitet, osäkerhet (i detta fall brist på kompetens) och det 
komplexa i att förutse möjliga händelser. Det är troligt outsourcande företag i inledningsfasen 
som försöker förutspå riskerna med det värsta som kan hända i framtiden som sedan 
egentligen inte är det värsta eftersom det ändå inte är något som går att förutse. Det värsta 
som kan hända är egentligen att se som det otänkbara, d.v.s. sådant som inte ens skulle kunna 
förutspås även om människan var fullständigt rationell. Williamson (1979) beskriver att 
transaktionskostnaderna kan bli högre än företaget räknat med då den begränsade rationella 
förmågan gör det omöjligt att förutse allt som kommer att vara en kostnad för företaget. I 
resultatet av vår empiriska undersökning såg vi bevis på att problemen med detta kan leda till 
att kostnaderna blir högre än vad företaget initialt räknat med. Exempelvis råkade Hallqvist ut 
för ökade kostnader då företagets redovisningsbyrå hamnade i personlig kris. Detta gjorde att 
Hallqvist var tvungen att finna en ny extern aktör och gjorde att sök- informations- och 
beslutskostnader tillkom. Detta var kostnader som Hallqvist inte räknat med som har sin grund 
i företagsägarens okunskap och oerfarenhet. 
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5.4 Kostnad 
 
Kostnad nämns ofta vara den främsta faktorn till varför företag väljer att outsourca (Jahns, 
Hartmann & Bals 2006; Maskell et al. 2007; Tate et al. 2009; Ahl & Johansson 2002; 
Lindberg, Kahn & Krouthén 2009). Svensson och Hallqvist valde att outsourca då de såg 
möjligheter med den samt att de ansåg att de inte kunde hantera den löpande bokföringen 
själva varken kostnads- eller tidseffektivt. Varken Svensson eller Hallqvist skulle kunna tänka 
sig att släppa på deras främsta faktorer eller tänka sig byta redovisningsbyrå för att göra 
kostnadsbesparingar på 40 procent. Det tyder på att de inte vill avstå kontroll eller den kvalité 
som deras externa aktör håller i nuläget. Det betyder inte att det inte finns andra externa 
aktörer som kan utgöra samma kvalité och ge en tillfredställande kontroll för en mindre 
kostnad. Företagsägarna har blivit vana vid den externa aktören och även för bekväma för att 
göra en förändring. En förändring av extern aktör upptar tid och engagemang för 
företagsägarna. Det leder till ökade transaktionskostander för stunden men det kan vägas upp 
över tiden för att kostanden för den externa aktören minskar. Det finns även en begränsad 
rationalitet som kan missvisa att byte av en extern aktör inte blir billigare för att 
omkostnaderna är större än beräknat. Kostnaden måste fortfarande vara på en nivå som är 
rimlig för företaget, oavsett vilken faktor som företaget prioriterar främst.  
 
Empirin visar på att flera företagsägare var villiga att släppa på faktorerna de ansåg var 
viktigast för att spara in på kostnader. Det visar således på att det är viktigt att spara in på 
kostnader för småföretag men att de gärna inte vill begränsa sig genom att bara se till 
kostnader. Vidare har vår empiri visat på blandade åsikter kring kostnaderna. Hur viktig 
kostnad är som påverkansfaktor visar vår studie varierar för olika företagsägare. Olika 
företag, olika storlekar, olika individer tänker och resonerar olika. En kostnad som upplevs 
som rimlig eller överkomlig för ett företag kan upplevas som för hög för ett annat. Hur viktig 
kostnaden är beror också på vad företagsägarna värdesätter förutom kostnadsbesparingar. Vår 
studie visar på att för företagsägare som upplever att exempelvis kontroll är den viktigaste 
faktorn gör att de är villiga att betala mer för att denna faktor uppfylls. 
 
Det är lätt för företag att bli beroende av deras externa aktör om aktiviteten som outsourcas 
kräver specifika tillgångar, vilket kan leda till att transaktionskostnaderna ökar (Williamson 
1981, 1985). Löpande bokföring är en standardiserad aktivitet och som kräver en del kunskap. 
Det går även att se att expertis inom området som en specifik tillgång. Detta kan bli ett 
problem som för exempelvis Hallqvist då företagets externa aktör hamnade i en personlig kris 
och inte längre kunde utföra den löpande bokföringen. Hallqvist hade inte kunskap att kunna 
hantera den löpande bokföringen själv utan blev tvungen att söka efter en ny extern aktör. Vår 
empiri visar även på att det är relativt enkelt för småföretagen att byta extern aktör om denne 
bryter mot kontrakt eller inte har levt upp till förväntningarna. Detta byte leder dock på kort 
sikt till ökade transaktionskostnader då det uppstår informations- och sökkostnader. 
Exempelvis nämnde Adolfsson att de redovisningsbyråer som han har anlitat inte har levt upp 
till hans förväntningar. De externa aktörerna har gjort misstag då de bl.a. konterat fel och tog 
inte på sig konsekvenserna för det. Adolfsson var tvungen att lägga ner tid och ytterligare 
kostnader för att få misstagen tillrättade. Detta var transaktionskostnader som Adolfsson inte 
hade förutsett. Det är påverkansfaktorer som påverkar beslutet vid val av en annan extern 
aktör där rangordning har ändrats för företagsägaren. Om kontrollbehovet var viktigast innan 
men minskar i kvalité medan kostnaden höjs i snabbare takt, utgör det att kostnaderna bli för 
höga för att behålla den kontrollen. Det gör att företagsägarna värdesätter kontrollen men 
företaget kan inte bära kostnaden om den blir för hög för att bibehålla kvalitén. Då är 
kostnaden en påverkansfaktor som företaget måste tar stor hänsyn till.  
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Transaktionskostnadsteorin tar upp att det är svårt för företag att göra mätningar om den 
externa aktören lever upp till förväntningarna eller inte (Williamson 1985). Flera av företagen 
visade i undersökningen att det har uppkommit problem med deras externa aktör. Därför har 
de valt att förändra outsourcingen till exempel byte av extern aktör eller anskaffa intern 
resurs. För ett företag som väljer att byta extern aktör kommer det för stunden tillkomma 
ökade transaktionskostnader men detta kan vägas upp om den nya externa aktören erbjuder 
bättre pris eller service. Dessa transaktionskostnader kommer i så fall vägas upp men 
kostnadsbesparingar på lång sikt. Vår empiriska studie visar att det är viktigt för företag att 
känna tillit till sin externa aktör men att det finns en risk att man som företagsägare förbiser en 
hel del potentiella kostnader vilket kan få negativa konsekvenser. Om företagsägaren beslutar 
att resursen ska finnas internt ökar kostnaderna med till exempel lönekostnad m.m. Även om 
kostnaderna ökar kommer det att vägas upp av den kompetens som företaget anskaffar sig. 
Kunskapen som blir en intern resurs kommer att hjälpa företaget, vilket utgör att kostnaden 
inte måste bli större än en outsourcing kostnad.   
 
En transaktionskostnadsanalys kan vara en bra metod för företag för att analysera potentiella 
transaktionskostnader (Williamson 1985). Företagsägarna har inte gjorde en närmare analys 
om potentiella transaktionskostnader. De har främst sett till andra påverkansfaktorer och tagit 
hjälp av rekommendationer från vänner, släkt eller andra företagsägare. Vår empiri visar på 
att om en liknande analys genomförts så hade det varit möjligt för företagen att vara mer 
beredda på kostnader och liknande. Däremot skulle det leda till ökade informations- och 
sökkostnader men de kostnaderna hade vägts upp över tid om en transaktionskostnadsanalys 
hade gjorts. Det kan bli kostsamt för företaget och av den anledningen inte vara värt att lägga 
ner tid eller engagemang att leta upp en annan extern aktör. Det är även en risk att göra för 
mycket mätningar om val av extern aktör, det kan ta för lång tid och ta mer engagemang än 
vad det är värt. Om företagsägaren väljer att göra en analys finns det risk att 
kärnverksamheten blir lidande då tid läggs ner på andra aktiviteter. En stor anledning till 
varför företagsägarna inte valt att göra någon större jämförelse skulle kunna tänkas vara p.g.a. 
tidsbrist. Det finns även risker med att inte göra mätningar kan vara att den externa aktörens 
kostnad blir högre. Om mätningar och offerter gjorts kan företagsägaren göra ett beslut med 
påverkansfaktorerna i tankarna för att få den bästa lösningen för företaget. Då tiden är ett 
hinder gör det möjligt att företagsägarna inte haft tid att göra större jämförelser eller analyser. 
Rekommendationer kan vara ett sätt för företagsägare att få tag i information snabbt och på så 
vis spara in tid. Detta då företaget får tillgång till snabb information om olika 
redovisningsbyråer och behöver inte lägga ner mycket tid på att finna information.  
 
Då tiden som läggs ner på att förutspå kostnader även ses som en transaktionskostnad bör 
denna kostnad tas med i beräkningen (Ellram, Tate & Billington 2008). Vår empiri visar på att 
företagsägare har brist på tid till att lägga ner för stor vikt vid att analysera 
transaktionskostnader, vi upplever att detta kan vara varför de väljer att ta hjälp av bekanta 
med erfarenheter av outsourcing sen tidigare. Om företagsägaren valt att göra jämförelser 
mellan olika redovisningsbyråer hade vissa transaktionskostnader kunnat undvikas och istället 
lett till kostnadsbesparingar. Att göra en sådan jämförelse hade även kunnat leda till att 
företagen funnit redovisningsbyråer som var mer lämpade för företaget, därför är det viktigt 
att göra jämförelser mellan företag. Vid dessa jämförelser bör inte bara kostnader tas hänsyn 
till utan det kan ge företagsägaren en bild om vilken redovisningsbyrås arbetssätt är främst 
lämpat till det egna företaget. Företagsägarna har nämnt att de ofta upplever tidsbrist. En väl 
genomförd transaktionskostnadsanalys är därför svår för dem att genomföra. 
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Transaktionskostnadsteorin tar upp att det är svårt för företag att identifiera 
transaktionskostnader och arbetet som krävs för att identifiera dessa kräver tid och 
engagemang, vilket i sig kan ses som en transaktionskostnad (Williamson 1985). Enligt 
Robertson (1990) beror detta på bunden rationalitet. Teorin pekar både på vikten av att 
identifiera företagets kostnader men också på svårigheterna förknippade med detta. Något 
gemensamt är att företagsägarna upplevde att det var svårt för dem att sätta ett monetärt värde 
på tiden de la ner i sina företag. Vi upplevde efter intervjuerna att det kan bero på att 
företagsägarna ser företagen som sina liv. De som outsourcar sätter inget monetärt värde på 
den arbetstid de lägger ner på förberedelser med den löpande bokföringen. De som inte 
outsourcar uppgav att de ej tänkt på den tiden som en kostnad eftersom det inte är en aktivitet 
de får betalt av någon kund för och därför inte behövt fundera över kostnaden för aktiviteten. 
Eftersom företagsägarna upplever att det är svårt att sätta ett monetärt värde på den egna 
arbetstiden blir det därför svårt att svara på hur mycket det de gör med den löpande 
bokföringen kostar. 
 
Om företagsägarna skulle välja att ta betalt för all den tid de lägger ner inom företaget skulle 
det bli stora belopp som inte skulle bli ekonomiskt hållbart för företagen. Av den anledningen 
bör tiden som läggs ner på den löpande bokföringen som en dold kostnad. Enligt 
transaktionskostnadsteorin bör denna tid ses som en kostnad då teorin syftar till att alla 
kostnader som berör aktiviteten ska tas hänsyn till (Coase 1937). Tid kan därför ses som en 
kostnad då arbetet som läggs ner kostar även om företagsägarna inte valt att sätta ett monetärt 
värde på denna tid. Vår empiriska undersökning visar att företagen vi intervjuat inte lägger 
någon större vikt vid att identifiera företagets alla kostnader, vilket alltså går emot det 
transaktionskostnadsteorin menar är så viktigt att göra. Den grundläggande anledningen, som 
också är det genomgående mönstret i alla företag, är att det är svårt att genomföra och blir 
därför tidskrävande. Tidskrävande innebär således även kostsamt, något som företagsägarna i 
denna studie till viss del verkar förstå. Ett kostnadsmotiv är således inte den främsta 
anledningen till att företagen inte identifierar sina kostnader förenade med att internt eller 
externt sköta sin löpande bokföring.  
 
Då valet av extern redovisningsbyrå baseras på både rekommendationer och kostnadsbild för 
den efterfrågade tjänsten menar Robertson (1990) samt Judge och Dooley (2006) att beslutet 
påverkas av hur informationen som finns för respektive alternativ ser ut och hur tillgänglig 
denna information är. Vår analys av företagens beslut är att det påverkats av vem som 
förmedlade informationen och hur informationen prestenterades. Det företagsägarna inte har 
beaktat i valet av extern aktör är hur pålitlig informationen är som de har fått från deras 
närhet. Ett företag befinner sig i en unik situation och kan bara förmedla hur deras erfarenhet 
om hur den externa aktören är. Det är stor risk att det inte matchar ett annat företags 
förväntningar eller matchning. Om personlig kontakt och närhet anses vara en viktig faktor 
för företagsägarens beslut tyder det således på att information som presenteras av en extern 
aktör som är fysiskt närvarande erbjuder informationen på ett sätt företaget är mer mottaglig 
för. Då kostnaden istället är den viktigaste faktorn i valet av hur företaget väljer att använda 
resurser för att sköta den löpande bokföringen är det troligt att informationen är tillräcklig i 
form av en utförlig offert via post eller e-mejl. Studien på dessa företag visar dock ett 
mönster; att jämföra olika alternativ, både jämförelsen mellan att internt eller externt sköta 
den löpande bokföringen samt mellan olika externa aktörer, är något företagen inte ser ut att 
göra i någon större utsträckning. 
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Borgnes anser att kontroll är viktigt och sköter därför den löpande bokföringen själv men 
medger att han vid ett tillfälle funderat att låta en extern aktör sköta den löpande bokföringen 
och att han vid det tillfället begärde en offert från en redovisningsbyrå. Han ansåg att 
kostnaden var för hög och beslutade att behålla den löpande redovisningen internt. Beslutet 
påverkades förmodligen av att han enbart begärde offert av en redovisningsbyrå vilket gjorde 
det omöjligt att grunda beslutet på varken kvalitativ eller kvantitativ information, något som 
inverkar på beslutsfattande (Robertson 1990; Judge & Dooley 2006). Informationen och 
beslutet brister i kvalitet då Borgnes själv aldrig räknat på företagets kostnader och därför inte 
kan jämföra dessa med informationen i offerten. Bristen uppstår då Borgnes generaliserar 
informationen i offerten och låter denna offert vara gällande för alla redovisningsbyråers 
prisförslag. Robertson (1990) anser att tiden det tar att räkna ut potentiella konsekvenser ska 
ses som en kostnad för företaget, något vi anser vara gällande även för tiden det tar att 
jämföra olika offerter. Borgnes medger att han skulle kunna låta en extern aktör sköta den 
löpande bokföringen om prisförslaget i offerten hade varit 40 procent lägre. Samtidigt menar 
Borgnes att han ändå hade granskat all löpande bokföring som redovisningsbyrån skulle sköta 
för att vara säker på att det blir rätt gjort. Utifrån dessa grunder är det troligt att företagets 
kostnader ökar jämfört med nuläget trots den minskade kostnaden för att anlita 
redovisningsbyrån. Detta eftersom företaget dels måste bära kostnad för den externa aktörens 
arbete men även bära kostnad för det arbete Borgnes ändå utför.  
 
Robertson (1990) beskriver att bunden rationalitet kan leda till att det verkliga priset blir 
felaktigt beräknat. Vår empiri tyder på att Borgnes företag skulle ha en kostnad både för den 
externa aktören och också arbetet för Borgnes granskning. Utifrån detta perspektiv blir det 
således mer kostnadseffektivt för företaget att själv hantera den löpande bokföringen, vilket 
Robertsson (1990) också påpekar. Robertson (1990) pekar dock på att det är 
transaktionskostnaderna som gör att det blir mer kostnadseffektivt för ett företag att sköta den 
löpande bokföringen internt om kostnaderna för att sköta det internt är lägre än kostnaderna 
för en extern aktör. Transaktionskostnaderna i en situation då Borgnes outsourcar består bl.a. 
den tid Borgnes lägger på att kontrollera redovisningsbyråns arbete. För Borgnes är ett 
eventuellt beslut om att använda outsourcing troligen inte kostnadseffektivt. En anledning för 
företag att fortsätta sköta den löpande boköringen internt behöver inte endast grunda sig i att 
kostnaden för den externa tjänsten är för hög, även om detta från företagsägarens sida är den 
uttalade anledningen. Om kontroll är den viktigaste faktorn och företagsägaren anser att ett 
internt tillvägagångssätt åstadkommer detta borde således inte en extern aktör vara av intresse. 
 
Den externa redovisningsbyrå Adolfsson anlitade under företagets inledande år levde inte upp 
till förväntningarna. Han valde den specifika redovisningsbyrån efter rekommendationer. Den 
uppkomna situationen Adolfsson hamnade i påverkades både av hans egna och även andras 
begränsade rationalitet. Detta eftersom det mänskliga sinnet är begränsat och därmed påverkar 
möjligheten att förutspå hur framtiden utvecklar sig (Williamson 1981; Judge & Dooley 2006; 
Coggan, Whitten & Bennett 2010; McIvor 2009). De som rekommenderade 
redovisningsbyrån har ännu mindre möjligheter att förutspå vad som kan komma att hända 
mellan ACM och redovisningsbyrån än Adolfsson själv eftersom han är mer insatt i sin och 
sitt företags situation än någon utomstående. Vi menar att det gäller att förstå att varje 
situation är unik och att det därför inte går att luta sig tillbaka på andras rekommendationer 
och sedan hävda att den begränsade rationaliteten ändå gör det omöjligt att vara medveten om 
framtida händelser. Detta agerande ökar risken ytterligare att förbise potentiella risker och att 
därmed, precis som Ellram, Tate och Billington (2008) hävdar, bli medveten om 
konsekvenserna först när de inträffar. Detta tyder på att rekommendationer således kan vara 
både positiva och negativa i detta sammanhang. Det eftersom dem kan bidra till 
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företagsägarens förståelse för att sköta bokföringen internt eller externt, kanske framförallt 
öka förståelsen för vad outsourcing kan innebära. De kan även leda in företagsägaren i en 
slags falsk trygghet om att den har kontroll över situationen. 
 
När företag fattar beslut om att anlita en extern redovisningsbyrå menar (Ellram, Tate & 
Billington 2008) att många företag blir medvetna om de risker och konsekvenser förenade 
med detta först när de inträffar. I AB Audiola anlitades extern hjälp i form av en 
redovisningsbyrå som var ett enmansföretag för att sköta den löpande bokföringen. Denna 
person drabbades av en personlig kris vilket gick ut över arbetet med den löpande 
bokföringen som den personen åtagit sig att utföra åt andra företag. Eftersom småföretag har 
begränsat med resurser gör det att oväntade händelser har stor påverkan. Att ha kapital 
undansparat för liknande händelser kan därför vara att föredra då tomrum även i väl 
utformade kontrakt kan komma att ske. För det företag som då outsourcar sin löpande 
bokföring kan en sådan situation leda till att företaget initialt betalar för en tjänst som inte 
utförs korrekt. Situationen blir på lång sikt ohållbar för företaget eftersom det leder till ökade 
kostnader för företagsägaren. Den löpande bokföringen måste upprätthållas på ett eller annat 
vis. Om inte den befintliga externa aktören kan sköta uppgiften måste företagsägaren anskaffa 
hjälp på annat vis. Antagligen sköta det själv med de resurser som befinner sig i företaget eller 
söka efter en annan extern aktör som kan hjälpa till i den plötsliga situationen. Det kommer 
skapa oväntade kostnader och ta tid från företagsägarens fokus på kärnverksamheten.  
 
Transaktionskostnadsteorin anser att ett företag bör outsourca aktiviteter som är billigare att 
låta en extern aktör sköta än att sköta aktiviteten internt (Coase 1937). Teorin nämner även att 
det är viktigt att företagen hushåller med transaktionskostnaderna (Williamson 1981). Om 
företagen har valt det alternativ som är mest kostnadseffektivt för dem, är svårt att bedöma. 
Det på grund av att det är svårt att räkna med alla transaktionskostnader som företagsägarna 
själva ofta inte är medvetna om. Det är också svårt för oss att veta hur mycket tid företagen 
lägger ner på deras löpande bokföring och på så vis räkna ut lönekostnaden. Exempelvis 
nämner Gelderman att hon inte väljer att fördela ut sin tid på olika aktiviteter utan ser bara till 
hur många timmar hon har arbetat. Det finns många aktiviteter förknippade med den löpande 
bokföringen som det finns risk att företagsägarna inte tänker på, tiden de själva lade ner var 
ett exempel. Den löpande bokföringen nämns av företagsägarna vara en viktig del inom 
företaget vilket gör att det kanske inte är självklart att outsourca denna aktivitet även om det 
skulle vara billigare. Exempelvis kommer Lars att få en högre kostnad när han väljer att 
anställa en person. Detta tyder på att beroende på vilka resurser företagen har tillgängliga 
samt vilka faktorer de värderar kommer att påverka beslutet om att outsourca den löpande 
bokföringen eller inte.  
 
Bunden rationalitet visar på att människor har begränsad rationalitet (Williamson 1981; Judge 
& Dooley 2006; Coggan, Whitten & Bennett 2010; McIvor 2009), vilket vår empiri även 
visar på. Att ta hänsyn till alla faktorer som påverkar priset skulle vara i princip omöjligt, då 
det finns för många små kostnader att ta hänsyn till. Förutom transaktionskostnaderna skulle 
hänsyn behöva tas till flera påverkansfaktorer än bara kostnader. Det finns många externa och 
interna faktorer som kan påverka kostnaderna indirekt. Ett ökat fokus på kärnverksamheten på 
grund av outsourcing, (Prahalad & Hamel 1990; McIvor 2008) kan leda till att intäkter skapas 
på grund av outsourcingen som då också bör tas hänsyn till. Däremot betyder det inte att det 
kan vara andra påverkansfaktorer som påverkat intäkterna. Vår empiri visar på att det är mer 
än bara kostnader som ska tas i beaktande vid beräkningar. Det tyder på att det är svårt att 
göra beräkningar och kräver mycket tid, vilket i sig då utgör en kostnad för småföretaget. 
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5.5 Kontakt 
 
Personlig kontakt, närhet, tillit och engagemang nämner företagsägarna vara viktiga faktorer 
oavsett om den löpande bokföringen sköts internt eller externt. Anledningen till att 
företagsägarna värderar detta så högt kan vara att de inte har tid att lägga på en relation som 
inte fungerar då de flesta företagsägare är överens om att deras tid bör läggas på företagets 
kärnverksamhet. Den resursbaserade teorin framhåller att ett företag ska utnyttja sina 
tillgängliga resurser (Peteraf 1993), fokusera på företagets kärnverksamhet och outsourca det 
som företaget själva inte har resurser att utföra kopplat till aktiviteter som inte tillhör 
kärnverksamheten (Das & Teng 2000; Barney 1991). Resursen är i detta fall den immateriella 
kompetens som behövs för att utföra den löpande bokföringen. Kontakt är i denna mening 
alltså ingen resurs. Det är dock möjligt att en väl fungerande kontakt med den immateriella 
resursen kan leda till det den resursbaserade teorin betonar, nämligen starkare 
konkurrensfördelar för företaget. Detta genom att utbytet mellan företaget och den externa 
aktören blir mer än bara siffror om kontakten mellan dem är god. Utbytet som kan främja 
företagets konkurrensfördelar kan då bestå av en gemensam genomgång av siffrorna med 
perspektiv på företagets interna och externa omgivning. 
 
Närheten till redovisningsbyrån skapar således förutsättningar för att denne innehar kunskap 
om företagets bransch och området där företaget verkar. Detta borde även kunna innebära 
motsatsen, att den personliga kontakten och närheten till den externa aktören gör att denne är 
hemmablind i företagets miljö. Den personliga kontakten kan komma att påverka om företaget 
väljer att göra mätningar på den externa aktören eller inte och bidra till svårigheterna 
förknippade med dessa mätningar (Williamson 1985). Svensson kände sin redovisningsbyrå 
privat sen tidigare, vilket tyder på att det finns risk att han förbiser eventuella misstag för att 
inte påverka den privata relationen. Det finns även risk att granskningar på den externa 
aktören inte görs särskilt utförligt eller inte görs överhuvudtaget. Detta på grund av parterna 
känner tillit till varandra sen tidigare, vilket riskerar att antagningar om arbetet är väl utfört 
görs. På grund av tidigare relation och tillit finns det risk att företagsägare blir blinda i 
relationen till deras externa aktör och kan uppleva falsk trygghet. Om den externa aktören är 
medveten om detta finns det risk att denne utnyttjar situationen. En personlig kontakt kan från 
den externa aktörens sida vara svår att hantera eftersom företaget är redovisningsbyråns kund 
som genererar redovisningsbyråns intäkt. Den externa aktören kan således uppleva svårigheter 
att bidra till företagets konkurrensfördelar då denne inte vågar uttrycka sina åsikter för att inte 
riskera att förlora en kund. 
 
Inom transaktionskostnadsteorin nämner Williamson (1979, 1981, 1985) att 
transaktionskostnader går att knyta till flera olika situationer som berör företagets löpande 
bokföring, exempelvis planering, anpassning och övervakning. Detta tyder på att en 
fungerande relation är mindre kostsam än en icke-fungerande relation. Det är rimligt att anta 
att en fungerande relation kräver mindre planering, anpassning och övervakning och att detta 
kan vara ett bakomliggande motiv till varför företagsägarna värderar personlig kontakt, närhet 
och tillit. Den icke-fungerande relationen kännetecknas då av att relationen kräver mer 
insatser från företagsägaren själv. Eftersom företagsägarna dels påpekat hur viktig den 
löpande bokföringen är samt att de gärna har kontroll över delar som inte tillhör företagets 
kärnverksamhet. En bristfällig personlig kontakt leder således till högre transaktionskostnader 
än en väl fungerande personlig kontakt. Precis som Coase (1937) beskriver så kan det således 
vara kostnadseffektivt för ett företag att outsourca en aktivitet som inte tillhör företagets 
kärnverksamhet. En anledning till att det inte nödvändigtvis blir så beror på hur relationen 
mellan företagsägaren och den externa aktören ter sig. Tvister och missförstånd som kan 
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uppstå förvärras förmodligen av en personlig kontakt som inte fungerar eller inte existerar, 
vilket då är att se som negativt för företaget då det leder till ökade transaktionskostnader, så 
kallade juridikkostnader. 
 
Ett tomrum i kontraktet kan enligt Williamson (1979) leda till att företaget drabbas av högre 
kostnader för tjänsten än förväntat. Således kan en väl fungerande personlig kontakt leda till 
att en sådan brist inte blir så kostsam som den hade kunnat bli om den personliga kontakten 
inte fungerat. Det eftersom en väl fungerande relation kan fungera på så sätt att den öppnar 
upp för förståelse samt att tillit och förståels för vad respektive part menar gör att ett tomrum i 
kontraktet fylls av ett underförstått sätt hur det ska hanteras. I en situation där detta inte 
fungerar, där företagsägaren och den externa aktören har skilda meningar om hur något ska 
lösas, kan tomrummet i kontraktet bli besvärligt och leda till högre kostnader. Detta är enligt 
Coase (1937) en transaktionskostnad som han benämner som förhandlingskostnad. Det är 
kostnaden för hur relationen mellan företag och extern aktör fungerar. Coase (1937) hävdar 
att det innebär en kostnad för företaget att komma överens med den externa aktören.  
 
Personlig kontakt och närhet verkar således vara av stor vikt både i praktik och i teori. Det 
finns risk att personlig kontakt påverkar kostnader förknippade med tomrum i kontrakt 
negativt. Detta då parterna riskerar att bli oense om vem som är ansvarig och vem som ska 
betala. Har parterna en relation till varandra sen tidigare kan även denna komma att påverkas 
negativt. Skulle en privat relation finnas mellan parterna finns det även risk att personliga 
saker blandas in och påverkar utfallet ogynnsamt. Vid en sådan situation kan det vara 
fördelaktigt om parterna har avtalat om att hålla isär privat och professionell relation. Även 
om löpande bokföring är att se som en standardiserad process som inte kräver fysisk närvaro, 
anser företagsägarna att kontakt och närhet skapar bäst förutsättningar för att dels få den 
löpande bokföringen som de vill ha den och dels för att kunna ta del av den information 
siffrorna kan skänka företaget.  
 
Svensson nämner att han föredrar att fysisk direktkommunikation med sin externa resurs då 
han anser att det är viktigt att de förstår varandra. Förutom att närhet möjliggör denna typ av 
kommunikation skapar närhet även bättre förutsättningar för att den externa parten ska ha 
kännedom om företaget, branschen och marknaden företaget lokalt verkar i, vilket både 
Svensson och Adolfsson nämner vara viktigt för dem. De sex olika kostnadstyper Coase 
(1937) nämner som transaktionskostnader skulle kunna ses som friktion mellan företaget och 
den externa aktören. Det vi då syftar till är att ökad friktion innebär högre 
transaktionskostnader i och med att kostnader för exempelvis att finna rätt tjänst, att skapa 
avtal och att kontrollera sin externa aktör. Personlig kontakt och närhet skulle kunna verka för 
att denna friktion minskar varpå företaget alltså drar nytta av detta i form av lägre kostnader. 
Adolfsson har tagit beslut om en förändring i företagets resurshantering och ska därför gå 
över till att helt internt sköta företagets hela ekonomi, inklusive den löpande bokföringen, 
genom att anställa en person. Svensson nämner att företaget i dagsläget inte har möjlighet att 
göra samma sak eftersom företaget inte har råd med en fast lönekostnad för en person som 
inte utför arbetsuppgifter tillhörande företagets kärnverksamhet. 
 
Trots att dessa två företagsägare båda värderar personlig kontakt och närhet skiljer sig 
resurshanteringen. En anledning till dessa skulle gå att finna i företagens respektive storlek. 
Då ACM har både fler anställda och högre omsättning än Henkes Kran & Transport samt att 
Adolfsson, som är ägare i ACM, även är ägare till ett annat företag lokaliserat i samma lokaler 
som ACM, kan detta vara en möjlig anledning till varför resurshanteringen skiljer sig åt 
mellan dessa två företag. Adolfsson har dessutom haft negativa upplevelser gällande personlig 
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kontakt med sin redovisningsbyrå, vilket Svensson inte har haft. Detta påverkar förmodligen 
hur företagsägaren ser på resurshantering ur ett externt och internt perspektiv, vilket visar att 
varje företags situation är unik och tillvägagångssätten varierar därför även om företagsägarna 
värderar och påverkas av samma faktorer. Adolfsson ser det dessutom som en investering för 
företaget att integrera den personliga kontakten och engagemanget internt i företaget istället 
för att koppla ihop detta med en extern aktör. 
 
Adolfsson nämner att han tror att det kommer att bli mer fördelaktigt att anställa en person 
som sköter den löpande bokföringen. Att ha en person anställd inom företaget gör det möjligt 
att minska eventuella missförstånd och på så vis undvika onödiga kostnader. Detta då 
företagsägaren har bättre möjlighet att kommunicera med den anställde samt göra sig 
förstådd. När ett företag vill träffa dennes redovisningsbyrå för att gå igenom rapporter och 
liknande krävs planering i form av tidsbokning. Liknande anpassning krävs inte om personen 
i ansvar finns under samma tak. Exempelvis nämner Adolfsson att om han vill veta hur 
mycket han sålt av en viss vara, kommer han att få tillgång till informationen snabbare när det 
finns en anställd inom företaget. Detta betyder däremot inte att en redovisningsbyrå behöver 
vara ett negativt val. En del företagsägare värderar andra faktorer mer och nöjer sig därför 
med kontakt via mejl eller telefon. Detta tyder på att företag som värderar kontakt bör se det 
fördelaktigt att låta den löpande bokföringen skötas internt. Däremot för företag som inte har 
råd att anställa en individ som sköter den löpande bokföringen själv är redovisningsbyråer 
som erbjuder närhet ett rimligt alternativ. 
 
Vår empiriska undersökning visar att i de fall företagsägaren inte varit nöjd med hur den 
personliga kontakten fungerat istället har bytt till en annan redovisningsbyrå. Både Adolfsson 
och Hallqvist har genomgått detta under respektive företags inledande år. Skulle en 
företagsägare säga sig värdera personlig kontakt högt och sedan avstå från att byta om den 
personliga kontakten brister visar det på att andra faktorer förmodligen värderas högre. 
Företagen i vår studie, framförallt de som outsourcar, säger att personlig kontakt är viktig 
eftersom det skapar en känsla av kontroll över företaget och då även de delar som inte tillhör 
företagets kärnverksamhet. Kontrollen kopplat till den personliga kontakten innebär för 
företagsägarna att de har möjlighet att gå igenom sina siffror tillsammans med sin externa 
aktör och få siffrorna förklarade på ett sätt som företagsägarna själva förstår. Detta betyder 
således att kontakten företagsägaren har med den redovisningsbyrån bygger på att den externa 
aktören också är kompetent. 
 
I annat fall skulle det endast vara en personlig kontakt och den kontroll företagen efterfrågar i 
form av genomgångar av siffrorna etc. skulle utebli p.g.a. bristande kompetens hos den 
externa resursen. Underförstått i företagsägarnas värdering av kontakt ligger det därför en 
värdering av extern kompetens. Det kan därför antas att personlig kontakt inte direkt leder till 
kontroll utan ett beroende av faktorn kunskap som måste sättas i samband med kontakt för att 
personlig kontakt ska generera det värde företagsägaren strävar efter, d.v.s. att förstå 
betydelsen av siffrorna. Den resursbaserade teorin bygger på att företaget ska förvärva rätt 
resurser (Barney 1991) vilket gör att kontakt och närhet kunna bidra till att resursen är mer 
rätt för ett företag som värderar och har behov av kontakt och närhet. Desto mer begränsade 
interna resurser ett företag har gällande löpande bokföring, desto viktigare blir kontakten och 
närheten för att fortfarande kunna ha kontroll över denna aktivitet. 
 
Bland företagsägarna råder det delad mening huruvida det är värt att minska den personliga 
kontakten till förmån för en kostnadsbesparing på 40 procent för att utföra den löpande 
bokföringen. De som säger sig vara beredda att ta den fulla kostnaden för att behålla den 
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personliga kontakt de idag står fast vid att kontakten är den viktigaste faktorn och menar att 
den personliga kontakten inte går att mäta i en kostnadsbesparing. Företagsägarna som 
däremot ställer sig positiva till en kostnadsbesparing på 40 procent och som initialt säger sig 
värdera kontakt högt visar sig i och med detta inte värdera kontakt lika högt som de 
företagsägare som ställer sig negativa till kostnadsbesparingen. Den olika synen på detta kan 
grunda sig i att företagen upplever olika stark konkurrens på marknaden. Eisenhardt och 
Schoonhoven (1996) menar att det är mer betungande att själv kapa resurser om företaget 
befinner sig på en marknad med hög konkurrens. Det tyder på att företagen som väljer 
kostnadsbesparingen framför att behålla den personliga kontakten och närheten förmodligen 
har antingen lägre konkurrens på marknaden och/eller mer kunskap internt om löpande 
bokföring än företag som fortfarande känner stort behov av närheten och kontakten med den 
externa aktören. 
 
Det extraarbete som kan komma att läggas på företagen om kontakten och närheten försvinner 
och som därav möjligen kan hanteras bättre av företag med lägre konkurrens och högre 
kompetens gällande löpande bokföring. Företag som ställer sig positiva till 
kostnadsbesparingen säger dock att de fortfarande vill ha möjligheten att ringa alternativt 
mejla för att få svar på frågor och kunna få andra råd, vilket kan ha att göra med att aktiviteten 
inte tillhör företagets kärnverksamhet och kärnkompetens. De som uppger sig vara positiva 
till kostnadsbesparingen hävdar att de inte aktivt letar efter ett mindre kostsamt alternativ då 
de i dem allra flesta fall känner sig tillfredsställda med den nuvarande situationen och att 
redovisningsbyrån gör det de ska och ibland mer därtill. Detta tyder på att företagsägarena 
inte är beredda att ha en helt obefintlig kontakt med den som sköter företagets löpande 
bokföring och att en fungerande relation med denna person inte skapar incitament för 
företagsägaren att leta efter något annat alternativ. 
 
Borgnes överväger inte att outsourca företagets löpande bokföring då han menar att han 
oavsett tillvägagångssätt skulle gå igenom den löpande bokföringen eftersom han inte litar på 
att det blir ordentligt gjort av en extern redovisningsbyrå. Enligt Coase (1937) definition så är 
denna situation att likställas med transaktionskostnadstypen leveranskostnad. Även om 
Borgnes inte uttryckligen säger sig värdera närhet och kontakt är det ändå uppenbart att han 
gör det eftersom det underförstått är den faktorn som påverkar hans beslut att inte outsourca 
företagets löpande bokföring. Förmågan att känna tillit till andra personer påverkar därför 
företagsägarnas inställning till intern och extern resurshantering men också hur höga 
transaktionskostnaderna kan komma att bli. Precis som Robertson (1990) samt Judge och 
Dooley (2006) nämner påverkas beslutsprocessen av hur informationen levereras. Därför är 
det möjligt att Borgnes beslut om huruvida företagets löpande bokföring ska skötas internt 
eller externt påverkas av hur informationen för ett externt alternativ förmedlas. Det tyder på 
att typen av information och hur informationen presenteras måste anpassas till företaget 
informationen riktar sig till och de faktorer den enskilde företagsägaren påverkas av. Värdet 
som presenteras i informationen till företaget måste således överensstämma med vad 
företagsägaren värderar. 
 
I sitt beslutsfattande om valet av extern aktör kan företag i viss mån agera rationellt trots den 
begränsade rationaliteten. Ett exempel på detta är när ett företag väljer extern aktör där 
kontraktet mellan företaget och den externa företaget har föregåtts av personlig kontakt där 
företagsägaren redan känt av att kommunikationen mellan dem fungerar, med andra ord att 
personkemi finns dem emellan. Liknande val gjordes av Svensson då han kände sin 
redovisningsbyrå privat sen tidigare. Även Gelderman valde sin redovisningsbyrå efter att ha 
skapat sig en uppfattning om denne efter att ha erbjudits gratis konsultation av denne. Chiles 
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och McMackin (1996) menar att minskad osäkerhet leder till att kostnader till följd av bunden 
rationalitet minskar. I detta exempel med personlig kontakt som viktig faktor skulle den 
initiala personliga kontakten gå att ses som en slags offert företagsägaren kan ta ställning till 
innan denne fattar beslut om ett kontrakt. Istället för en offert med ett prisförslag från 
redovisningsbyrån, som ett företag med kostnad som den viktigaste faktorn, har 
företagsägaren som framhåller personlig kontakt då kunnat utvärdera den personliga 
kontakten med redovisningsbyrån. Detta resonemang går att jämföra med människors 
vardagsliv eller exempelvis i arbetet med denna uppsats, där personer med liknande synsätt, 
bakgrund och värderingar känner dragning till varandra och har enklare för att samarbeta 
eftersom förståelsen för varandras tanke- och handlingsmönster är god.  
 
Trots detta går det så klart inte att bortse från riskerna med framtida konsekvenser som kan 
uppstå och medföra kostnader så som bl.a. Williamsson (1979) och Robertson (1990) 
beskriver. Den personliga kontakten går därför inte att ta för givet. Brister den i de fall där 
personlig kontakt värderas högst, där det även är troligt att kontraktet och outsourcingen i viss 
mån bygger på just personlig kontakt, är det mycket troligt att kostnaden för outsourcing av 
den löpande bokföringen ökar för företaget. Detta eftersom tvister om kontraktet och 
betalningar kan uppstå vilket i ett senare skede även kan leda företagsägaren till att byta 
redovisningsbyrå eller gå över till att göra den löpande bokföringen internt. De företag som 
värderar personlig kontakt jämför sällan eller aldrig olika redovisningsbyråer med varandra så 
länge kostnaden för tjänsten är på en nivå som företaget kan bära. Det första intrycket av den 
personliga kontakten spelar således stor roll för företagsägaren, varför kontakt är en viktig 
påverkansfaktor. Sett ur en redovisningsbyrås perspektiv kan därför ett gratis erbjudande om 
en inledande kurs till företagsägare i nya företag vara ett bra sätt att ge dem ett första intryck 
av personerna på redovisningsbyrån, både sett till personlighet och den expertis de besitter. 
Då Svensson valde redovisningsbyrå gjorde han det utan att jämföra olika redovisningsbyråer 
med varandra utifrån kostnads- och kompetensperspektiv. Trots att han beskriver vikten av 
personlig kontakt och närhet samt vikten av att förstå varandra såväl språkligt som 
tankemässigt så gjorde han heller inte någon jämförelse i detta avseende. Chiles och 
McMackin (1996) beskriver att det går att minska de kostnader som kan uppstå vid 
outsourcing till följd av människans begränsade rationalitet. Detta genom att minska 
osäkerhet och komplexitet kring kontraktskrivandet mellan företaget som vill outsourca sin 
löpande bokföring och företaget som erbjuder att utföra tjänsten. Denna osäkerhet och 
komplexitet kan troligtvis minskas om de båda parterna har en personlig kontakt som innebär 
att dem förstår varandras tankesätt, språk och har en personlig relation till varandra. För 
Svensson är därför till hjälp om den externa parten har förståelse för att Svenssons kompetens 
inte innefattar löpande bokföring och outsourcing och att den personliga relationen gör att 
öppenheten dem emellan är större. Det vi då främst tänker på är att förmågan att 
kommunicera på både ett personligt och professionellt plan gör hela processen mer tydlig, 
något som borde minska kostnaderna till följd av bunden rationalitet, sett utifrån osäkerhet 
och komplexitet kring kontraktskrivandet och kontraktets innehåll. 
 
Utifrån de faktorer Svensson själv anser vara viktigast för honom så har han fattat ett 
rationellt beslut då han struntat i att se kostnaden för att få det utfört hos en extern 
redovisningsbyrå utan endast tagit hänsyn till de för honom viktiga påverkansfaktorer. 
Beslutet får för den delen inte ses som befriat från människans begränsade rationalitet. Det 
finns fortfarande flera framtida möjliga problem med outsourcing knutna till bunden 
rationalitet. Chiles och McMackin (1996) pekar bl.a. på politiska beslut, inflation, 
lågkonjunktur, konkurs m.m. som händelser svåra att förutse. En konkurs hos den 
redovisningsbyrå ett företag använder sig av skulle förmodligen leda till att oväntade 
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transaktionskostnader då ett byte till en annan redovisningsbyrå skulle vara nödvändigt. Som 
vi tidigare nämnt gjorde Svensson ingen jämförelse mellan olika redovisningsbyråer och 
därför finns det en möjlighet att det finns andra redovisningsbyråer än den han använder idag 
som lever upp till personlig kontakt och närhet till högre kvalitet och lägre kostnad. Trots att 
Svensson agerat i enighet med det han tycker är viktigt så pekar teorin på att hans sätt ändå 
kan leda till konsekvenser. Konsekvenser kan komma då valet grundade sig i att Svensson 
kände den externa aktören sen tidigare. Denna relation kan komma att påverka valet av en 
extern aktör negativt. Detta då det finns risk att andra alternativ förbises som skulle kunna ha 
fungerat bättre för företaget. Om parterna känner varandra sen tidigare tyder det på att beslutet 
känns tryggare, detta då tillit till den externa aktören redan existerar. 
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6. Slutsats 
 
Ett beslut gällande den löpande bokföringen och hur denna ska hanteras medför en rad olika 
överväganden för en företagsägare. För småföretag är den löpande bokföringen lagstadgat 
obligatorisk, vilket innebär att den måste genomföras korrekt oavsett om detta sker internt 
eller genom en extern aktör. Studien visar att det är svårt för företagsägare att skapa och 
därmed även utvärdera hur företaget påverkas till följd av företagsägarens beslut om att låta 
externa eller interna resurser sköta den löpande bokföringen. 
 
Studiens teoretiska referensram pekar på kostnadsbesparingar respektive ökat fokus på 
kärnverksamheten som de främsta faktorerna till varför företag väljer outsourcing. Vår 
slutsats är att kostnad är en viktig påverkansfaktor men inte den avgörande för en 
företagsägares beslut om outsourcing. Företagsägarna värderar insyn i kostnaderna och 
förståelse för företagets ekonomi högre än själva kostnadsbesparingen i sig, varför vår slutsats 
är att företagsägare i småföretag påverkas av och tar hänsyn till andra faktorer i ett första 
skede. Detta i motsats till den teoretiska ansatsen.  
 
Företagsägare i småföretag belyser vikten av fokusera resurser och tid på företagets 
kärnverksamhet. Detta är en påverkansfaktor som i allra högsta grad påverkar företagsägarens 
beslut om outsourcing av löpande bokföring, både i teori och i empiri, då ett syfte med 
outsourcing är att frigöra resurser till företagets kärnverksamhet. Resultatet av denna studie 
tyder dock på att tillvägagångssätten för att uppnå ökat fokus på kärnverksamheten skiljer sig 
åt mellan företagen till följd av företagsägarens beslut. Vår slutsats är således att 
företagsägarens individuella inställning till resurshantering av löpande bokföring samt 
företagets situation är avgörande för vilket tillvägagångssätt företaget använder sig av för att 
uppnå detta. 
 
Vid beslut om outsourcing beaktar företagsägare närhet och kontakt. Företagsägarna menar att 
hanteringen av den löpande bokföringen kräver tillit då den är en viktig del i företaget samt 
innehåller känslig information om företaget. Ägarna i småföretag indikerar att tillit skapas 
mellan parterna via närhet, kommunikation och kontakt och ses därför som en stark 
avgörande faktor vid beslut om outsourcing. Företagarnas inställning till outsourcing och val 
av extern aktör påverkas därför av hur kontakt upplevs mellan parterna. Vår slutsats är att tillit 
och närhet är ett bakomliggande motiv till varför företagsägare värderar kontakt som en viktig 
faktor vid outsourcingbeslutet.  
 
Kontroll är en viktig påverkansfaktor då både företagsägare som outsourcar och som inte 
outsourcar värderar den i sitt beslut. Studien visar att företagsägarnas individuella syn på hur 
kontroll skapas påverkar vilket beslut de fattar. Då företagsägaren upplever att kontroll skapas 
genom att välja ett internt tillvägagångssätt att sköta den löpande bokföringen, kommer 
företagsägaren besluta om att göra så om företagets situation tillåter det. Om företagsägaren 
upplever sig tillfredställd med kontroll genom att använda en extern aktörs professionella 
resurs tar företagsägaren beslut om att göra på det sättet. Vår slutsats är således att upplevd 
kontroll är viktigt för samtliga företagsägare, vilket de också tar stor hänsyn till i sin 
beslutsprocess. Det bakomliggande motivet till att kontroll är en viktig påverkansfaktor är 
företagsägarnas inställning till den löpande bokföringens vikt och betydelse för företaget. 
 
Kunskap är en avgörande faktor för företagsägarnas beslut om hur den löpande bokföringen 
ska skötas. Om kunskap saknas internt outsourcar företagsägarna i småföretag denna aktivitet, 
då det är för kostsamt för ett småföretag att anställa eller utbilda befintlig personal att utföra 
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denna aktivitet internt. Vår slutsats är således att brist på kunskap internt bidrar till att 
företagsägaren beslutar att outsourca den löpande bokföringen då detta ses som ett 
fördelaktigt alternativ. Vid ett sådant beslut påverkar den externa aktörens kunskap 
företagsägarens beslut eftersom de väljer en extern aktör som har löpande bokföring som sin 
kärnverksamhet. Företagsägarna värderar även att den externa aktören har kunskap om den 
miljö företaget verkar i. Hos företagsägaren måste det finnas ett intresse att själv vilja lära sig 
att utföra den löpande bokföringen internt om företaget inte har möjlighet att anställa eller 
utbilda befintlig personal. Saknas detta intresse är det mer sannolikt att företagsägaren väljer 
att outsourca den löpande bokföringen. Ett vagt intresse för att själv sköta den löpande 
bokföringen innebär inte att företagsägare inte är intresserade att ta del av den information 
som kan utläsas med hjälp av företagets löpande bokföring, varför vår slutsats är att kunskap 
även påverkar företagsägarens val av extern aktör.  
 
Hur företagsägaren väljer att hantera resurser är individuellt och denna studie visar att beslutet 
är unikt beroende på företag och situation. Vilka faktorer som är viktiga vid ett beslut om 
outsourcing skiljer sig åt mellan företagsägare i olika företag. Företagsägare påverkas av och 
tar hänsyn till en kombination av flera faktorer i beslutsprocessen. Denna kombination ser 
olika ut i olika företag och beror både på företagsägaren och på företagets situation. Slutsatsen 
av detta är att det inte går att peka på någon generell påverkansfaktor eller kombination av 
påverkansfaktorer som samtliga företagsägare värderar och påverkas av på samma sätt i 
beslutsprocessen. Detta till följd av att företagsägarna har ett individuellt tankesätt och olika 
tidigare erfarenheter som påverkar deras inställning till resurshantering. Företagsägarens 
beslut, utifrån påverkansfaktorerna i denna studie, kan därför sägas var både individ- och 
situations anpassat. 
 
Slutsatsen av vår studie är att offshore outsourcing av den löpande bokföringen inte är ett 
lämpligt alternativ för småföretag sett ur företagsägarens perspektiv och dennes inställning 
resurshantering och påverkansfaktorer. Företagsägare i småföretag värderar olika 
kombinationer av faktorerna fokus på kärnverksamhet, kontakt och kontroll framför kostnad, 
som är den starkaste påverkansfaktorn för offshore outsourcing. Företagsägarna sätter även 
stor vikt vid påverkansfaktorn kunskap och att den externa aktören ska inneha professionella 
kunskaper inom redovisningsområdet. Även om en extern aktör i ett låglöneland skulle kunna 
erbjuda rätt kompetens saknar en sådan aktör den lokala kunskapen om företagets närmiljö, 
vilken företagsägare i småföretag efterfrågar. Vår slutsats är således att offshore outsourcing 
av småföretags löpande bokföring inte är lämpligt eftersom detta tillvägagångssätt inte lever 
upp till företagsägarnas värderingar av de olika faktorerna. Även detta tillvägagångssätt skulle 
bidra till minskade kostnader väger det inte upp avsaknaden av de andra faktorerna. Detta 
eftersom företagsägare i småföretag värderar fokus på kärnverksamhet, kontakt, kontroll och 
kunskap framför sänkta kostnader. 
 
Vår studie indikerar på att företagsägare i småföretag blandar den resursbaserade teorin och 
transaktionskostnadsteorin i sitt beslutsfattande men samtidigt uppvisar en dragning åt 
antingen de påverkansfaktorer den ena eller den andra teorin beskriver. Vilken teori de har 
mest dragning till visar sig av hur de resonerar och agerar utifrån de olika 
påverkansfaktorerna de två teorierna förespråkar. 
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7. Diskussion 
 
Vi är medvetna om att storleken (antal anställda och omsättning) på företagen i vår studie 
inverkar på studiens resultat och slutsats. En studie på företag enligt en annan definition på 
småföretag, exempelvis 0 till 49 anställda skulle förmodligen bidragit till ett annat utfall. Om 
studien även hade tagit hänsyn till företagsspecifika egenskaper, till exempel företagskultur, 
branschtillhörighet och IT-användning, hade även det kunnat leda till att studien lett fram till 
en annan slutsats. Vi valde i vår studie att studera företag med aktiebolag som bolagsform. En 
studie där vi valt att inkludera flera olika bolagsformer eller en annan bolagsform än 
aktiebolag skulle möjligen kunnat påverka vårt resultat då olika bolagsformers ekonomiska 
struktur och ansvar skiljer sig åt. 
 
Vi är medvetna om att val av metod och teori har en stor påverkan på studiens utgång. Vid val 
av kvantitativ metod kan slutsatsen blivit annorlunda och haft ett annat utfall. Vi valde 
kvalitativt tillvägagångsätt då vi ville ha en djupare grund och förståelse till hur 
företagsägarna ser på beslutsfaktorerna om outsourcing.  
 
Den teoretiska referensramen valdes på grund av det är erkända teorier om outsourcing. Den 
resursbaserade teorin och transaktionskostnadsteorin kompletterar varandra och var relevanta 
i förhållande till vårt syfte. Vid val av andra teorier kunde studien fått en annan inriktning och 
kommit fram till andra slutsatser. Vi har valt att identifiera vilka faktorer som är avgörande 
vid beslut om outsourcing och hur företagasägaren påverkar dessa. Därför har vi valt att inte 
ha med en teori om ledarskap då vi ansett att det inte har varit relevant för vår studie.  
 
Med vår studie visar vi att det finns underlag att utveckla en beslutsstödsmodell, 5K. 
Beslutsmodellen innehåller de fem olika påverkansfaktorerna kontakt, kontroll, 
kärnverksamhet, kostnad och kunskap. Den skulle kunna vara lämplig för företagsägare i 
småföretag som beslutsstöd i deras beslutsprocess om outsourcing.  
 
7.1 Förslag till fortsatt forskning 
 

 Vilka faktorer är det som avgör om långsiktiga värden med outsourcing uppstår? Den 
tidigare forskning vi studerat belyser att företag kan uppnå andra värden på lång sikt 
än de som visar sig på kort sikt, vilket vår studie inte heller fokuserat på. En studie om 
vilka faktorer, exempelvis ledning och samarbete, som påverkar möjligheterna till 
detta vore därför ett intressant bidrag till forskningen om outsourcing. 

 
 Påverkar storleken på den externa aktören företagsägaren i ett småföretag val av 

extern aktör? Litteraturen vi studerat i vår studie visar att en större extern aktör 
innebär att företaget kan dra nytta av skalfördelar. Å andra sidan skulle en större aktör 
innebära minskad synlighet för ett småföretag. En studie som belyser detta perspektiv 
skulle bidra med ytterligare kunskap om outsourcingprocessen i småföretag. 

 
 Skapar ökat fokus på företagets kärnverksamhet ökad tillväxt i företaget tack vare 

outsourcing av aktiviteter som inte är relaterade till kärnverksamheten? Då teorierna vi 
studerat pekar på samtidigt som vi inte funnit någon studie som bekräftar detta vore 
resultatet av en empirisk studie intressant att ta del av. 
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Bilaga 
 
Bilaga 1: Intervjufrågor till företag som outsourcar 
 

 Vem är du och vad har du för roll i företaget?   
 Kan du berätta lite kort om företagets kärnverksamhet? 
 Hur länge har företaget funnits?  
 Hur många är anställda inom företaget? 
 Hur hanterar ni er löpande bokföring? 
 Har ni funderat på andra alternativ till er hantering av löpande bokföring? 
 Hur viktiga är olika faktorer när det gäller hantering av löpande bokföring? (Exempel 

på faktorer som kan nämnas är: närhet, personlig kontakt, språk, kostnad, kontroll, 
säkerhet, kunskap). Om du skulle rangordna dessa, vilken faktor skulle den vara 
viktigaste, näst viktigaste, tredje viktigaste? Följdfrågor som kan ställas: anser du att 
detta är de faktorer som avgör att ni outsourcar/inte outsourcar den löpande 
bokföringen? Motivera gärna ditt val. 

 Hur mycket uppskattar ni att den löpande bokföringen kostar för er?  
 Vart går gränsen för att göra avkall på den viktiga faktorn ni nämnde (exempelvis 

närhet eller kontroll) för att istället låta någon annan göra det billigare? (Exempelvis 
kostnadsreducering med 40 procent av nuvarande kostnad som läggs på löpande 
bokföring). 

 Under hur lång tid har ni använt outsourcing i företaget? 
 Vilka var motiven till att ni började med outsourcing? Har de förändrats sen ni 

började? 
 Vad baserade ni valet av outsourcingleverantör på? Jämförde ni olika potentiella 

outsourcingföretag (redovisningsbyråer, leverantörer etc.) innan ni valde den 
leverantör ni har idag? 

 Vilka förväntningar hade ni innan ni började med outsourcing? Har outsourcingen levt 
upp till era förväntningar?  

 Har det uppkommit icke förväntade fördelar eller nackdelar?  
 Outsourcar ni andra aktiviteter i företaget? Vilka och hur länge har ni gjort det? 
 Är det något mer du vill säga om detta som vi inte har frågat som du tycker är viktigt? 
 Om ni tagit beslut om outsourcing idag, hade ni fattat samma beslut? 
 Om vi har fler frågor att ställa går det bra att vi kontaktar er igen? Hur vill du bli 

kontaktad? 
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Bilaga 2: Intervjufrågor till företag som inte outsourcar 
 

 Vem är du och vad har du för roll i företaget?   
 Kan du berätta lite kort om företagets kärnverksamhet? 
 Hur länge har företaget funnits?  
 Hur många är anställda inom företaget? 
 Hur hanterar ni er löpande bokföring? 
 Har ni funderat på andra alternativ till er hantering av löpande bokföring? 
 Vad är orsaken till att ni valt att sköta den löpande bokföringen internt? 
 Hur viktiga är olika faktorer när det gäller outsourcing av löpande bokföring? 

(Exempel på faktorer som kan nämnas är: närhet, personlig kontakt, språk, kostnad, 
kontroll, säkerhet). Om du skulle rangordna dessa, vilken faktor skulle den vara 
viktigaste, näst viktigaste, tredje viktigaste? Följdfrågor som kan ställas: anser du att 
detta är de faktorer som avgör att ni outsourcar/inte outsourcar den löpande 
bokföringen? Motivera gärna ditt val. 

 Hur mycket uppskattar ni att den löpande bokföringen kostar för er?   
 Vart går gränsen för att göra avkall på den/de viktiga faktorn/faktorerna ni nämnde 

(exempelvis närhet eller kontroll) för att istället låta någon annan göra det billigare? 
(Exempelvis kostnadsreducering med 40 procent av nuvarande kostnad som läggs på 
löpande bokföring). 

 Är det något mer du vill säga om detta som vi inte har frågat som du tycker är viktigt? 
 Om vi har fler frågor att ställa går det bra att vi kontaktar er igen? Hur vill du bli 

kontaktad? 
 
 
 
 


