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Förord 
 
Vi vill rikta ett stort TACK till vår handledare Christian Jansson som väglett oss genom 
uppsatsskrivandet. Du har varit ett stort stöd för oss och kommit med idéer, råd och gett oss 
konstruktiv kritik som fått oss att kunna genomföra studien.  
 
Vi vill även ge ett stort TACK till de respondenter som tog sig tid och ställde upp. Utan 
intervjuerna med er hade inte studien varit möjlig att slutföra.  
 
Sist men inte minst vill vi tacka våra underbara familjer som stöttat oss under arbetets gång. 
Utan er hjälp hade det varit svårt att genomföra studien 



Sammanfattning 
  
Bakgrund   Outsourcing har funnits sedan 1960-talet, men var då vanligast inom 

IT-sektorn. Numera är outsourcing betydligt mer förekommande efter 
ett större genomslag under 1990-talet. Då kom en slogan att bli vanlig 
lydande ”satsa på din kärnkompetens”. Outsourcing handlar om att 
lämna ut en del av ett företag till en extern aktör för att denne ska 
sköta den delen. Oftast tillhör inte ekonomiavdelningen företagens 
kärnverksamhet vilket leder till att företagen väljer att outsourca den 
delen. Genom att istället satsa på kärnkompetensen kan ett företag 
vara starkare gentemot konkurrens från andra företag. När ett företag 
väljer att outsourca bör de vara uppmärksamma på de risker som kan 
föreligga. Forskare pratar om att det är viktigt med en bra relation 
mellan ett företag och en inhyrd kompetens, och att kommunikationen 
dem emellan måste fungera. Däremot är det få konsekvenser som tas 
upp i samband med dålig kommunikation.  

 
Forskningsfrågor  Hur arbetar företaget respektive leverantören för att upprätthålla en 

god relation till varandra vid outsourcing av ekonomifunktioner? 
    
   Hur upplever aktörerna att relationen fungerar? 

 
Syfte    Syftet med studien är att få en ökad förståelse kring hur relationen 

fungerar mellan företaget och redovisningskonsulten, när företaget 
väljer att outsourca sina redovisningsfunktioner. Målet med studien är 
att få en uppfattning om hur förtroende, kommunikation samt kom-
petens bygger en relation.  

 
Metod   Studien bygger på en kvalitativ metod med intervjuer. Både företag 

som outsourcar sina ekonomifunktioner samt auktoriserade redovis-
ningskonsulter har intervjuats. 

 
Slutsats   För att upprätthålla en bra relation krävs bra kommunikation, starkt 

förtroende och kompetens. Att konsulten har rätt kompetens är under-
förstått, och är inte alls lika avgörande för relationen. Personkemin 
mellan företaget och konsulten måste stämma för att samarbetet ska 
fungera. De intervjuade aktörerna upplever att relationen fungerar bra 
och är nöjda med den. Det är viktigt att företagen vet vad de vill uppnå 
med outsourcingrelationen innan den påbörjas.   

 
Nyckelord   outsourcing, ekonomifunktion, relation, kommunikation, förtroende, 

kompetens 



Abstract 
 
Background  Outsourcing has been around since the 1960s; most commonly used in 

the IT sector. Today outsourcing is frequently used. In the 1990s out-
sourcing made a great impact, when a slogan that was common read, 
"invest in your core competencies." Outsourcing entails releasing a 
portion of ones business to an external player to handles the task. 
Often the financial department is not considered to be the core 
business within the company, this leads to companies deciding to outs-
ource this task and department. By focusing on the core competencies, 
a company can be stronger against the competition that affects 
companies. When outsourcing ones business the company should be 
aware of the risks that exist. Scientists talk about the importance of 
having a good relationship between a company and their outsourcing 
supplier. A good communication is vital between both parties. How-
ever, the implications of poor communication are rarely discussed. 

 
Research questions How do the company and the supplier work to maintain a good 

relationship between each other, when outsourcing financial and 
accounting functions? 

 
   How do both parties experience that the relationship works? 
 
Purpose   The purpose of this study is to gain a greater understanding of how the 

relationship between a company and the accountant works when the 
company chooses to outsource their financial and accounting funct-
ions. The goal is to get an idea and perception of how confidence, 
communication and skills build a relationship. 

 
Method   The essay is based on a qualitative approach based on interviews. 

Both companies that are outsourcing their accounting functions and 
authorized accountants have been interviewed. 

 
Conclusion   In order to maintain a good relationship good communication, strong 

confidence and competence is required. The fact that the consultant 
has appropriate skills is implied, and does not have much effect on the 
relationship. The chemistry between the company and the outsourcing 
supplier must correspond for the cooperation to function. Both parties 
in this study are satisfied with the relationship. It is of great import-
ance that the company is aware of their expectations before entering a 
relation with an outsourcing company. 

Keywords	   	   	   outsourcing, finance and accounting function, relationship, 
communication, confidence, competence 
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1 Inledning 
 
Det inledande kapitlet kommer att ge läsaren en introduktion till ämnet outsourcing.  
Inledningsvis tas bakgrunden till outsourcing upp, och senare i problemdiskussionen 
presenteras hur viktig relationen är i ett outsourcingförhållande. Detta leder senare fram till 
forskningsfrågorna. Under det inledande kapitlet presenteras även syftet och den avgränsning 
som är gjord i arbetet.   
 
1.1 Problembakgrund 
	  

Outsourcing är ett fenomen som uppstod redan på 1960-talet. Då var det populärt att anlita en 
extern aktör som skötte företagens IT- och datasystem. Det var dock inte förrän på 1990-talet 
som outsourcing fick ett stort genomslag. En populär slogan under dessa år var ”satsa på din 
kärnkompetens” (Augustson och Bergstedt Sten, 1999, s.13). 
 
Outsourcing innebär att ett företag anlitar en extern aktör för att sköta en eller flera delar av 
företaget som tidigare sköttes internt (Duan et al. 2009). Trenden med outsourcing har fortsatt 
att öka under 2000-talet. Vitasek och Manrodt (2012) har skrivit om två affärsmän vid namn 
Peter Drucker och Tom Peters som gav tips till företag att göra det de gör bäst och outsourca 
resten. Detta ledde till att chefer på företag tillämpade deras råd vilket var en stor anledning 
till att outsourcing ökade (Vitasek och Manrodt, 2012).  
 
Något som normalt inte ingår i kärnverksamheten är företagens ekonomi- och redovisnings-
avdelningar, vilket leder till att många företag väljer att outsourca dessa delar (White, 2001). 
Anledningen till att företag outsourcar är att de vill minska kostnaderna och tidsåtgången, 
vilket generar en högre kvalitet inom kärnverksamheten (Dogerlioglu, 2012). Kärnkompetens 
definieras enligt Axelsson (1998, s.194) som ”det mest kritiska och mest utslagsgivande 
(distinctive) resurser ett företag förfogar över, och som är svårast för andra att kopiera när den 
i ett antal processer kopplas ihop med de relevanta strategiska mål som företaget strävar mot”. 
Axelsson (1998) anser att det svåra när företag ska börja outsourca, är att veta vad som ska 
behållas internt och vad som ska överlåtas till andra. Det är därför viktigt att företaget har 
identifierat sin kärnverksamhet. 
 
White (2001) anser att företag har börjat lämna över allt fler viktiga avdelningar till externa 
aktörer. Detta leder till att företag kan satsa mer på sin kärnkompetens, vilket kan generera i 
högre marknadsandelar och etableringar på nya marknader. Genomslaget till att företag 
började anlita en extern aktör har sin grund i den ökade internationella handeln. Global-
iseringen medför att företag blir mer konkurrensutsatta. Företagen blir tvungna att göra 
nedskärningar och omstruktureringar för att kunna vara så konkurrenskraftiga som möjligt. 
Detta leder till att företag börjar outsourca (Bruzelius och Skärvad, 2011).   
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Tidigare var outsourcing av IT-tjänster, som nämndes inledningsvis, den vanligaste delen som 
organisationer lade ut till en extern aktör, men under de senaste åren har även outsourcing av 
ekonomifunktioner ökat allt mer (Duan, 2009). 
 
Enligt Lindroth (2005) spenderades det i Sverige år 2003 cirka fem miljarder kronor på out-
sourcing av ekonomifunktioner. Företag i Sverige är generellt lite mer försiktiga med att 
outsourca denna typ av verksamhet än företag i andra länder i Norden. Enligt Lindroth (2005) 
verkar dock dessa farhågor minska eftersom outsourcingen av ekonomifunktionerna hela 
tiden ökar. 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Som beskrevs under föregående kapitel har antalet företag som väljer att outsourca viktiga 
avdelningar ökat. En anledning till att företagen väljer att outsourca just ekonomiavdelningen 
är för att den är lagreglerad. Det finns tydliga regler för hur företag ska bokföra och vad som 
ska bokföras. Detta leder till att det finns mindre utrymme för feltolkningar om hur redo-
visningen ska genomföras, till skillnad från om någon annan del av verksamheten outsourcas 
(White, 2001). 
 
Enligt Juras (2007) kan outsourcing leda till en ökad finansiell flexibilitet, då fasta kostnader 
omvandlas till rörliga kostnader. När ett företag har anställda som arbetar med ekonomi-
funktioner innebär det en fast kostnad för företaget. Men om företaget istället väljer att 
outsourca dessa funktioner betalar de då endast för den tid som de anlitar redovisnings-
konsulten för. Fördelen för företaget är då att de slipper betala för outnyttjad kapacitet, vilket 
kan vara bra när konjunkturen växlar snabbt. En ökad finansiell flexibilitet ger inte bara 
kostnadsbesparingar, utan ger även företagen möjlighet att fokusera på kärnverksamheten. 
Det är dock inte helt riskfritt för företag att outsourca delar av verksamheten, och detta bör 
företagen alltid ha i åtanke när beslut om outsourcing fattas (Juras, 2007).  
 
Någon som inte håller med om att outsourcing medför kostnadseffektivisering är Chambers 
(2011). Han menar att de forskare som studerat outsourcing inte ställer de rätta frågorna när 
de vill undersöka hur outsourcing fungerar. Alla de fördelar som finns med outsourcing såsom 
bättre kvalitet, större fokus på kärnkompetens och minskade kostnader, menar han är ihåliga 
argument.  
 
I en artikel skriven av Michaels (2008) tar hon upp en undersökning som gjordes år 2006 av 
CFO Research Services där ekonomichefer tillfrågades hur deras inställning till outsourcing 
såg ut. Av de tillfrågade ekonomicheferna var 54 % inte nöjda med det som utlovats vid 
outsourcing av deras redovisningsfunktioner. Dock ansåg 73 % sig fortfarande vara positivt 
inställda till att anlita en extern aktör. I undersökningen kom de fram till att outsourcing av 
ekonomi- och redovisningsavdelningar erbjuder företagen stora möjligheter, men att det också 
för med sig både risker och utmaningar. Michaels (2008) tar upp tre viktiga punkter som 
behöver tas i beaktande när organisationer funderar på att outsourca en del av verksamheten. 
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Dessa tre lyder; fatta beslut kring vad det är företaget i fråga vill ha hjälp med, hitta den bästa 
möjliga leverantören, ha en bra kontakt och relation med denne. Den sista punkten är enligt 
Michaels (2008) den som är svårast att hantera, eftersom informationsutbytet mellan parterna 
är en av de viktigaste pusselbitarna för att samarbetet ska fungera effektivt. 
 
1.2.1 Frågeställningar 
 
Med stöd från problemdiskussionen formuleras följande forskningsfrågor: 

 
• Hur arbetar företaget respektive leverantören för att upprätthålla en god relation  

 till varandra vid outsourcing av ekonomifunktioner? 
 
• Hur upplever aktörerna att relationen fungerar? 

	  

1.3 Syfte 
 
Syftet med studien är att få en ökad förståelse kring hur relationen mellan företaget och 
redovisningskonsulten fungerar när företaget väljer att outsourca sina ekonomifunktioner. 
Vidare är syftet att få en uppfattning om hur förtroendet, kommunikationen samt kompetens-
en bygger en god relation.  
 
1.4 Avgränsningar 
 
Rapporten undersöker företag som outsourcar sina ekonomifunktioner. Redovisnings-
konsulterna är alla auktoriserade. Rapporten är avgränsad till mindre företag där det största 
företaget omsatte 15 miljoner kronor år 2012. Företagen är avgränsade till Sverige, men 
utspridda över landet. 
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2 Metod 
 
I detta kapitel beskrivs valet av metod som ligger till grund för studien. Inledande beskrivs 
den kvalitativa metoden följt av tillvägagångssätt i teori och empiri. Avslutningsvis 
presenteras trovärdigheten och författarnas egna reflektioner kring den valda metoden.   
 
2.1 Kvalitativ metod 
 
Utifrån problem och syfte har en kvalitativ undersökningsmetod använts. Enligt Bryman och 
Bell (2005) kännetecknas denna metod av att tonvikten läggs på ord istället för på siffror. En 
fördel med en kvalitativ metod är att människors upplevelser vid specifika situationer kan 
analyseras (Jacobsen, 2002). Om en forskare inte sätter sig in i den intervjuades situation blir 
det också svårt att förstå dennes synsätt. Detta leder till att forskare vill se perspektivet 
inifrån, vilket kan studeras med intervjuer (Holme och Solvang, 1991).  
 
Med hjälp av de intervjuer som har genomförts har det eventuella relationsproblemet 
analyserats för att kunna nå en slutsats, och för att få ökad förståelse för den eventuella 
problematiken. Fördelen vid intervjuer är att följdfrågor kan ställas utifrån fler känslomässiga 
nivåer än vid enkätundersökningar, vilket möjliggör djupare information och fler synvinklar 
på den problematik som undersöks (Dahmström, 2011). Bell (2006) nämner som exempel 
tonfall, mimik och pauser som typiska kroppsspråk som kan ge dold information. Med 
enkäter faller denna information bort. Dessutom kan det vara svårt att få en hög svarsfrekvens 
vid enkäter. En nackdel med intervjuer är dock att tidsåtgången är något högre, samt att det 
som sägs under en intervju kan förvrängas eller uppfattas inkorrekt. 
 
2.1.1 Intervju 
 
De intervjuer som genomförts är semistrukturerade, vilket innebär att en intervjumall skapats 
och sedan legat till grund för intervjun (Bryman och Bell, 2005). Detta medförde att grund-
arbetet och intervjumallen var tvungna att vara väl förberedda med en röd tråd genom hela 
genomförandet. En mall för företagen och en mall för konsulterna skapades, och dessa frågor 
upprättades efter teorikapitlet. För att förbereda den person som skulle intervjuas skickades 
frågor ut till denne i förväg. Det finns tre krav som är viktiga att tänka på inför en intervju för 
att kunna utföra den så bra som möjligt, dessa krav är; metoden måste ge tillförlitliga resultat 
(kravet på reliabilitet), resultaten måste vara giltiga (kravet på validitet), det skall vara möjligt 
för andra att kritiskt granska slutsatserna (Lantz, 2007, s.10). 
 
Samtliga intervjuer spelades in med tillåtelse av de medverkande personerna. Lantz (2007) 
anser att det är av stor vikt att noga tänka igenom hur en intervju genomförts och se över 
intervjuns material för att förstå vad respondenten menade. Det var anledningen till att 
intervjuerna spelades in, för att i efterhand kunna gå tillbaka och lyssna på vad respondenter-
na sade. Lantz (2007) nämner att det finns både för- och nackdelar med att spela in en 
intervju. En av nackdelarna som hon tar upp är att den intervjuade kan känna sig obekväm när 
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denne vet att intervjun spelas in. Författarna ansåg inte att någon av respondenterna uppvisade 
obekvämhet varken när de blev tillfrågade om intervjun kunde spelas in, eller under intervjuns 
gång. Fördelarna med inspelade intervjuer är att kvalitén i empirin kan bli bättre, eftersom 
intervjun kan spelas upp flera gånger.    
 
Alla respondenter intervjuades personligen. Detta för att lättare kunna läsa av deras kropps-
språk och ställa följdfrågor. Detta är någonting som Bryman och Bell (2005) menar är en 
fördel med personliga intervjuer, jämfört med intervjuer som genomförs via telefon. Intervju-
tiden beräknades till cirka en timme, men tiden skiljde sig något från intervju till intervju då 
vissa respondenter svarade på en fråga som gav svar på två till tre av kommande frågor.	  Inter-
vjuerna genomfördes i sex fall av sju på respondenternas kontor. En intervju genomfördes i en 
hotellobby på grund av praktiska skäl.  
 
Förutom respondenten medverkade båda författarna under intervjun. Två olika roller intogs, 
där den ene ställde frågor och den andre antecknade det som sades. Detta ledde till en 
tydligare struktur, och underlättade för respondenten att veta vem denne skulle fokusera på. 
Däremot kunde den som antecknade komma in med följdfrågor, vilket visade sig vara ett 
mycket fördelaktigt sätt att arbeta på då fokus låg på vad respondenten sade. 
 
”Ett av de vanligaste misstagen är att datainsamlingen påbörjas för tidigt, att intervjuarbetet 
påbörjas innan det är helt klart med hur syfte, teoretiska utgångspunkter, frågeställningar och 
metoder hänger ihop” (Lantz, 2007, s.17). Det är därför viktigt att en tydlig struktur finns i 
arbetet innan respondenter börjar intervjuas. Det kan annars vara lätt att hamna i situationer 
där vissa aspekter på problemet glöms eller speglas fel. För att undvika detta är det viktigt att 
lite extra tid läggs ner på själva förarbetet, då det kan resultera i färre misstag längre fram. Ett 
annat misstag då förarbetet inte gjorts noggrant kan vara att det blir svårt att veta vilka 
följdfrågor som ska ställas under en intervju (Lantz, 2007). 
 
2.1.2 Urval 
 
För att få både företagens och redovisningskonsulternas syn på eventuella relationsproblem 
som kan föreligga vid outsourcing av ekonomifunktioner har båda parter intervjuats. Första 
idén för att få kontakt med företag som outsourcar var att kontakta redovisningskonsulter som 
skulle kunna hjälpa till med att kontakta företag. Detta visade sig vara svårt eftersom de 
tillfrågade redovisningskonsulterna hade sekretessregler som förhindrade dem från att lämna 
ut information om sina kunder. En annan idé var att läsa i företagens bolagsfakta om de 
anlitade en redovisningskonsult eller inte. Men företag offentliggör i allmänhet inte denna 
information, och det gjorde att även denna idé kasserades. Under urvalets gång uppmärksam-
mades att företagen inte önskade att deras respektive redovisningskonsult skulle komma att 
intervjuas. Deras önskan respekterades och företagen har ingen koppling till redovisnings-
konsulterna i denna studie. 
 
Trots svårigheter fick författarna till slut via kontakter tillgång till tre företag och fyra 
auktoriserade redovisningskonsulter som kunde intervjuas. Företagen och konsulterna var ut-
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spridda över Sverige och verksamma inom olika branscher. Detta ledde till att författarna 
reste runt till olika delar av landet och genomförde intervjuerna. Eftersom att respondenterna 
utlovats konfidentialitet kommer inte de städer där intervjuerna genomfördes att presenteras.  
 
För att få en mer nyanserad bild av denna studie hade det varit optimalt att företag med lik-
nande omsättning och branschtillhörighet intervjuats. Om företagen hade varit större hade de 
möjligtvis haft en annan syn på relationsproblematiken, eftersom de lägger mer resurser på 
outsourcingprocessen än vad mindre företag gör. På större företag är fler personer involverade 
i samarbetet, och det hade då varit intressant att intervjua personer med olika befattningar 
inom organisationen för att få en annan bild över hur relationen i ett outsourcingförhållande 
fungerar. 
 
I det största företaget var det en projektkoordinator som intervjuades eftersom denne hade 
störst insyn i samarbetet med redovisningskonsulten. På de två mindre företagen intervjuades 
ägarna. Alla fyra redovisningskonsulter var auktoriserade, vilket beror på att de har en större 
erfarenhet då de arbetat med redovisning ett visst antal år. Eftersom studien handlar om vad 
som är viktigt för att en relation ska kunna fungerar mellan parterna ansågs det vara relevant 
att intervjua konsulter som arbetat som redovisningskonsulter under en längre tid. 
 
Från början var tanken att intervjua lika många företag som konsulter, men då det visade sig 
vara svårt att få tag på respondenter blev antalet olika. 
 
2.2 Datainsamling 
 
2.2.1 Teoretisk datainsamling 
 
För att samla in så mycket data som möjligt till den teoretiska referensramen samt 
bakgrunden, har litteratur och vetenskapliga artiklar från flera olika författare och forskare 
som behandlar outsourcing i relation till förtroende, kommunikation och kompetens inom 
ekonomiområdet använts. De databaser som används mest frekvent är ABI/INFORM och 
Emerald. De artiklar som inte funnits i heltext på dessa databaser har hittats genom Google 
Scholar. Både äldre och nyare artiklar och böcker har använts för att få så bred information 
som möjligt.  
 
2.2.2 Empirisk datainsamling 
 
Intervjuerna genomfördes så som beskrivits under rubriken intervju och efter respondenternas 
egna önskemål behandlas de intervjuade personerna i denna rapport konfidentiellt. Bell 
(2006) skriver om just konfidentialitet och anonymitet och har i sitt eget forskande och arbete 
sett många exempel på när löften inte hållits. Bell (2006, s.319) ger en bra beskrivning på 
dessa begrepp: ”Konfidentialitet är ett löfte att man inte ska kunna identifieras (eller beskrivas 
på ett sådant sätt att man kan identifieras), medan anonymitet betyder att inte ens forskaren 
själv ska veta vilka svar som getts av vilken respondent”. Därför nämns konsulterna med en 
bokstav och företagen har fått fiktiva namn i empiriavsnittet. 
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2.3 Studiens trovärdighet 
 
Det är viktigt att ha i åtanke när en intervju genomförs hur trovärdig den kommer att framstå i 
efterhand. Därför antecknades efter varje intervju på rutin vad respondenterna sagt för att på 
så sätt uppfylla högre objektivitet. Som nämnts tidigare fick företagen svara på en mall be-
stående av samma frågor, och likadant var det för konsulterna. Detta för att kunna uppnå hög 
likformighet (Trost, 2010). Alla intervjuer med företagen skedde på deras arbetsplatser. Bland 
konsulterna fanns det en avvikelse, då intervjun som sagt på grund av praktiska skäl genom-
fördes i en hotellobby. Trost (2010) tar upp hur viktigt det är att genomföra en intervju utifrån 
samma förutsättningar, och det är möjligt att det kan ha varit en nackdel att en intervju avvek 
från de andra, men detta bör inte ha en väsentlig påverkan på trovärdigheten.  
 
För att uppnå en hög giltighet är det viktigt att fundera över vilka svar respondenterna givit på 
frågorna och om frågorna uppfattats som avsett av författarna. Tolkningen är att responden-
terna förstod frågorna. En fördel med respondenternas konfidentialitet kan vara att de på detta 
vis gav mer utförliga svar än om de annars varit namngivna i undersökningen. 
 
2.4 Reflektioner kring metodval 
 
En kvalitativ metod användes som sagt för undersökningen. Denna metod ansågs kunna ge 
mer nyanserade och utförliga svar än vid användning av en kvantitativ metod.  
 
Som nämndes under rubriken urval har de intervjuade företagen och redovisningskonsulterna, 
enligt önskan, ingen koppling till varandra. Företagen ansåg att det eventuellt skulle kunna 
leda till problem om koppling fanns, vilket belyser det faktum att relation är ett känsligt ämne. 
Här blev författarna uppmärksammade att det som i teorin var intressant att undersöka i 
praktiken blev svårt att genomföra. Arbetet med denna studie flöt till en början på bra till dess 
att sökandet efter respondenter började. Att få tag på respondenter som var villiga att ställa 
upp och uttala sig om hur relationen mellan företag och redovisningskonsult i praktiken 
fungerar visade sig vara svårt. Tydligen finns det en problematik i att undersöka dessa frågor. 
 
Att alla respondenter som deltagit i denna studie utlovades konfidentialitet var säkerligen till 
en fördel under intervjuerna, eftersom företagen samt konsulterna då på ett tryggare sätt 
kunde tala mer öppet om relationen till sin motpart. 
 
Att båda författarna medverkade under intervjuerna har upplevts vara till stor del positivt, 
eftersom respondenternas svar på frågor i efterhand kunnat diskuteras på ett helt annat sätt än 
om intervjuerna hade genomförts enskilt. En negativ aspekt på detta är att respondenternas 
svar kan tolkas olika. Därför var det väldigt givande att intervjuerna spelades in, då det 
öppnade för möjligheten att åter lyssna på intervjuerna och säkerställa att respondenterna upp-
fattats korrekt. En annan fördel med att intervjuerna spelades in var att det under intervjuernas 
gång var svårt att hinna med att anteckna allt som sades.  



8	  

 
Under rubriken intervju återges Lantzs (2007) åsikter om betydelsen av att inte stressa fram 
någonting, utan se till att vara väl förberedd inför intervjuerna. Så här i efterhand reflekterar 
författarna över om studien skulle ha varit ännu mer färdigställd inför intervjuerna. Men på 
grund av ett pressat tidsschema samt resor till och från intervjuerna, blev det en aning 
stressigt. Att intervjuerna valdes att genomföras på plats var för att minska risken att något 
väsentligt skulle missas, samt för att skapa en mer naturlig atmosfär kring mötet. Alla respon-
denter fick ta del av de respektive intervjumallar som skapats inför intervjuerna för att de 
skulle kunna vara mer förberedda inför mötet.  
 
Första tanken vid genomförandet av intervjuerna var att strukturera upp det så att alla företag 
skulle intervjuas först och därefter alla konsulter. Den idén var dock inte möjlig att genomföra 
inom tidsramen för arbetet med tanke på de långa avstånd som pendlades för att träffa respon-
denterna. Denna geografiska spridning samt städernas varierande storlek kan anses vara en 
begränsning i resultatet. För att få en annan syn på problemet hade det kunnat vara lämpligt 
att intervjua företag i samma region eller i samma bransch för att lättare kunna göra 
kopplingar. Dessutom varierade omsättningen relativt stort mellan företagen och likväl här 
hade det möjligen kunnat vara lättare att dra paralleller mellan företagen om de hade haft en 
ungefärlig likvärdig omsättning.  
 
Efter färdigställandet av empirin skulle resultatet ha skickats ut till respondenterna för att 
säkra att informationen uppfattats korrekt. På grund av det pressade tidsschemat gjordes 
aldrig detta, vilket kan uppfattas som en brist i studien. Men samtidigt hade författarna 
tillgång till inspelat material från intervjuerna, och det materialet användes av författarna för 
att säkerställa att respondenterna uppfattats korrekt.	  	  
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3 Teoretisk referensram 
 
Detta kapitel ger läsaren en ökad förståelse för outsourcingområdet samt hur förtroende, 
kommunikation och kompetens är sammankopplade med relationen mellan företaget och 
leverantören. Avslutningsvis sammanfattas kapitlet med en modell.  
 
3.1 Outsourcing 
 
Det finns många definitioner av outsourcing. Walker et al. (2009) definierar outsourcing som 
”ett avtalsförhållande med en extern leverantör där avtalet går ut på att företaget betalar 
leverantören pengar för att sköta den del av företaget som de vill outsourca”. Bharadwaj och 
Saxena (2009) definierar istället outsourcing som ”inköp av varor eller tjänster som företaget 
tidigare skötte internt till att nu istället anlita en extern aktör”. Denna studie bygger på 
Bharadwaj och Saxenas definition. 
 
Med tanke på dagens snabba utveckling måste ett företag kunna förlita sig på sin kärn-
kompetens för att kunna hänga med i utvecklingen (White, 2001). Det är enligt White (2001) 
en av anledningarna till att företag börjat outsourca sina ekonomifunktioner. Han anser att 
outsourcing är ett effektivt sätt att skapa konkurrensfördelar, eftersom företagen då kan dra 
ner på de fasta kostnaderna, vilket kan leda till att de blir mer effektiva. Outsourcing av just 
ekonomifunktioner har ökat i popularitet på senare tid, eftersom det är ett sätt för företagen att 
minska och lättare kunna hantera de operativa och finansiella risker som finns. Redovisnings-
konsulterna anses vara experter och på så sätt bidrar de till att risken för felaktigheter minskar. 
Eftersom redovisningskonsulternas kärnkompetens och kärnverksamhet är ekonomi och 
redovisningsfrågor kan de genom stordriftsfördelar effektivisera sitt arbetssätt på ett mer 
ekonomiskt sätt än vad enskilda företag kan (White, 2001).  
 
Enligt Prahald och Hamel (1990) kan ett företag, genom att ställa sig själv tre frågor, 
identifiera sin kärnkompetens. Dessa frågor lyder: 
 

1. Kan kärnkompetensen bidra till en expansion på en bredare marknad? 
 

2. Kan kärnkompetensen bidra till märkbar inverkan på kundnyttan samt värde på slut-
produktionen? 
 

3. Kan kärnkompetensen enkelt efterliknas av konkurrenter? 
  
Axelsson (1998) anser att det svåra för ett företag vid outsourcing är att veta vad som skall 
behållas internt och vad som kan överlåtas till en extern part. Det är då viktigt att företaget har 
identifierat sin kärnkompetens. 
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Historiskt sett är en av huvudanledningarna till att företag väljer att outsourca, att de vill 
kostnadsbespara. Företagen kan uppnå en ökad finansiell flexibilitet då fasta kostnader 
omvandlas till rörliga. Kostnaden för konsulternas tjänster är rörliga eftersom företagen 
endast betalar för den del som de outsourcar. Detta till skillnad från att ha en anställd som kan 
innebära en outnyttjad kapacitet och en fast kostnad. För att lyckas med sin outsourcing är det 
viktigt att företaget har en god relation och en stark kommunikation med leverantören för att 
samarbetet ska fungera (Juras, 2007). 
 
Enligt Chambers (2011) hävdar alldeles för många forskare att outsourcing bara för med sig 
positiva fördelar och att de ofta utelämnar nackdelarna. Han anser att anledningen till att 
företag outsourcar är för att de saknar den kompetens som krävs för en viss funktion. Vidare 
anser han att outsourcing är en trend som har lett till att många företag har valt att outsourca. 
Många företag outsourcar på grund av att de vill minska kostnaderna, men det håller inte 
Chambers (2011) med om, då han anser att företag kan minska kostnaderna genom att effekt-
ivisera sin egen organisation istället. Det är dock svårt att mäta eventuella kostnads-
besparingar då få företag vet exakt vad de betalar för (Chambers, 2011). 
  
3.1.1 Relation 
 
Det är viktigt med en bra relation mellan parterna vid outsourcing för att samarbetet ska 
fungera (Michaels, 2008). Bharadwaj och Saxena (2009) definierar en affärsrelation likt en 
process där två företag bildar starka och omfattande sociala, ekonomiska, tekniska och 
serviceinriktade band över tiden med avsikt att få ett ökat värde eller en lägre kostnad. De 
anser även att en bra relation är en vinnande relation. Denna studie bygger på Bharadwaj och 
Saxenas (2009) definition. Vid en sådan relation ökar chansen att företagens mål samt 
konkurrensfördelar ökar. Eftersom att de båda parterna har olika kompetensnivåer bygger de 
sin relation utifrån det. Detta för att uppnå ömsesidig nytta (Bharadwaj och Saxena, 2009) 
 
En misslyckad relation kan leda till falska förhoppningar och ouppnådda mål. Detta kan bero 
på att den ena parten inte gör det som den andra förväntar sig att denne ska göra. Om 
samarbetet inte fungerar kan företaget behöva anlita juridisk hjälp för att komma till rätta med 
problemet och det kan bli både komplicerat och dyrt för företaget. Ärlighet är en viktig del i 
outsourcingprocessen från båda parter, och därför bör företagen se leverantören som en 
partner som har insikt i företagets mål och organisation för att samarbetet ska kunna fungera 
på bästa sätt (Tompkins et al., 2006).  
 
Tompkins et al. (2006) hävdar att när företag väljer att outsourca ger de upp kontrollen över 
en enhet och litar då på att den externa parten ska hantera enheten åt dem. Just därför anser 
Tompkins et al. (2006) att en fungerande relation mellan parterna är viktig då det inte handlar 
om ett vanligt förhållande mellan kund och leverantör. En misslyckad outsourcing beror ofta 
på att relationen mellan parterna inte fungerar. Det beror sällan på affärsfrågor. Processen att 
skapa en fungerande relation bygger på fem olika steg. Det viktigaste steget under processen 
är att båda parter kommunicerar öppet, undviker fördomar och är ärliga. Ett misstag som 
parterna ofta gör är att de spenderar för lite tid på att kommunicera och förstå förhållandet 
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sinsemellan. För att lyckas med kommunikationen måste företaget se redovisningskonsulten 
som en strategisk partner istället för en leverantör (Yarwood, 1998). 
 
3.1.2 Förtroende 
 
Everaert et al. (2010) anser att många forskare betonar vikten av just förtroendet mellan 
företaget och konsulten i en outsourcingrelation. Det är också viktigt att redovisnings-
konsulten har hög tillit och stort förtroende från företaget för att samarbetet ska fungera på 
bästa sätt. Förtroendet för en tjänsteleverantör spelar större roll för små och medelstora 
företag än för större företag. Detta kan bero på att de små och medelstora företagen lägger 
mer vikt på att skapa tillit och förtroende än vad de större företagen gör, som lägger mer vikt 
på att sänka kostnaderna.  
 
Många forskare definierar förtroende på olika sätt. Definitionen som denna studie bygger på 
är: ”övertygelsen att man kan lita på någon eller någonting, övertygelsen att man äger 
annans/andras tillit” (Johansson et al., 2006, s.105). 
 
I denna studie speglas företagets val av lämplig redovisningsbyrå/redovisningskonsult vid 
outsourcing av ekonomifunktioner. Konsulten har ett stort ansvar att få företaget att känna 
förtroende för dem. Enligt Johansson et al. (2006) kan företag uppleva vissa risker med valet 
att outsourca. När kunden står inför ett val kan denne känna sig sårbar. Vad kommer det här 
valet att resultera i? Vilka nackdelar kan finnas? Vad är fördelarna med detta val? Johansson 
et al. (2006) anser att osäkerhet är något som kan upplevas inför valet att outsourca eftersom 
att det i förhand inte är lätt att avgöra om rätt beslut fattas. Människor är generellt sett inte 
villiga att ta höga risker, och står de inför ett val väljer de hellre det alternativ som har lägst 
risk. Då är det viktigt att konsulten försöker förstå företaget och vad företaget är osäker på, så 
att de kan hjälpa företaget att känna sig säkrare i sitt val. Kunden agerar efter den information 
som denne har, och finns det risker agerar kunden efter dem också. Johansson et al. (2006) 
anser att en relation som funnits under en längre tid kan anses vara en reducering av den 
upplevda risken. 
 
Förtroende mellan olika parter är enligt Johansson et al. (2006) en förutsättning för att sam-
hället ska fungera. Förtroende är lika viktigt mellan privatpersoner som företag emellan. Finns 
det inget förtroende mellan dessa parter kan det bidra till att de kan känna sig otrygga och 
osäkra. Har parterna ett dåligt förtroende för varandra leder det till stora kostnader då parterna 
hela tiden måste kontrollera varandra.  
 
Ett starkt förtroende mellan företaget och konsulten är enligt Johansson et al. (2006) samma 
sak som ömsesidig respekt. Förtroendet behöver inte vara hundraprocentigt, det handlar om 
att lita så pass mycket på motparten att denne kan förväntas utföra arbetet med kundens bästa 
i åtanke. Detta uppnås genom att redan i början av ett samarbete tala sanning och vara ärlig 
mot varandra. Förtroende är inget som finns i början av ett samarbete utan är något som växer 
fram med tiden. Detta betyder inte att det alltid växer fram ett förtroende. Är relationen 
mellan företaget och konsulten inte bra kan heller inte något större förtroende växa fram. Det 
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är viktigt att konsulten visar öppenhet och inte döljer något, så att företaget inte känner att 
konsulten går bakom ryggen på företaget. En sådan handling kan innebära att företaget tappar 
det förtroende som de utvecklat för konsulten (Johansson et al., 2006). 
 
Även Mayer et al. (1995) anser att när två parter arbetar tillsammans så krävs det ömsesidigt 
beroende från båda parter. De måste se till varandras mål för att ett förtroende ska kunna ut-
vecklas.  
 
Den konsult som lyckas sälja in sig bäst till företaget kommer att gå in i samarbetet med ett 
bättre förtroende än vad konkurrenterna skulle ha fått. Under samarbetets gång kommer 
företagets förtroende för konsulten att växa i och med att deras önskningar och förväntningar 
från konsulten uppfylls. Johansson et al. (2006) anser att när ett företag vet att konsulten gör 
sitt bästa för att uppnå det företaget vill resulterar detta i att företaget blir mer engagerade i 
samarbetet. Johansson et al. (2006) hävdar dessutom att företag som är nöjda med sina kon-
sulter och känner starkt förtroende för dessa kommer att ha större möjligheter till ett mer 
långsiktigt samarbete. 
 
För att samarbetet skall kunna utvecklas är en god kännedom om motparten en nyckelfaktor. 
Ju mer samarbetet utvecklas, desto mer kommer även förtroendet att stärkas för de båda 
parterna. En av faktorerna som Johansson et al. (2006) lyfter fram för att skapa ett förtroende 
mellan två parter är att parterna känner varandra väl. Ju bättre de känner varandra desto lättare 
kommer de att utveckla en god relation. Den andra faktorn för att lyckas med att skapa 
förtroende är precis som Logan (2000), Juras (2007), Michaels (2008) och Tompkins (2006) 
tar upp; kommunikationen mellan parterna. 
 
3.1.2.1 Kommunikation 
 
Johansson et al. (2006) anser att förtroende bygger på en kontinuerlig kommunikation, vilket 
innebär att parterna delar med sig av information till varandra. Parterna har även god 
kännedom om varandras mål och behov, samtidigt som de har en plan för hur eventuella 
problem ska hanteras. Brister det i kommunikationen kan det leda till att den ena inte längre 
har koll på vad den andre gör. Flera forskare som har undersökt outsourcingområdet menar att 
kommunikationen mellan parterna är en viktig del i att samarbetet ska fungera (Juras, 2007; 
Logan, 2000). Kommunikation och konfliktlösning är av stor vikt för ett framgångsrikt 
samarbete. När samarbetets kvalitet bedöms utgår det från kommunikation, kunskapsutbyte, 
delaktighet och konfliktlösning. Samarbetets intensitet bedöms efter hur hög nivå av för-
troende och engagemang parterna har (Dogerlioglu, 2010). 

Enligt Johlke och Duhan (2001) är kommunikation hur information överförs från en part till 
en annan. Det är denna definition av kommunikation som denna studie bygger på. Kom-
munikation är en nyckelfaktor för att samarbete mellan kund och leverantör ska fungera. 
Johlke och Duhan (2001) anser att kommunikation kan ses som antingen formell och in-
formell där den formella ses som opersonlig via exempelvis mejl eller brev, medan den 
informella är personlig, då parterna träffas ansikte mot ansikte. Kommunikation kan användas 
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som ett verktyg för att påverka någon annan. Till exempel vid maktutövande, eftersom den 
som har ”makten” kan ge tydliga instruktioner, utan att den andre är med och påverkar 
(Johlke och Duhan, 2001). I denna studie där både kund och leverantör finns, ligger makten 
hos båda. Kunden kan säga upp outsourcingkontraktet när denne inte är nöjd, och 
leverantören kan utöva makt om denne anser sig ha mer information till hands. 
 
3.1.2.2 Kompetens 
 
Det är viktigt med andra faktorer än bara en god relation och kommunikation i förtroende-
skapandet. Mayer et al. (1995) tar upp att kompetens, välvilja och integritet också är viktigt 
när förtroende byggs mellan två parter. Dessa faktorer är då mest viktiga för konsulten att 
tänka på. Det är konsulten som förfogar över den kunskap och kompetens som krävs för att 
utföra det arbete som företaget önskar. Kompetens är ”en kombination av kunskap, 
erfarenhet, vilja och motivation” (Axelsson, 1996, s.19), och detta är definitionen som denna 
studie bygger på och är alltså inte samma sak som kärnkompetens som beskrevs under rub-
riken outsourcing. Med välvilja anser Mayer et al. (1995) att konsulten ska ha en vilja att se 
till företagets bästa, kunna fysiskt närvara när så krävs samt att acceptera de idéer som 
företaget kommer med och försöka jobba utifrån dem.  
 
När samarbetet fungerar bra mellan företaget och konsulten får de erfarenheter av varandra. 
Detta leder till att ett starkare förtroende skapas mellan parterna vad gäller förmågan att utföra 
arbetet på ett konsekvent och professionellt sätt (Gainey och Klaas, 2005). 
 
3.1.3 Sammanfattning 
 
Utifrån den teoretiska referensramen har en modell skapats. Där illustreras hur kommun-
ikation och kompetens bygger förtroende, och hur förtroende i sin tur bygger relation. Trots 
att kommunikation och kompetens inte är direkt sammankopplade med relation har de ändå 
ett starkt samband. En bra relation byggs enligt Everaert et al. (2010) med hjälp av förtroende. 
För att förtroende ska kunna skapas krävs det enligt Johansson et al. (2006) att kommun-
ikationen fungerar, och enligt Mayer et al. (1995) att kompetens finns. 
 
I modellen har begreppet kompetens fått stå som ett samlingsord för de begrepp som beskrivs 
under rubriken kompetens, detta för att få en tydligare bild. 
	  

	  

 
 
 



14	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

	  

	  

Figur	  1	  Sammanfattning	  teorikapitel	  

 
3.2 Tidigare studier 
	  

Det har varit svårt att hitta forskning som berör studiens område. Mycket forskning har gjorts 
på varför företag väljer att outsourca och vilka eventuella kostnadsfördelar som finns, men det 
finns väldigt lite forskning kring hur relationen fungerar mellan de inblandade parterna. Detta 
trots att många forskare hävdar att relationen är viktig för att samarbetet ska fungera. Nedan 
presenteras forskning som berört en del av vad som tas upp i studien.  
 
Degerman och Marklund (2009) kom i sin studie fram till att det är viktigt att konsulten för en 
bra dialog och är lyhörd för att en stark relation ska kunna byggas. Dock ansåg ett av 
företagen i samma studie att deras konsult inte var tillräckligt väl insatt i företagets verk-
samhet, och önskade att konsulten kunde bli mer lyhörd för deras behov. En konsult ansåg att 
det från deras sida var viktigt med en öppen dialog för att bygga en starkare relation. För att 
kommunicera med företagen förespråkade denne konsult personlig kontakt, men använde sig 
själv av olika tekniska hjälpmedel mycket på grund av tids- och kostnadsskäl. De tillfrågade 
företagen sade att vid oklarhet så skedde kontakt via telefon eller mejl. 
 
I Brundin-Franksson och Jonssons (2012) studie drogs slutsatsen att en av nackdelarna med 
att företag outsourcar sina ekonomifunktioner är att det inte finns någon ekonomiansvarig på 
plats. Det är då svårt att få den information som företaget behöver, och företaget kan känna att 
de mister kontrollen över ekonomin. Att konsulten har god organisationskännedom är en 
viktig faktor för att samarbetet ska fungera. 
 



15	  

I en studie gjord av Maelah et al. (2010) visade det sig att ett problem när företag outsourcar 
sin redovisning kan vara att redovisningsbyrån inte har full förståelse för företagets verk-
samhet. Det kan uppstå situationer då företaget inte får de finansiella rapporter som de 
behöver i tid. Det uppmärksammades även i studien att det förekom fel i bokföringen när 
företag anlitade redovisningsbyråer till att sköta redovisningen. 
  
Bharadwaj och Saxena (2009) kom i sin studie fram till att en av svårigheterna med att skapa 
en vinnande relation mellan köpare och leverantör, är att leverantören kanske inte når upp till 
de förväntningar som köparen har. 
 
Webb och Laborde (2005) drog slutsatsen i sin studie att relationen till företagen är viktig för 
konsulten. Konsulten måste kunna vara flexibel och se till företagens behov. Outsourcing 
handlar om mycket mer än bara det som ingår i avtalet mellan parterna. Det är viktigt att det 
finns en väl fungerande relation som bygger på förtroende. Viktigt är också att konsulten tar 
vara på företagens intressen. Outsourcingrelationer tar lång tid att bygga.  
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4 Empiri 
 
Här presenteras resultatet av de intervjuer som genomförts. Tre företag som outsourcar sina 
redovisningsfunktioner, samt fyra auktoriserade redovisningskonsulter har intervjuats. Efter-
som alla respondenter på önskemål är konfidentiella har de fått fiktiva namn. 
 
4.1 Företagen  
 
Totalt har tre företag intervjuats. Det första företaget som i studien kallas för ”Träföretaget” är 
ett aktiebolag som är och har varit verksamma inom träindustrin i ungefär 20 år. Totalt har 
företaget tio anställda och hade år 2012 en omsättning på cirka 15 miljoner kronor. Den 
person som intervjuats på företaget arbetar som projektkoordinator och denne var delaktig i 
processen när företaget bestämde sig för att outsourca. 
 
Det andra företaget är ett frisörföretag som funnits i cirka 25 år. Företaget kallas i studien för 
”Frisörföretaget”, och är ett aktiebolag med två delägare med totalt sex anställda. År 2011 
hade företaget en omsättning på cirka tre miljoner kronor. Här intervjuades en av företagets 
delägare. 
 
Det sista företaget är verksamt inom industrin och startades för två år sedan. Här intervjuades 
företagets VD. Företaget har expanderat mycket på kort tid, från att vara en anställd till att i 
dagsläget vara tio anställda. Företaget hade år 2012 en omsättning på cirka fem miljoner 
kronor, men satsar år 2013 på att omsätta 15 miljoner kronor. I studien kallas företaget för 
”Industriföretaget”.  
 
Siffrorna är tagna från företagens årsredovisningar.  
 
4.1.1 Relation 
 
Träföretaget började fundera på att outsourca i samband med att deras dåvarande ekonomi-
chef skulle gå i pension. Eftersom att de inte hade möjlighet att erbjuda en ny medarbetare en 
heltidstjänst, tvivlade de på att det skulle bli en långsiktig lösning att anställa någon med rätt 
kompetens. De kollade upp olika alternativ, men valde att anlita den revisionsbyrå som de 
hade haft ett samarbete med sedan företaget startades för tjugo år sedan. Projektkoordinatorn 
som intervjuades ansåg att det viktigaste i en bra relation är att personkemin stämmer. Ingen 
ska behöva känna sig dum då den ställer en fråga. Båda parter ska kunna lita på varandra och 
känna att det finns ett ömsesidigt förtroende. Träföretaget är det enda företaget som utökat 
från att anlita en konsult till två, dock från samma redovisningsbyrå. Den nya konsulten sköter 
nu den löpande bokföringen, medan den andra fortfarande hjälper företaget vid årsbokslut och 
liknande uppgifter. Projektkoordinatorn sade att den nya konsulten hade introducerats bra in i 
företagets verksamhet. För att konsulterna ska känna att de tillhör företaget bjuder företaget in 
dem till olika tillställningar som anordnas. Redovisningsbyrån anordnar liknande träffar, dock 
en aning mer formella, till exempel så kallade ”skatteträffar”. På dessa träffar informerade 
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redovisningsbyrån sina kunder om nyheter inom vissa områden. Projektkoordinatorn upp-
levde inte få ut så mycket ur dessa möten eftersom den informationen inte är aktuell för 
företaget, eftersom de outsourcar. Projektkoordinatorn berättade att på bolagets senaste 
årsstämma diskuterades frågan om det var till en nackdel att företaget haft så lång relation 
med redovisningsbyrån. Men alla delaktiga på mötet var eniga om att det snarare var positivt 
eftersom det innebär att redovisningsbyrån känner till företaget väl.  
 
Frisörföretaget skötte tidigare sin bokföring själv, uppdelat varannan månad på de två del-
ägarna. De bestämde sig för att outsourca för att kunna lägga mer tid på det som de är bra på, 
det vill säga sin kärnkompetens. Företaget anlitade revisionsbyrån som de sedan tidigare hade 
samarbete med, och kollade inte upp några andra alternativ. Att vissa konsulter på byrån även 
är kunder hos Frisörföretaget gör att de träffas även utanför jobbet, och det bidrar till en mer 
personlig relation. Frisörföretaget försöker dessutom alltid att besöka konsulten personligen 
för att lämna in eventuella dokument bara för att träffa denne. Företaget poängterar att tilliten 
till konsulten har växt och att en viss bekvämlighet har ökat. Företaget tror även att det är 
lättare att upprätthålla en god relation så länge som den ekonomiska situationen är bra för 
företaget. Frisörföretaget berättade att redovisningsbyrån ibland brukar anordna temakvällar 
för företag, men att Frisörföretaget inte brukar gå på dessa eftersom att de känner att 
informationen är mindre viktig nu när konsulten sköter ekonomin åt dem. 
 
Industriföretaget har outsourcat sin redovisning sedan företagets start för cirka tre år sedan. 
Företaget anlitar en konsultfirma med en anställd. Anledningen till att VD:n för Industri-
företaget valde just denna konsult var att de hade en personlig relation, hade arbetat med 
varandra innan, samt visste att konsulten hade den kompetens som krävdes. Företaget 
undersökte dock andra alternativ innan valet av konsult bestämdes, men valet föll till slut på 
den konsult som företaget redan etablerat relation och förtroende till. Denna konsult jämfört 
med Träföretagets och Frisörföretagets konsulter anordnade inga informationsträffar. 
 
4.1.2 Förtroende 
 
Ärlighet, öppenhet och lyhördhet utgör de tre grundpelarna till förtroende, enligt Träföretaget. 
Träföretaget anser att konsulterna ska dela med sig av sin kunskap för att stärka förtroendet 
och vägleda företaget. Enligt Frisörföretaget är förtroende något som växer fram i takt med att 
två parter lär känna varandra. Men Industriföretaget hävdar att själva handlingen, att 
outsourca, bygger på visat förtroende, eftersom konsulten ges insyn i företagets hela ekonomi. 
Dock kan tilläggas att Industriföretaget anlitade konsulten därför att förtroende redan fanns 
tack vare tidigare relation. Dessutom så anlitade Industriföretaget medvetet denna konsult, 
just för att denne inte tillhör en av de stora och företaget slipper då tänka på att konsulten 
samtidigt inte hjälper en konkurrent. 
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4.1.3 Kommunikation 
 
På Träföretaget har konsulterna fått en arbetsplats bredvid projektkoordinatorn, och är direkt 
tillgängliga under några dagar i veckan. Företaget anser att detta har underlättat kommun-
ikationen på alla fronter. När konsulterna inte finns på plats kommunicerar de via mejl, sms 
eller telefon. Respondenten menar att denna kommunikation kan upplevas hårdare, men efter-
som de känner varandra så väl så kan de se hur personen ”säger det”. För att hålla båda parter 
uppdaterade träffas VD:n, konsulterna samt projektkoordinatorn i mitten av varje månad för 
att göra en avstämning. Det förekommer missar i kommunikationen anmärker vår respondent, 
men det har aldrig haft någon stor påverkan på organisationen. Denne berättar även att 
företaget använder sig av ett webbaserat system. Detta med positiva fördelar, eftersom pro-
grammet möjliggör för konsulten och företaget att vara inne på samma sida och förklara för 
varandra om något fel uppstått, och hur detta åtgärdas. 
 
Frisörföretagets kommunikation med konsulten sker mestadels via mejl. De lämnar dock 
alltid personligen en gång i månaden över de dokument som konsulten behöver. Som nämnts 
tidigare är några av konsultens anställda kunder hos Frisörföretaget, vilket betyder att före-
taget och konsulten träffas lite då och då. 
 
Industriföretaget uttrycker det som att ”kommunikationen är a och o i en relation”. Företaget 
och konsulten kommunicerar med varandra via telefon och mejl, men träffar varandra en gång 
i veckan för överlämnande av viktiga dokument. Företaget anser att med ständig kommu-
nikation hanteras saker som dyker upp på ett snabbare och effektivare sätt. 
 
4.1.4 Kompetens 
 
Träföretaget har valt att ha kvar fakturering och redovisning av EU-projekt till myndig-
heterna. Övriga ekonomifunktioner outsourcas till konsulten eftersom konsulten har större 
kompetens. Företagets val av konsultbyrå har visat sig medföra fördelar. Respondenten 
nämner ett exempel då företaget behövde en skattejurist. Detta kunde konsultbyrån tillhanda-
hålla med och informerade dessutom juristen om företagets verksamhet för att juristens arbete 
skulle gå smidigare. Träföretaget hävdar att det är positivt att anlita en, på marknaden, större 
konsultbyrå, eftersom mycket samlad kompetens finns där.  
 
Frisörföretaget har som tidigare nämnt, tillräcklig kompetens, men outsourcar trots det sina 
ekonomifunktioner eftersom de vill prioritera annat inom företaget. Frisörföretaget betonar 
vikten av att konsulten bör ha kunskap om företagets bransch för att samarbetet ska fungera 
bättre. Respondenten berättar om en anställd på konsultbyrån som påpekat Frisörföretagets 
lager med: ”Måste ni verkligen ha alla de här färgerna?”. 
 
Industriföretaget outsourcar alla sina ekonomifunktioner förutom tidsattestering och samman-
ställning av fakturor till kund. Denna konsult genomför dessutom betalningar åt företaget, 
vilket skiljer sig mot Trä- och Frisörföretaget. Industriföretaget valde konsult tack vare 
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tidigare relation med denne, men påpekar att om konsulten skulle sakna någon kompetens 
skulle relationen bli lidande. 
 
4.1.5 Sammanfattning företag 
 
Samtliga företag valde redovisningskonsult eftersom de hade relation sedan tidigare. Alla var 
nöjda med relationen till sina konsulter, och hade inga planer på att byta. Träföretaget ut-
tryckte hur viktigt det var att personkemin stämde för relationens skull. 
 
Att förtroende måste finnas var alla företag rörande överrens om. Enligt Frisörföretaget växer 
förtroende fram med tiden, och Träföretaget hävdade att förtroende bygger på ärlighet, öppen-
het och lyhördhet.  
 
Träföretaget och Frisörföretaget anlitade en av Sveriges största redovisningsbyråer, medan 
Industriföretaget anlitade en enskild konsultfirma. Industriföretaget behövde då inte oroa sig 
för att konsulten samtidigt arbetade åt någon av företagets konkurrenter, och upplevde ett 
starkare förtroende med anledning av detta. 
 
Hur ofta företagen träffade sina konsulter varierade från företag till företag. Det största 
företaget, Träföretaget, hade konsulten på plats några dagar i veckan. Industriföretaget 
träffade sin konsult en gång i veckan, medan det minsta företaget, Frisörföretaget försökte 
träffa sin konsult minst en gång i månaden. När företagen och konsulterna inte träffades 
personligen kommunicerade de vanligast på telefon och via mejl.  
 
Att konsulterna har de kunskaper som är nödvändiga för att klara av arbetsuppgifterna såg 
samtliga företag som en självklarhet. 
 
4.2 Redovisningskonsulterna 
 
Totalt intervjuades fyra auktoriserade redovisningskonsulter. Den första konsulten som i upp-
satsen kallas för redovisningskonsult A arbetar på en av de fyra stora redovisningsbyråerna i 
Sverige, och har gjort det i 25 år. Denne är även ansvarig chef över konsulterna på kontoret 
och har 13 medarbetare, varav sex stycken arbetar med redovisning. Uppdragen ser olika ut 
beroende på hur stora kundernas företag är, samt vilken bransch de tillhör. 
 
Redovisningskonsult B arbetar också på en av de fyra stora redovisningsbyråerna och har 
gjort det i 15 år. På kontoret arbetar 48 anställda, varav 18 personer jobbar med just 
redovisning. Uppdragen är förlagda på ägarledda företag och varierar mellan stora och små 
företag, samt inom branscher så som butik, industri och entreprenör. 
 
Redovisningskonsult C arbetar sedan tio år tillbaka, på en medelstor byrå med 30 anställda. 
Byrån tillhör inte en av de fyra stora i Sverige. Arbetet innefattar både små och medelstora 
företag, men byrån har även en del större kedjor som kunder. 
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Redovisningskonsult D startade upp en mindre byrå år 1996 och har sedan dess varit ägare 
och VD över idag totalt fem anställda. Uppdragen varierar på företag med 10-80 anställda, 
men byråns största kund har 200 anställda.  
 
4.2.1 Relation 
 
Konsult A anser att personkemin är det viktigaste för att ett samarbete ska fungera. En 
betydande del för relationen är möjligheten att träffas under olika förutsättningar, utanför 
jobbet, för att få en mer personlig relation istället för en rent yrkesmässig relation. Konsult A 
arbetar mycket med mindre företag och menar att på detta vis utvecklas en tätare relation till 
delägaren/delägarna. Det första mötet mellan parterna är det som är viktigast för hur för-
hållandet kommer fortlöpa. Konsult A poängterar att om någon part tycker att samarbetet inte 
fungerar är det bättre om konsulten byts ut. 
 
Konsult B anser att förtroendet är ”prio ett” för en bra relation till kunden. Av de konsulter 
som intervjuats är det Konsult B som besöker sina kunder mest, eftersom denne anser att det 
viktigaste är det personliga mötet. Konsulten lyfter betydelsen av tillgänglighet och att ta sig 
tid för kunden. Om ett svar på en kunds fråga inte kan ges samma dag, så gäller det att åter-
koppla till kunden så att denne förstår varför svaret inte kom direkt, annars så brister 
förtroendet. Konsult B anser liksom Konsult A att det är väsentligt att intressera sig för 
kunden, och inte bara för dennes verksamhet, utan även bekanta sig med dennes intressen och 
familj. Att lära känna personerna bakom företaget gör att förhållandet blir svårare att bryta. 
Konsult B poängterar att ”när man bygger en relation, gäller det att hela tiden underhålla 
den”. För att underhålla relationen ansåg konsulten att det var viktigt att träffas. På byrån där 
Konsult B arbetar, är alltid två konsulter tillsatta till samma företag. Detta för att de alltid ska 
kunna finnas tillgängliga ifall att någon är sjuk eller liknande. 
  
Även Konsult C menar att en relation bygger på förtroende, men hävdar att kunskap och rutin 
också spelar en viktig roll. Relationen mellan företaget och konsulten skiljer sig beroende på 
hur engagerad företaget är. Vissa företag kommer förbi för att endast lämna in dokument, 
medan andra gärna vill ha ett personligt möte. Som exempel tar Konsult C upp ett företag som 
saknar kunskap inom ekonomi, och därför önskar en avstämning varje månad, för att få den 
kompetens som denne saknar. Kommunikation nämns som en stöttepelare till relationen, men 
också stabilitet.  
 
Konsult D håller med om att relationen bygger på förtroende och kompetens. Även denna 
konsult framhäver tillgängligheten som viktig, vare sig det handlar om redovisningsfrågor 
eller familjeförhållanden. Konsulten träffar företagen rutinmässigt för att upprätthålla en 
fungerande relation med ömsesidigt förtroende. Innan ett samarbete inleds fastställs alltid 
rutiner för att underlätta samarbetet. 
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4.2.2 Förtroende 
 
Konsult A menar att förtroende byggs med hjälp av ärlighet. Ett företags fråga som besvaras 
på stående fot blir sällan ett riktigt svar, och då är det bättre att återkomma till företaget vid ett 
senare tillfälle med ett mer korrekt. Att kommunicera och hålla vad som lovas är viktigt för 
förtroendet mellan konsulten och företaget. Som tidigare nämnt, besöker Konsult A inte 
företagen på plats utan träffar dem när de kommer till kontoret. Men konsulten anser att 
relationen och förtroendet till företaget kan stärkas om konsulten besöker företaget. Detta 
beror på att konsulten då får en inblick i företagets verksamhet och även en större förståelse.  
 
Konsult B anser att förtroende växer fram när konsulten engagerar sig i företaget och dess 
verksamhet. Genom att ständigt hålla företaget uppdaterat om vad konsulten gör upprätthålls 
det förtroendet. 
  
Konsult C menar att kunskap skapar förtroende. Företag har bara en viss acceptans för att 
konsulter gör fel, och därför har byrån byggt upp sin verksamhet mycket kring rutiner. Ett 
förtroende kan försämras både på ett personligt och yrkesmässigt plan. Något som också kan 
påverka förtroendet är om företaget tycker att konsultbyrån är dyr. Då gäller det att kunna 
motivera varför företaget ska välja just denna konsult framför någon annan. 
 
Konsult D betonar återigen vikten av tillgänglighet, samt att hålla vad som lovas. Dessa två 
egenskaper är, enligt Konsult D, ett fungerande recept för ett gott förtroende. Att Konsult D 
dessutom har skapat sig ett namn i branschen, uppfattar denne som att förtroende lättare 
upprättas.  
 
4.2.3 Kommunikation 
 
Konsult A sitter sällan ute på företagen och arbetar, utan träffar oftast företagen då de 
kommer in till kontoret. Annars så kommunicerar konsulten mest med sina företag via mejl 
och telefon. Konsultbyrån har ett webbaserat program som de erbjuder företagen, där både 
företagen och konsulten kan gå in och se över räkenskaperna. Här betonar konsulten hur 
viktigt det är att kommunicera. Om kommunikationen inte fungerar när en månadsavstämning 
ska göras, kan det leda till att företaget tror att bokslutet är klart, när det i själva verket inte är 
det. Detta kan leda till svårigheter för företaget. Konsult A har tidigare upplevt att 
kommunikationen har brustit och företaget och konsulten därför missförstått varandra. 
Grunden till att samarbetet flyter på bra, är enligt Konsult A upprättade rutiner. Konsulten 
menar att ibland krävs det att krav ställs på företagen. 
 
Konsult B besöker de flesta av företagen en gång i veckan, eller minst en gång i månaden. 
Vid dessa tillfällen sköts kommunikationen på plats, annars används mejl och telefon. 
Konsulten upplever stora fördelar med att träffa företagen personligen och inte bara använda 
andra kommunikationskanaler. Då upprättas relation och förtroende, vilket i sin tur förenklar 
kommunikationen mellan parterna. Även här används ett webbaserat program som konsulten 
erbjuder företagen, där en mejlfunktion med möjligheten att spara dokument ingår. Detta är 
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till stor hjälp när flera på konsultbyrån samtidigt är sjuka och inte kan göra sitt jobb. Istället 
kan en annan person som arbetar på byrån i en annan stad hoppa in och se över dokumenten. I 
detta program sparas allt som parterna pratar om, vilket gör att båda parter enkelt kan gå 
tillbaka och se vad som diskuteras. 
 
Byrån där Konsult C arbetar har som policy att en gång i månaden skriva en formell rapport 
till företagen, innehållande kommentarer om hur arbetet fortlöper. Konsulten känner att det 
ibland är onödigt att göra detta för små företag, då det tar mycket tid som debiteras företaget, 
när det i vissa fall skulle räcka med ett mejl. Till de större företagen säljer konsulten in ett så 
kallat rapportpaket för att dessa företag ofta efterfrågar fler rapporter. Vissa av dessa företag 
ägs av utländska koncerner som kräver mycket rapportering, och detta kan konsulten hjälpa 
företaget med genom rapportpaketet. Då skickar konsulten en fil direkt till det utländska 
företaget. Konsult C menar att kommunikation mellan konsult och företag är synonymt med 
rutin. Bättre relation innebär mindre kommunikation, eftersom rutiner då finns. 
 
Även Konsult D kommunicerar med företagen via telefon, mejl och personliga möten. Vid 
mer komplicerade ärenden föredrar konsulten det personliga mötet, för att lättare kunna 
förklara för företaget hur situationen ligger till. En viktig aspekt att ta hänsyn till, enligt 
Konsult D, är att lägga sig på företagets kompetensnivå och förklara allting så att de tydligt 
förstår. För att kommunikationen ska fungera är det viktigt ha rutiner så båda parter vet vad 
som görs. Med fasta rutiner blir det enklare att kommunicera.  
 
4.2.4 Kompetens 
 
Samtliga konsulter som intervjuats anser att ett företags storlek är det som avgör om företaget 
outsourcar eller inte. Konsult A ger exempel på små byggföretag som inte lägger så mycket 
fokus på att sköta om sin ekonomi, som anser att det är bättre att anlita någon som har bättre 
kompetens. De större företagen, enligt Konsult A, outsourcar sina ekonomifunktioner av mer 
ekonomiska skäl, då det är svårt att hänga med och ha rätt kompetens bland personalen. 
Företag som outsourcar fakturering kan vara knepiga för Konsult A, då det är svårt att känna 
till de speciella avtal som företaget har med en kund. Löner kan ibland också vara svåra att 
sköta till fullo, lättast är då om företaget har en egen personalchef och konsulten hjälper till att 
beräkna lönerna och göra betalfilerna. Ett alternativ är att företaget hyr in en personalchef från 
konsulten. Enligt Konsult A är ren bokföring det enklaste att outsourca, eftersom att det finns 
tydliga regler för hur detta ska skötas. 
  
Konsult B menar att en positiv fördel med outsourcing och en extern redovisningskonsult, är 
att ett företag då kan få input från en konsult som jobbar inom flera branscher, till skillnad 
från om företagets egen personal arbetar med ekonomin. Konsult B tar upp exempel på att 
löner kan vara svåra för företag att hantera, och anlitar därför konsulter till detta. Reskontra, 
som kund- och leverantörsfakturor, är enkelt att sköta, men kan vara tidskrävande för företag. 
 
Konsult C anlitas av många större företag som önskar ett mer sammanhållande organ, som 
hjälper till med att styra upp regler och rutiner, samt ger företaget en sammanställd rapport 
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varje månad som visar resultat. Till skillnad från Konsult A och B, tycker Konsult C att löner 
är enkla att outsourca, eftersom att det finns mycket tydliga regler och avtal att förhålla sig 
till. I många företag har konsulten inneburit en förbättring av företagets redovisning. 
 
Konsult D anser, i likhet med Konsult A att outsourcing är en kostnadsfråga, eftersom att det 
är dyrt att ha anställda i företaget som har rätt kompetens till att sköta ekonomifunktionerna. I 
framtiden, tror Konsult D, att få småföretag kommer att ha en ekonomiavdelning eller en 
anställd som arbetar med redovisning och bokföring, eftersom att tekniken går framåt. Redan 
nu används system som gör det möjligt att scanna in fakturor för att hålla bättre koll på dem.  
 
4.2.5 Sammanfattning redovisningskonsulter 
 
En övergripande uppfattning bland konsulterna var att förtroende är en viktig faktor när 
relation byggs. Det går även att urskilja att konsulterna lade vikt vid att lära känna personerna 
bakom företagen vad gäller hälsa och familjeförhållanden. De intervjuade konsulterna hade 
olika svar på vad som definierar förtroende. Som exempel nämndes vikten av att vara ärlig, 
att visa engagemang, inneha rätt kunskap och att vara tillgänglig. När det gäller kommun-
ikation ansåg alla konsulterna att den var viktig, och kommunikationen mellan företagen och 
konsulterna utövades på både liknande och olika sätt. Medan en konsult gärna besökte 
företagen, satt andra konsulter på kontoret och skötte kontakten med företagen via mejl och 
telefon. Konsulterna hade även skilda meningar vad gäller skälen till att företag outsourcar. 
Det kan bero på företagets storlek, att företaget vill genomföra kostnadsbesparingar, att skapa 
ett mer sammanhållande organ som sköter ekonomin samt att få input från konsulten som har 
med sig erfarenheter från andra branscher.  
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 5 Analys 
	  

Här förs en diskussion kring hur den teoretiska referensramen stämmer överens med den 
insamlade empirin. Kapitlet ligger till grund för slutsatsen.  
 
Anledningen till att företag väljer att outsourca delar av sin verksamhet är enligt White (2001) 
att de vill satsa på sin kärnkompetens. Outsourcing kan hjälpa företag både kortsiktigt och 
långsiktigt. Om ett problem uppstår, eller ett mindre projekt ska genomföras kan en kortsiktig 
lösning vara att anlita en extern part för uppdraget. För andra företag kan en långsiktig lösning 
vara mer lämplig. Träföretaget exempelvis, valde att outsourca mestadels av sin ekonomi-
avdelning istället för att nyanställa i företaget när den dåvarande ekonomichefen gick i 
pension. Om de istället hade valt att nyanställa skulle det ha inneburit en fortsatt fast kostnad 
för företaget, men nu betalar de istället endast för den tid som konsulten lägger på företaget. 
När företag outsourcar och konsulten arbetar på sitt kontor får ett företag endast en faktura 
med debiterade arbetstimmar från konsulten. Om företaget däremot har en anställd som sköter 
ekonomin har företaget lättare att kontrollera hur mycket tid som läggs på arbetet. 
 
Juras (2007) anser att outsourcing kan leda till kostnadsbesparingar. Detta var något som vissa 
av respondenterna, både företag och konsulter, inte höll med om. Istället ansåg dessa liksom 
Chambers (2011) att det inte är särskilt kostnadseffektivt att outsourca. Trots detta väljer 
företag att outsourca, vilket betyder att nyttan väger upp för kostnaden. En nackdel som out-
sourcing kan medföra är att företag tappar kontroll över den del som de outsourcar. Detta kan 
vara en känslig övergång för företag. Det kan ta tid för företaget att anpassa sig och lära sig 
lita på konsulten när de går från full kontroll till minskad kontroll över sin ekonomiavdelning. 
Det minsta företaget som intervjuades medgav att det hade svårt att släppa kontrollen i början 
av samarbetet med sin konsult. Detta för att företaget själv hade skött ekonomin under så 
många år. De två andra företagen ansåg sig inte ha tappat kontrollen när de började outsourca. 
De höll inte med vad Brundin-Franksson och Jonsson (2012) hävdar i sin studie; att ett 
företag tappar kontroll då det inte finns någon ekonomiansvarig på plats som kan ge företaget 
löpande information om företagets ekonomi. Det kan vara så att många mindre företag som 
outsourcar tidigare har arbetat med företagets ekonomi vid sidan av sin verksamhet. På större 
företag finns det fler avdelningar och det blir kanske inte lika personligt när de väljer att 
lämna över en del till en extern part. Däremot kan det finnas företag med komplexa kundavtal 
som de själva har bra koll på. Då kan de välja att behålla den delen inom företaget och 
outsourca resten. Här kan en jämförelse göras med det största företaget som intervjuades, där 
en viss avdelning inom företagets ekonomi behölls inom företaget. 
 
Michaels (2008) tar upp viktiga aspekter för företag att ta hänsyn till när de väljer att 
outsourca. Hon nämner som exempel att hitta bästa möjliga konsult, och att ha en god relation 
till denne. Det Michaels tar upp är relevant både för företag och för redovisningskonsulter 
eftersom det ligger i bådas intresse att få ut det bästa av samarbetet. Ett företag betalar en 
konsult för att få hjälp med något, och förväntar sig att konsulten ska göra sitt bästa. En 
redovisningskonsult är givetvis intresserad av att göra ett bra jobb eftersom ett gott rykte kan 
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innebära att fler företag vänder sig till just den redovisningsbyrån. Innan ett samarbete inleds 
kan det dock vara svårt att kvalitetssäkra hur bra relationen mellan parterna kommer att bli. I 
jämförelse med empirin går det inte att dra någon generell slutsats eftersom samtliga företag 
som intervjuades redan hade en kvalitetssäkrad relation med sin konsult sedan innan. 
 
Det är inte bara relationen som är avgörande för hur samarbetet kommer att gå. För att 
samarbetet ska fungera krävs det att alla förväntningar från båda sidor uppfylls. Dessa för-
väntningar anses vara en risk enligt Bharadwaj och Saxena (2009). Om företagen har kunskap 
om det som de outsourcar kanske förväntningarna på konsulten minskar, eftersom företaget 
vet vad arbetet handlar om och vad som krävs. Men för ett företag som inte är särskilt insatt i 
arbetet kan det innebära problem. Företaget har trots allt anlitat en konsult och räknar med att 
denne ska kunna sköta arbetet. Därmed ökar förväntningarna. Även i detta fall gavs ett en-
hetligt svar i empirin där samtliga företag ansåg att deras respektive konsult uppfyllde de 
förväntningar som företagen hade på dem. Företagen var också relativt insatta i de delar som 
outsourcades, vilket kan innebära att förväntningarna var satta något lägre i detta fall. Även de 
intervjuade konsulterna angav att det är lättare att skapa ett bra och fungerande samarbete om 
företagen är mer insatta i sin verksamhet. Konsulterna ansåg det fanns vissa skillnader i hur 
insatta och intresserade deras företag var för att få information om företagets ekonomi. En del 
företag önskade bara att få varningssignaler när ekonomin gick dåligt, medan andra företag 
ville ha månadsrapporter. Det är på grund av dessa förhållanden som det är viktigt att lära 
känna företagen och veta vad de efterfrågar.  
 
De intervjuade företagen och redovisningskonsulterna var överens om att relationen måste 
fungera mellan parterna. Att personkemin stämmer togs upp som en faktor för att samarbetet 
ska bli bra. Här går det att dra en generell slutsats; alla människor är inte lämpade att arbeta 
med varandra. Det är inte alltid företag och konsulter fungerar ihop. Konsulterna i denna 
studie menade att de fokuserade på olika saker när de byggde en relation. En konsult nämnde 
som sagt personkemi, och vikten av att relationen underhålls. Andra konsulter hävdade att 
kompetens är viktigare för samarbetet, särskilt när företag endast anlitar konsulter ett fåtal 
gånger om året, vid exempelvis upprättande av årsredovisning eller deklaration. I dessa fall 
var personkemin inte särskilt viktig ansåg konsulterna. 
 
Tompkins et al. (2006) anser att affärsfrågorna sällan är problemet, utan att det är relationen 
som är det. Affärsfrågor är mer konkreta, och där vet både företaget och konsulten vad som 
gäller och vad som ska uppnås, eftersom kontrakt skrivs. Men relation är inget som kontrakt-
förs. Även Webb och Laborde (2005) framhäver hur viktigt det är med en fungerande 
relation, och att det är viktigt för konsulten att se till företagets mål. Enligt Tompkins et al. 
(2006) bör företaget se sin konsult som en strategisk partner som har insyn i företagets verk-
samhet och känner till företagets mål. Om ett företag ska expandera eller har ett långsiktigt 
mål som önskas uppnås kan konsulten vara till stor hjälp för att företaget ska lyckas med 
detta. Därför är det viktigt att konsulten känner till företagets framtidsplaner. Då kan kon-
sulten bidra med råd och idéer kring hur företaget ska gå till väga. Konsulterna som 
intervjuats i denna studie upplevde att de kände sig tvungna att vara mer insatta i större 
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företag än i mindre. Det kan givetvis finnas mindre företag som liksom större företag har en 
komplicerad ekonomiavdelning, och här kan Träföretaget tas som exempel. 
 
Om parterna i ett outsourcingförhållande inte har en fungerande relation innebär det en risk 
(Tompkins et al., 2006). En av konsulterna som intervjuades menade att om relationen mellan 
konsulten och företaget inte fungerade, kunde konsulten föreslå att företaget kunde byta till en 
annan konsult på byrån. Denna konsult belyste verkligen hur viktig relationen faktiskt är. En 
annan konsult var inne på samma spår, men där rekommenderade konsulten hellre att sam-
arbetet avslutades helt och hållet, och att företaget bytte till en annan redovisningsbyrå. En 
lärdom av detta är att en introduktion mellan parterna är av stor vikt. På detta vis slipper 
parterna att genomgå ett eventuellt byte. En bra introduktion kan vara att konsulten besöker 
företaget och bekantar sig med dess verksamhet. Om parterna redan här upplever att det inte 
känns rätt är det bättre att inte påbörja ett samarbete. Det är inte fel av ett företag att se över 
olika alternativ vad gäller val av konsult. Dock så är det vanligt förekommande, och ett miss-
lyckande enligt Juras (2007), att företag inte noga överväger valet. Här finns en tveksam 
avvikelse i jämförelse med empirin. Tveksam eftersom två företag visserligen såg över andra 
alternativ, men valde den redovisningskonsult som de hade tidigare samarbete med, och det 
kan diskuteras hur noga de övervägde alternativen. Eftersom det är mindre företag som 
intervjuats kan det vara så att de inte efterfrågar spetskompetens på samma sätt som större 
företag kan göra. Större företag har kanske mer nytta av en större redovisningsbyrå eftersom 
mer samlad kompetens finns inom byrån. Detta höll Träföretag med om, även om detta 
företag anses vara av storleken mindre. 
 
Processen när företag väljer att outsourca, kan ta olika lång tid. För ett mindre företag med 
mindre komplicerad verksamhet, kan en övergång gå smidigt. För ett större företag kanske det 
innebär större förändringar och omorganiseringar i form av avveckling av avdelningar samt 
personalminskning. Samtidigt tar det tid för konsulten att sätta sig in i företagets verksamhet 
och vad arbetet innebär. I denna studie där mindre företag intervjuades innebar outsourcing-
processen en relativt smidig övergång och inget av företagen behövde göra några större om-
organiseringar.  
 
I slutet av den teoretiska referensramen presenterades en modell som visar hur olika faktorer 
påverkar relationen antingen direkt eller indirekt. Det kan konstateras att förtroende är en 
viktig faktor till relation eftersom samtliga respondenter som intervjuats påpekade detta. En 
av konsulterna uttryckte till och med att förtroende är ”prio ett” för en bra relation. En annan 
konsult sade istället att om förtroende saknas mellan parterna så kommer inte samarbetet att 
fungera. Everaert et al. (2010) betonar hur viktigt det är med förtroende för relationen. Dessa 
forskare anser att förtroende spelar en större roll för små och medelstora företag, än vad det 
gör för större företag. Eftersom att företagen i denna studie var relativt små är det svårt att 
göra en helt rättvis analys. Dessa bekräftade att förtroende var viktigt för dem, men 
information saknas om hur större företag ser på saken. Anledningen till att förtroendet spelar 
så viktig roll för små och medelstora företag kan vara att de är i större behov av att kunna lita 
på den externa aktören. Det är då viktigt för företagen att veta att denne arbetar för företagets 
bästa. Även konsulterna var överens om att förtroende var viktigt för relationen. Där hade alla 
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konsulterna olika definitioner på vad som innebar förtroende för dem. De nämnde som 
exempel ärlighet, engagemang, kunskap och tillgänglighet. Företagen var mer eniga i sin 
definition och hävdade istället att personkemin var viktigt för hur konsulterna ingav för-
troende för dem. Ett företag påpekade att det var svårt att känna förtroende om personkemin 
inte stämde. Detta företag ansåg att outsourcing är en förtroendefråga och att samarbetet 
bygger på det. Företaget var också det enda företag som lät sin konsult utföra företagets 
betalningar. Ingen av de intervjuade konsulterna genomförde betalningar åt sina företag. Detta 
kan bero på säkerheten både för konsulten och för företaget. Så länge som konsulten inte 
genomför betalningar åt företaget kan företaget inte åberopa att konsulten exempelvis genom-
fört en betalning fel. 
 
Förtroende är, som nämnt tidigare, viktigt för relationen, och Johansson et al. (2006) nämner i 
sin studie att förtroende inte är något som existerar i början av en relation utan är något som 
växer fram med tiden. Det är svårt att dra paralleller till empirin eftersom förtroende var något 
som redan fanns när företagen inledde ett outsourcingförhållande med sina konsulter. När ett 
val ska göras väljer människor oftast det alternativ med lägst risk, eftersom människor 
generellt sett vill undvika risker (Johansson et al., 2006). Företagen som intervjuats i denna 
studie valde sin redovisningskonsult mycket tack vare tidigare förtroende. De övervägde inte 
så noga alternativ och vilka risker dessa skulle innebära. En analys från empirin är att 
samtliga företag valde det alternativ som de bedömde som lägst risk, eftersom de kände 
konsulterna sedan innan. 
 
Ett förtroende behöver inte vara hundraprocentigt för att samarbetet ska fungera (Johansson et 
al., 2006). Människor kan göra fel och i ett samarbete är det bra om det finns utrymme för att 
ett fel kan inträffa, utan att det har alltför stor påverkan på förtroendet. En konsult som 
intervjuades nämnde just att företag bara har en viss acceptans för att konsulten gör fel. 
Likaså kan rollerna vara omvända, att ett företag brister i förtroende. Om företaget till 
exempel inte delar med sig av all den information som konsulten behöver kan det försvåra 
arbetet för konsulten, och förtroendet som konsulten känner för företaget kan minska. Detta 
leder in på hur viktig kommunikationen mellan parterna är. Maelah et al. (2010) anser att 
företag kanske inte alltid får den information som de önskar. Detta var dock inget som 
företagen i empirin upplevde. De menade att om en konsult missat att meddela något så 
ställde de helt enkelt en fråga till konsulten. De intervjuade företagen berättade även att 
misstag begåtts från båda sidor, men felen har inte varit av större betydelse och inte nämnvärt 
påverkat förtroendet. Eftersom samtliga företag i denna studie var eniga i denna fråga är det 
svårt att veta hur det är för andra företag.  
 
En bidragande faktor till bra förtroende är enligt de intervjuade konsulterna att konsulten är 
ärlig och håller vad som lovas till företaget. En konsult hävdade att det är bättre att åter-
komma med ett svar på en fråga till ett företag om svaret inte kunnat ges direkt. Då ges 
intrycket av att konsulten är engagerar sig i företaget, bryr sig och är särskilt noga med att 
korrekt information ges till företaget. Enligt Johansson et al. (2006) ökar förtroendet då mot-
partens önskningar och förväntningar möts. Ett företag kanske bara har en konsult att 
intressera sig för medan konsulten har flera företag. Det är då av stor vikt för konsulten att 
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hålla koll på de olika företagen för att minimera risken för att fel begås. Johansson et al. 
(2006) anser att förtroendet även ökar om företaget vet att konsulten gör sitt bästa för 
företaget. Detta kan företaget först göra efter att samarbetet pågått ett tag, särskilt om 
företaget inte kunnat kvalitetssäkra konsulten sedan innan. Som nämnts tidigare, företagen i 
denna studie hade redan relation och förtroende för sin konsult innan de beslutade sig för att 
outsourca. Det går inte att säga att detta generellt är en fördel, för även outsourcing-
förhållanden som uppstått mellan två för varandra obekanta parter kan fungera väldigt bra. 
Mycket handlar om hur parterna introduceras för varandra och hur personkemin upplevs vid 
första mötet.  
 
Kontinuerlig kommunikation bygger förtroende (Johansson et al., 2006). Detta visas i 
modellen som presenterades i den teoretiska referensramen. Kommunikation handlar om att 
information förmedlas mellan två parter, och förtroende handlar om tillit mellan parterna. 
Tillit kan visas på olika sätt för olika människor, exempelvis genom kommunikation. I 
jämförelse med empirin ansåg konsulterna att tät kommunikation är en byggsten till relation 
och inte bara förtroende. Johlke och Duhan (2001) anser att kommunikation även kan 
användas för att utöva makt mot varandra. En part kan kommunicera på sådant sätt att den 
andra parten handlar utifrån det. Som exempel nämnde en konsult att det kan vara viktigt att 
ibland sätta ner foten och bestämma. Ett företag ansåg att det var bra när konsulten sade till 
när det behövdes. Företaget ansåg att det bara var bra med konstruktiv kritik. 
 
Konsulterna och företagen som intervjuats i denna studie använde sig av mejl, telefon och 
personliga möten som kommunikationsverktyg. Med mejl och telefon går det väldigt snabbt 
och effektivt att stämma av någonting, och samtliga respondenter höll med om detta. Ett 
företag ansåg dock att mejl kan vara en hårdare kommunikation än telefon, och att vissa saker 
lätt kan missuppfattas. Men företaget hävdade att om parterna som kommunicerar känner 
varandra så kan de i mejlet se hur den andra ”säger det”. Denna typ av kommunikation anses 
enligt Johlke och Duhan (2001) som formell och opersonlig. Det finns trots allt andra 
kommunikationsverktyg, och i empirin kom det fram att om konsulterna och företagen tyckte 
att något ämne var komplicerat så var det lättare att ta det via telefon eller vid ett personligt 
möte. Samtliga respondenter sade att det var viktigt med personliga möten eftersom det är 
lättare att kommunicera och förklara saker då. Det största företaget framhävde fördelen av att 
ha konsulten nära till hands för att kunna ställa frågor. Det personliga mötet anses enligt 
Johlke och Duhan (2001) som informell kommunikation. Det var denna typ av kommun-
ikation som samtliga respondenter föredrog. Men det är upp till företaget och konsulten att 
komma överens om hur ofta de ska träffas. De flesta av respondenterna nämnde att mejl 
skickades om frågor fanns, men där togs oftast det mest väsentliga upp och därmed försvann 
de småfrågor som annars kanske hade ställts om ett personligt möte ägt rum. Det minsta 
företaget tyckte att det räckte med att träffa sin konsult en gång i månaden, jämfört med det 
största företaget som föredrog att ha konsulten arbetandes på plats på företaget. En analys av 
detta är att ju större och/eller komplexa företagen är, desto mer önskar företagen ha 
konsulterna på plats. För mindre företag kan det räcka med att träffas mer sällan men 
kontinuerligt för att stämma av det senaste. Enligt Johansson et al. (2006) är en viktig del i 
kommunikationen att parterna har koll på varandras arbete för att undvika missförstånd. 
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Konsulterna som intervjuades hade checklistor och rutiner för att minimera risken för att 
problem. De ansåg dock att det var viktigt att inte ta något för givet, och de dubbelkollade 
hellre med företaget att saker och ting var korrekta. När konsulter upprättar checklistor för 
företagen underlättar det för företag som är mindre insatta i sin ekonomi att hålla koll på vad 
de behöver göra. Detta leder samtidigt till färre missförstånd. 
 
Kompetens är en byggsten till förtroende enligt Mayer et al. (1995). Kompetens har 
definierats i denna studie som en kombination av kunskap, erfarenhet, vilja och motivation. 
Kunskapen som konsulterna besitter är den tjänst som företagen köper. Anledningen till att 
två företag som intervjuats valde att outsourca var för att rätt kompetens inte fanns i företaget. 
Företagen ansåg det som en självklarhet att konsulterna hade den kunskap som krävdes för att 
utföra arbetet. Men i likhet med Gainey och Klaas (2005) betonade även en konsult hur 
viktigt det är att konsulterna delar med sig av sin kunskap till företagen för att dessa ska 
kunna bli mer insatta i ekonomiarbetet och eventuellt kunna utföra delar av arbetet själva. En 
av fördelarna med att anlita en stor redovisningsbyrå är att mycket samlad kompetens finns 
under samma tak. En nackdel som togs upp med detta var att konsulten mycket väl då även 
kan hjälpa en konkurrent till företaget. En konsult som intervjuades arbetade på en byrå där 
två konsulter tilldelades till varje företag. Detta kan leda till att företagen känner en trygghet i 
att kunna vända sig till mer än en konsult på byrån om de stöter på problem eller har frågor. 
 
Någonting som efterfrågades av företagen var att konsulterna även skulle ha kunskap om 
företagen, och även om dess branschtillhörighet. En konsult besökte sina företag regelbundet. 
En annan konsult hävdade att om denne skulle besöka företagen oftare skulle nog en 
förståelse för företagens verksamhet att öka. Ett företag hade varit med om att en konsult 
saknade kunskap om företaget och dess bransch och betonade särskilt vikten av att konsulten 
intresserades sig för företaget. Detta fall är likt det som Degerman och Marklund (2009) kom 
fram till i deras studie. 
 
Företagen ansåg att det var viktigt med kompetens för att relationen ska fungera, och inte 
enbart för att skapa förtroende som modellen i den teoretiska referensramen visar. Detta 
betyder att kompetens borde vara direktkopplad till relation. Ett av företagen uttryckte till och 
med att ”kompetens är a och o för att relationen ska fungera”. Utifrån jämförelsen med teorin 
och empirin kan det alltså konstateras att modellen inte längre stämmer. I empirin ansåg 
respondenterna att förtroende, kommunikation och kompetens är direkt sammankopplade med 
relation. Kommunikation och kompetens är minst lika viktiga faktorer som förtroende är till 
relation. 
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6 Slutsats  
 
I följande kapitel besvaras studiens frågeställningar och syfte. Senare ges även praktiska 
rekommendationer, förslag till vidare forskning samt etiska aspekter. 
 
Eftersom outsourcing av ekonomifunktioner ökat så markant de senaste åren har också 
relationen mellan företag och redovisningskonsulter kommit att spela en viktigare roll. För att 
skapa en lyckad outsourcingrelation krävs det att personkemin mellan företaget och konsulten 
stämmer. Om det inte finns någon personkemi mellan parterna spelar det ingen roll vilken 
kompetens konsulten besitter. Det kan då vara aktuellt för företaget att byta konsult. För att 
relationen mellan företaget och konsulten ska fungera krävs det förtroende. Detta uppnås 
genom ärlighet, öppenhet och lyhördhet. För att samarbetet ska fungera är kontinuerlig 
kommunikation viktig. Detta för att båda parter ska känna till vad den andre gör. 

När företag outsourcar sina ekonomifunktioner är det viktigt att de får all den information 
som de behöver, annars kan de känna att de tappar kontrollen. Som konsult är det väsentligt 
att känna till företaget väl och veta vad företaget efterfrågar för att kunna hjälpa det på bästa 
sätt. Det är även viktigt att vara tillgänglig och hålla vad som lovas till företaget. Det gäller att 
konsulterna delar med sig av sin kunskap och kommunicerar informationen till företaget på 
ett begripligt sätt. Det ska även finnas en upprättad arbetsbeskrivning där det tydligt framgår 
vilka rutiner som parterna ansvarar för. Att konsulten dessutom har insikt både i företaget och 
i dess bransch är viktigt för att företaget ska känna att konsulten engagerar sig i samarbetet 
och för att relationen ska fungera. Om konsulten besöker företaget oftare kan konsulten få 
bättre organisationskännedom, vilket företaget uppskattar. Det största företaget som intervju-
ades såg det som en klar fördel att ha konsulten på plats under några dagar i veckan. 
Slutsatsen av detta är att det är bra om konsulterna regelbundet besöker eller kan arbeta ute på 
större företag för att bidra med mer information. 

Bra kommunikation, starkt förtroende och kompetens krävs för att upprätthålla en god 
relation. Att konsulten innehar rätt kompetens är underförstått och är inte en lika stor bidrag-
ande faktor till relationen som kommunikation och förtroende har. 

När ett outsourcingförhållande föreligger krävs det att parterna underhåller relationen. Detta 
genom att intressera sig för varandra, både vad gäller arbetsrollen som personen bakom. Det 
är av största vikt att parterna är ärliga både mot sig själva som mot den andra. Om samarbetet 
inte fungerar är det bättre om parterna ser över andra alternativ. Utifrån det som studerats var 
företagen nöjda med relationen till konsulterna. Anledningen var att de kände varandra väl, 
litade på varandra, kommunicerade bra samt hade en bra relation. Det kan vara till fördel om 
parterna känner varandra sedan tidigare. 

När företag ska outsourca är det viktigt att tänka igenom vad de vill ha ut av outsourcing-
relationen. Om ett företag har komplicerade avtal med kunder kan det vara bra att ha kvar 
dessa inom företaget om kompetens finns för att sköta dessa, för att på så sätt undvika miss-
förstånd med redovisningskonsulten. För större företag kan det vara klokt att välja en större 
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redovisningsbyrå eftersom dessa kan ha mer samlad kompetens än vad en mindre byrå har. 
Då kan parterna bygga upp en godare relation om inte hjälp behöver tas in från en tredje part. 

Det är svårt att nå en rättvis slutsats angående hur respondenterna upplevde relationen till sin 
motpart. Michaels (2008) anser att i ett outsourcingförhållande är relationen det svåraste att få 
till att fungera, och därför ville författarna undersöka detta. Det visade sig vara svårt eftersom 
att det är ett känsligt ämne för företag och konsulter att prata om, och det var svårt att få 
respondenter att ställa upp. Om författarna hade haft tillgång till större och fler företag att 
intervjua hade slutsatsen kanske blivit annorlunda. 
 
6.1 Praktiska rekommendationer 
 
När företag funderar på att börja outsourca sina ekonomifunktioner är det viktigt att välja ut 
en passande leverantör. Bäst är det om företaget sedan tidigare har samarbetat med redo-
visningsbyrån eller konsulten så att företaget vet hur konsulten arbetar. På det sättet kan 
företaget då kvalitetssäkra samarbetet innan det påbörjas. Det är viktigt att personkemin 
mellan de som arbetar på företaget och redovisningskonsulten fungerar för att samarbetet ska 
flyta på bra. En annan viktig del i outsourcingrelationen är att parterna kommunicerar med 
varandra och har tydliga rutiner för vem som ska göra vad. På det sättet minskar risken för 
missförstånd och felaktigheter.  
 
6.2 Förslag till vidare forskning 
 
Samtliga företag som intervjuats, i denna studie, valde redovisningskonsult eftersom att rela-
tion sedan tidigare fanns. En intressant fråga att undersöka är hur företag som saknar relation 
till en konsult kvalitetssäkrar konsulten vid framtida samarbete. 
  
Ytterligare en fråga som är intressant att undersöka, är hur större företag hanterar de even-
tuella relationsproblem som föreligger vid outsourcing, eftersom forskare hävdar att små och 
medelstora företag lägger större vikt vid att skapa förtroende jämfört med större företag. 
 
6.3 Etiska aspekter 
 
En etisk aspekt att ta hänsyn till vid outsourcing är att det kan innebära svårigheter för männi-
skor på mindre orter att få jobb. Outsourcar företag sina ekonomifunktioner till en redo-
visningsbyrå som bedriver sin verksamhet i en större stad kan det innebära att arbetstillfällen 
försvinner från den ort där företaget är verksamt. Redovisningskonsulterna påpekade i denna 
studie att det finns många mindre företag som inte är intresserade av företagets ekonomi och 
låter därför en konsult sköta den. Detta kan innebära att företaget inte har insikt i sin ekonomi 
och inte känner till vad konsulten gör. Om något blir fel så är det företagsledaren som bär 
ansvaret, när det i själva verket kanske var redovisningskonsulten som gjorde fel.  
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En positiv fördel med outsourcing kan vara att redovisningskonsulten i mindre företag har 
bättre koll på företagets ekonomi än vad företaget har. Detta kan innebära att skatter och 
avgifter betalas i tid och det är en fördel för samhället.  
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I	  
	  
	  

Bilagor 
 
Intervjuguider 
	  

Frågor till företagen 

 
1) Berätta om företaget, och om din roll. 

- Vad outsourcar ni, och hur länge har ni gjort det? 
 

2) Varför valde ni att outsourca er redovisning, istället för att sköta det själva?  
- Övervägde ni andra alternativ? Om ja, vilka? 
- Hur såg processen ut när ni valde konsult? Var det något som vägde tyngre? 

  
3) Vad anser ni är viktigt för att uppnå en god relation? 

- Hur arbetar ni, respektive konsulten, för att upprätthålla en god relation? 
 

4) Har ni upplevt några brister i er relation? Om ja, vad för typ av brister? 
- Ledde detta till minskat förtroende för konsulten? 

 
5) Hur anser ni att konsulten bygger förtroende? 

 
6) Hur kommunicerar ni med konsulten? Och hur kommunicerar konsulten tillbaka? 

- Tycker ni att konsulten kommunicerar tillräckligt mycket information till er? 
 

7) Har det funnits situationer då kommunikationen inte har fungerat? 
- Om ja, vad hände då? 

	  



II	  
	  
	  

Frågor till konsulterna 

 
1) Berätta om din roll, och de uppdrag du har. 

- Vilka typer av uppdrag har du? 
 

2) Vilken är din uppfattning till att företag väljer att outsourca? 
- Finns det delar som är lättare, respektive svårare, att outsourca? 
 

3) Vad anser ni är viktigt för att upprätta en god relation? 
- Hur arbetar ni för att upprätthålla en god relation? 
 

4) Vad anser ni är de viktigaste att tänka på för att bygga förtroende till företaget?  
 

5) Hur arbetar ni för att stärka ert förtroende hos företaget?  
 

6) Hur kommunicerar ni med företaget? Och hur kommunicerar de med er?  
- Hur ser ni till att ni får all den information som ni behöver? 
 

7) Hur ser ni till att kommunicera allt som företaget behöver?  
 
 
 
 

 


