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Sammanfattning 

 Majoriteten av alla företag i världen utgörs av familjeföretag och forskningen kring 

familjeföretag har ökat det senaste decenniet. Forskare menar på att familjemedlemmar i 

familjeföretag oftast besitter stor företagsspecifik kunskap, men att alla färdigheter och 

kunskaper som kan behövas inom ett företag ofta saknas. För att lösa detta ses outsourcing 

som en möjlighet och förklaras som att företag lägger ut hela eller delar av sina interna 

aktiviteter. Detta för att få tillgång till extern expertis, få mer tid över till kärnverksamheten 

och möjliggöra kostnadsbesparingar. Forskare lyfter fram ett ökat behov för familjeföretag att 

outsourca redovisningsaktiviteter till experter. Med redovisningsaktiviteter menas, i denna 

studie, ekonomiska aktiviteter som är indelade i olika faser och som är med och bidrar till 

framställningen av en årsredovisning. Forskningen har främst riktat sig mot SMEs och denna 

studie avgränsar sig genom att enbart fokusera på mindre familjeföretag.  

Syftet med denna studie är att undersöka vilka anledningar som ligger bakom mindre 

familjeföretags outsourcingbeslut av redovisningsaktiviteter. Detta har gjorts genom att fokus 

lagts kring tre centrala områden; tillgången till extern expertis, kärnkompetens och 

transaktionskostnadsteorin. Forskare påpekar ett behov av kvalitativ forskning kring 

outsourcing av redovisningsaktiviteter, vilket denna studie baserats på. För att erhålla en 

djupare förståelse för anledningarna bakom outsourcing av redovisningsaktiviteter har en 

kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer genomförts.   

Utifrån studiens resultat har vi funnit att tillgången till extern expertis är den största 

anledningen bakom outsourcingen av redovisningsaktiviteter. Då tidseffektivitet skapas, kan 

fokus på kärnverksamheten ökas vilket anses vara en fördelaktig följd av outsourcing. 

Kostnadsbesparingar har inte visat sig vara en av de betydande anledningarna till outsourcing, 

trots att kostnader alltid finns i åtanke bland ägarna till familjeföretagen. Studiens största 

bidrag är att de personliga relationerna mellan ägarna till familjeföretagen och de externa 

experterna varit av ytterst stor betydelse, vilket inte verkar ha uppmärksammats i tidigare 

forskning. 

Nyckelord: familjeföretag, outsourcing, redovisningsaktiviteter, transaktionskostnadsteorin, 

kärnkompetens, kärnverksamhet, extern expertis. 



Abstract 

The majority of all businesses worldwide are family firms and research concerning family 

firms has grown over the last decade. Scholars suggest that family members in family firms 

often have a firm-specific knowledge, but that other skills and knowledge that may be needed 

within a company is often missing. As a solution, outsourcing is seen as an opportunity. 

Furthermore, outsourcing implies that companies that subcontract all or part of their internal 

activities. That is done to access external expertise, to obtain more time for the core business 

and to enable cost savings. Research also identified a growing need for family firms to 

outsource accounting activities to experts. In this study, accounting activities refers to the 

economic activities that are divided into different phases and that contribute to the preparation 

of an annual report. Extant research has mainly targeted at SMEs, whereupon this study is 

delimited by focusing on small family firms.  

The purpose of this study is to examine the reasons behind small family firms’ decisions to 

outsource their accounting activities. This has been done by focusing on three central areas; 

access to external expertise, core competence and transaction cost theory. Scholars point out a 

need of qualitative research on outsourcing of accounting activities, which became a 

foundation to this study. To obtain a deeper understanding, of the reasons behind outsourcing 

of accounting activities, a qualitative research with semi-structured interviews was conducted. 

The study found that access to external expertise is the main reason behind outsourcing of 

accounting activities. When time efficiency is created, increased focus on the core business is 

considered as a beneficial consequence of outsourcing. Cost savings could not be identified as 

one of the significant reasons for outsourcing, although costs are always on family owners’ 

minds. The study's main contribution is that personal relationships between the family firm 

owners and the external experts are of great importance, which has not been considered by 

earlier research.  

Keywords: family firms, outsourcing, accounting activities, transaction cost theory, core 

competence, core business, external expertise. 
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1 Inledning 

Detta kapitel syftar till att presentera studiens problembakgrund och problemdiskussion. 

Kapitlet avslutas med att beskriva studiens syfte och forskningsfråga. 

1.1 Problembakgrund  

De allra flesta företagen i världen utgörs av familjeföretag och dessa är även en central 

del av världsekonomin (Melin, 2012). Trots att familjeföretag är så väl representerade 

inom företagsvärlden har forskningen kring familjeföretag ökat det senaste decenniet 

(Carsrud & Brännback 2011; Chrisman, Chua & Sharma 2005). Det finns en mängd olika 

definitioner i litteraturen som redogör för familjeföretag (Sharma, 2004). Dock så finns 

det ingen enhetlig definition bland forskare på vad ett familjeföretag är, hur det styrs och 

hur det kännetecknas. Befintlig litteratur definierar familjeföretag främst utifrån aspekter 

såsom ägande, ledning, styrning och generationsskiften (Miller, Miller, Lester & 

Cannella, 2007). I denna studie studeras familjeföretag med kravet på att en eller flera 

medlemmar av samma familj ska vara involverade som storägare eller chefer i företaget, 

antingen samtidigt eller över tid, detta enligt Miller et al. (2007) definition. Vi utgår 

dessutom från antalet anställda på mikro- och småföretag och skapar utifrån dessa en 

egen definition som i denna studie kommer att benämnas som mindre familjeföretag. 

Genom att kombinera Matlays (1999) definition på mikroföretag och Heshmatis (2001) 

definition på småföretag blir kravet på att de mindre familjeföretag som studeras 

sysselsätter 1-99 personer.  

Familjemedlemmar har, enligt Barbera och Hasso (2013), oftast inte alla färdigheter och 

kunskaper som behövs inom företaget. Även om familjemedlemmar har större 

företagsspecifik kunskap kan personer utanför familjeföretaget bidra med bättre 

branschkännedom, andra perspektiv och större expertis (Barbera & Hasso, 2013). Barbera 

och Hasso (2013) påpekar därmed att det finns ett ökat behov för familjeföretag att 

outsourca redovisningen till experter.  

Enligt Gilley och Rasheed (2000) uppstår outsourcing när företag lägger ut hela eller 

delar av sina interna aktiviteter. I vår studie definieras outsourcing som ett beslut där 

företag avtalar med en extern leverantör som erbjuder redovisningstjänster mot betalning. 

Outsourcing har sitt ursprung och framväxt under 1950-talet och blev därefter ett mer 
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etablerat begrepp under 1980-talet (Lacity & Hirschheim, 1993). Enligt Deavers (1997) 

beror outsourcing delvis på grund av ökad flexibilitet, globalisering och ett större fokus 

på företagens kärnkompetens. Även Prahalad och Hamel (1990) betonar att outsourcing 

kan ge företag möjligheten att använda sin kärnkompetens för att kunna fokusera på sin 

kärnverksamhet. Dessutom kan det även vara billigare att låta externa leverantörer sköta 

redovisningen (Everaert, Sarens & Rommel, 2007).  

Enligt svensk lag är fysiska och juridiska personer bokföringsskyldiga. Ett företag ska 

enligt lagens bestämmelser löpande bokföra alla affärshändelser i enlighet med rådande 

redovisningsprinciper (Bokföringslagen, 1999:1078). Redovisning är idag ett komplext 

område som präglas av stora förändringar. Detta eftersom det ofta uppkommer nya 

rekommendationer och regelverk (FAR, u.å.b). Inom små- till medelstora företag (SME) 

betraktas redovisningsfrågor ofta som en börda, detta beror exempelvis på avsaknaden av 

kunskap inom redovisningsfrågor (Horwitz & Kolodny, 1982; Lippitt & Oliver, 1983). 

Företag använder sig ofta av externa redovisningskonsulter som sköter grundläggande 

tjänster såsom bokföring, lönehantering och fakturering, till mer komplexa och 

svårhanterliga uppgifter såsom hanteringen av beskattningsfrågor och upprättandet av 

årsredovisningar (FAR, u.å.a). Dessa är exempel på redovisningstjänster som i denna 

studie kommer att betraktas som redovisningsaktiviteter. Blomkvist (2004) menar att 

bokslutsprocessen är indelad i olika faser med aktiviteter som ska leda till upprättandet av 

en årsredovisning. Vi tolkar därmed, i vår studie, redovisningsaktiviteter som aktiviteter 

som måste utföras för att slutligen producera en årsredovisning. Enligt Duganier (2005) 

väljer allt fler företag att outsourca hela eller delar av sina redovisningsaktiviteter.   

1.2 Problemdiskussion  

Tidigare forskning verkar främst ha fokuserat på outsourcingen av informationsteknik 

(IT) (Lacity & Wilcocks 1998; Murray & Kotabe 1999) och human resource management 

(HRM) (Belcourt, 2006; Gilley, Greer, & Rasheed, 2004). Outsourcingen av 

redovisningsaktiviteter är visserligen ett studerat område där tidigare forskning främst 

verkar ha undersökt anledningarna till varför SMEs outsourcat sina 

redovisningsaktiviteter (Everaert et al., 2007; Jayabalan, Raman, Dorasamy, & Ching, 

2009; Renner & Tebbe, 1998). Dock finner vi inte att denna forskning är lika vanligt 

förekommande som forskningen inom IT och HRM. Jayabalan et al. (2009) konstaterar 

att SMEs normalt är den företagsform som outsourcar sina redovisningsaktiviteter. 

Tidigare forskning verkar dock inte åtskilja familjeföretag från SMEs och på grund av 
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detta avgränsar vi vår studie genom att enbart studera familjeföretag.  Memili, Chrisman, 

Chua, Chang och Kellermanns (2011) diskuterar skillnaden mellan familjeföretag och 

icke-familjeföretag när det kommer till outsourcing. Enligt Memili et al. (2011) är 

familjeföretag mindre benägna att outsourca delar av sin verksamhet och behåller hellre 

aktiviteterna internt, men använder sig dock av externa leverantörer när de ekonomiska 

aspekterna är en stor del i beslutfattandet. Familjeföretag undviker dessutom outsourcing 

om aktiviteterna anses vara viktiga för verksamheten (Memili et al., 2011). Detta 

indikerar på att familjeföretag är mer benägna att utföra aktiviteter internt vilket kan 

betraktas som ett sätt till att behålla kontrollen över verksamheten. Familjeföretag 

tenderar således att, utifrån Memili et al. (2011) diskussion, bevara sin kärnverksamhet 

och ta hänsyn till kostnadsaspekter vid outsourcing. På liknande sätt belyser Brundin et 

al. (2014) i sin studie att ägare till familjeföretag är mer involverade i företaget, vilket 

visar på ett djupare engagemang i företagets kärnverksamhet. Eftersom det är ägarna som 

definierar kärnverksamheten, kan redovisningen antingen utföras internt eller externt, 

beroende på vad ägarna anser är företagets kärnverksamhet och dess betydelse för att 

bevara denna. På grund av den distinktion som gjorts mellan familjeföretag och icke-

familjeföretag i tidigare forskning (Brundin, Samuelsson & Melin, 2014) påvisas det att 

familjeföretag skiljer sig från icke-familjeföretag i flera avseenden. Brundin et al. (2014) 

lyfter fram flera olika aspekter som skiljer familjeföretag från icke-familjeföretag såsom 

det långsiktiga stabila ägandet, ett snabbt beslutsfattande och ett aktivt ägande.    

Det finns i befintlig forskning teorier och begrepp som kan användas för att förklara 

varför företag väljer att outsourca hela eller delar av sina redovisningsaktiviteter. Teorin 

om kärnkompetens, transaktionskostnadsteorin och tillgången till extern expertis verkar 

vara de mest relevanta teorierna och begreppen i litteraturen att använda i vår studie, 

vilket vi därmed bygger vår teoretiska referensram kring. 

Dyer (2003) betonar i sin studie att det är få studier som inkluderat familjeföretag som en 

variabel. Vidare påpekar Dyer (2003) att frågan som bör ställas är om familjedynamiken 

kommer att kunna ha en inverkan på resultaten i studien. Det som diskuterats i 

inledningskapitlet tyder på att familjedynamiken skulle kunna påverka studiens resultat, 

vilket gör det intressant att i denna studie studera anledningarna till outsourcing av 

redovisningsaktiviteter i mindre familjeföretag. Vi vill att vår studie ska hjälpa till att 

tydliggöra de anledningar som ligger bakom mindre familjeföretags outsourcing av 
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redovisningsaktiviteter. Syftet med denna studie är att undersöka vilka anledningar som 

ligger bakom mindre familjeföretags outsourcingbeslut av redovisningsaktiviteter.  

För att besvara syftet är studiens forskningsfråga utformad på följande sätt: 

 Varför väljer mindre familjeföretag att outsourca redovisningsaktiviteter? 
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2 Teoretisk referensram 

Detta kapitel syftar till att presentera studiens teoretiska ramverk. Till en början 

förklaras begreppen familjeföretag, redovisningsaktiviteter och outsourcing. Vidare 

kommer studiens tre centrala teoriområden att diskuteras. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning över den teoretiska referensramen. 

2.1 Diskussion och definition av familjeföretag 

Med hjälp av detta avsnitt vill vi i korta drag skapa förståelse för hur familjeföretag 

betraktas utifrån tidigare forskning. Vi anser att det är viktigt att få en inblick i de olika 

definitionerna för att få en närmare förståelse för vad som egentligen menas med 

familjeföretag.  

I forskningslitteraturen finns ingen enhetlighet på vad ett familjeföretag är, hur det styrs 

och hur det kännetecknas. Mängden definitioner gör att det blir subjektivt att avgöra vilka 

företag som räknas som familjeföretag (Dyer, 2006; Miller et al., 2007; Sharma, 2004; 

Steiger, Duller & Hiebl, 2015). Familjeföretag kan således utifrån forskningens olika 

definitioner uppfattas på flera olika sätt såsom i egenskaper av generationsskiften samt av 

ägande, ledning och styrning.  

Brundin et al. (2014) kommer i sin studie fram till sju egenskaper som karaktäriserar 

familjeföretag. Dessa egenskaper visar således på att familjeföretag skiljer sig, i flera 

aspekter, från icke-familjeföretag. Exempel på dessa egenskaper är att familjeföretag 

tenderar att ha stabilt och långsiktigt ägande, samt att det ofta finns uppsatta mål som inte 

enbart är finansiella (Brundin et al., 2014). Ett exempel på ett icke-finansiellt mål är att 

främja för familjemedlemmarnas bästa (Brundin et al., 2014). Enligt Brundin et al. (2014) 

har ägare i familjeföretag ett starkt engagemang och identifierar sig starkt med sina 

företag (Brundin et al., 2014). Dessutom brukar relationerna inom familjeföretagen vara 

starkare än icke-familjeägda företag (Brundin et al., 2014).  

Enligt Miller et al. (2007) är litteraturen så omfattande vilket gör det svårt att hitta 

enhetlighet och därmed en exakt definition på familjeföretag. I denna rapport kommer en 

sammanslagning av definitionerna på mikro- och småföretag (Heshmati, 2001;Matlay, 

1999) att göras. Familjeföretagen ska sysselsätta 1-99 personer samt den definition som 

Miller et al. (2007) utgår ifrån i sin studie. Definitionen förutsätter att en eller flera 
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medlemmar av samma familj ska vara involverade som storägare eller chefer i 

familjeföretaget, antingen samtidigt eller över tid. Denna definition tycker vi är passande 

på grund av kravet på att familjemedlemmar ska vara högt uppsatta i företaget. Familjen 

ses således som ett viktigt inslag i ägandet och vi anser dessutom att denna definition kan 

förstås och accepteras av forskningssamhället. 

2.2 Redovisningsaktiviteter 

Enligt Blomkvist (2004) gäller externa redovisningsregler för både små- och stora företag 

och därmed måste dessa mer eller mindre producera externa rapporter. Blomkvist (2004) 

menar utifrån egen erfarenhet att bokslutsprocessen, särskilt i små företag, involverar 

både interna och externa aktörer. Externa aktörer kan därmed i vår studie betraktas som 

externa redovisningskonsulter och revisorer. Blomkvist (2004) delar in bokslutsprocessen 

i fyra olika faser där interna och externa aktörer utför olika aktiviteter för att slutligen 

skapa en årsredovisning. Dessa fyra faser innefattas av avstämnings- och 

periodiseringsfasen, värderingsfasen, bokslutsdispositionsfasen och årsredovisningsfasen. 

Exempelvis tas det inom bokslutsdispositionsfasen (fas 3) hänsyn till skatteregler, vilket 

innebär att arbetet med skatteregler kan betraktas som en aktivitet (Blomkvist, 2004). 

Enligt Blomkvist (2004) kräver värderingsfasen professionella redovisare. Detta eftersom 

tolkningen av regler och rekommendationer, när det gäller värderingen av tillgångar och 

skulder, kan vara svåra att bedöma. Flera forskare påpekar på att den externa 

rapporteringen är ett stort problem för SMEs (Horwitz & Kolodny, 1982; Lippitt & 

Oliver, 1983), och eftersom nödvändig kompetens i redovisningsfrågor saknas blir 

omfattningen av regler en börda för SMEs. Redovisningsområdet betraktas ofta som ett 

komplext område på grund av de ständiga förändringarna som sker inom de lagar och 

rekommendationer som berör redovisning (FAR, u.å.b). Redovisningsaktiviteter kan 

innefatta allt från hanteringen av hela, eller delar, av den löpande bokföringen, 

lönehanteringen och till upprättandet av deklarationer, årsredovisningar och andra 

finansiella rapporter (FAR, u.å.a). Resultatet i Everaert et al. (2007) studie visade att 

skattefrågor, årsredovisningar och upprättandet av finansiella rapporter var de vanligaste 

redovisningsaktiviteterna att outsourcas hos SMEs. Fakturering visade sig vara den 

redovisningsaktivitet som inte är allra vanligast att outsourca. Renner och Tebbe (1998) 

visade att lönehanteringen och skattefrågor var de vanligaste redovisningsaktiviteterna att 

outsourca, medans den löpande bokföringen inte var så förekommande bland 

outsourcingen. Vi tolkar i vår studie redovisningsaktiviteter som aktiviteter som måste 
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utföras för att slutligen producera en årsredovisning, vilket Blomkvist (2004) betraktar 

som den slutgiltiga fasen. Olika aktiviteter är således med och bidrar till framställningen 

av en årsredovisning.    

2.3 Outsourcing 

Outsourcing uppstår när ett företag inte väljer att utföra arbetet internt och istället avtalar 

med en extern leverantör som erbjuds uppdraget (Belcourt, 2006). Den externa 

leverantören som erbjuder sig sköta företagens redovisningsaktiviteter kan antingen vara 

en enskild person eller ett företag (Everaert et al., 2007). Lacity och Willcocks (1998) 

delar in outsourcing i tre underkategorier vilka kan betraktas som outsourcingstrategier; 

total outsourcing, selektiv outsourcing och total insourcing. Total outsourcing innebär att 

alla aktiviteter i företagen hanteras externt. Selektiv outsourcing innebär däremot att vissa 

aktiviteter hanteras internt och de resterande delarna behandlas externt. Total insourcing 

går ut på att företag väljer att sköta aktiviteterna internt. 

Gilley och Rasheed (2000) påpekar att det finns en förvirring i litteraturen med vad som 

menas med outsourcing. Gilley och Rasheed (2000) menar att de samlade definitionerna 

av outsourcing är så breda att de omfattar alla varor eller tjänster som organisationer 

upphandlar från externa leverantörer. Vidare betonar Gilley och Rasheed (2000) att 

outsourcing inte enbart är ett köpbeslut utan också ett strategiskt beslut, med tanke på de 

olika outsourcingstrategier som finns. Merino och Rodríguez (2007) menar att företag 

som väljer att outsourca icke-konkurrensskapande aktiviteter istället kan fokusera på sina 

kärnverksamhet. Redovisningsaktiviteter skulle i vårt fall kunna betraktas som icke-

konkurrensskapande aktiviteter. Genom att outsourca redovisningsaktiviteter frigör 

företag resurser som istället kan användas för att sätta fokus på kärnverksamhet. 

Everaert et al. (2007) konstaterar att endast ett litet antal företag väljer total outsourcing 

och att företag i allmänhet istället väljer selektiv outsourcing. Everaert et al. (2007) 

fastställer att småföretag förlitar sig mer på total outsourcing än vad medelstora företag 

gör, speciellt i de fall som berör extern expertis. En annan outsourcingstrategi handlar om 

outsourcingen av kärn- respektive periferiaktiviteter, det vill säga att företag väljer att 

outsourca kärnaktiviteter respektive icke kärnaktiviteter (Gilley & Rasheed, 2000). Denna 

outsourcingstrategi kommer djupare att diskuteras i avsnittet som behandlar teorin om 

kärnkompetens.  
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Enligt Jayabalan et al. (2009) kan outsourcing av redovisningsaktiviteter ses som ett val 

företag gör för att behålla och skapa konkurrensfördelar samt för att minska 

arbetsbelastningen på SMEs. Verksamheter som väljer outsourcing som en del i strategin 

uppnår ofta kostnadsfördelar (Bettis, Bradley, & Hamel, 1992). Genom outsourcing kan 

tillverkningskostnader och investeringar i anläggningar och utrustning minskas (Bettis et 

al., 1992). Således kan outsourcing ses som en metod som på kort sikt kan förändra ett 

företags finansiella resultat. 

Everaert et al. (2007) beskriver outsourcing som ett sätt för att kostnadsminimera, 

fokusera på sin kärnverksamhet samt få tillgång till extern expertis. För att skapa en 

djupare förståelse kommer det vidare ges mer ingående förklaringar för de teorier och 

begrepp som kommer att ligga till grund i den teoretiska referensramen. Vi sätter fokus 

på tre olika områden som kan betraktas som anledningar till outsourcing av 

redovisningsaktiviteter. Dessa är transaktionskostnadsteorin, teorin om kärnkompetens 

och tillgången till extern expertis.  

Även om outsourcing kan bidra till mycket positivt för företag är det viktigt att ha en 

medvetenhet kring problematiken och nackdelarna med outsourcing. Vi kommer därför 

löpande i de olika teorierna och begreppen diskutera kring nackdelar med outsourcing.  

2.4 Anledningar till outsourcing 

I detta kapitel kommer tre centrala områden behandlas som kan förklara anledningarna 

till att varför mindre familjeföretag väljer att outsourca hela eller delar av sina 

redovisningsaktiviteter. Dessa tre områden, som kan betraktas som teorier och begrepp, 

är tillgången till extern expertis, transaktionskostnadsteorin och teorin om 

kärnkompetens.  

2.4.1 Tillgången till extern expertis 

Extern expertis avser i vilken utsträckning externa leverantörer erbjuder kunskap och 

tekniskt stöd till företag och enligt Ifinedo (2008) betraktas konsulter som externa 

experter. Enligt Lankford och Parsa (1999) ska företag outsourca delar av verksamheten 

när dessa kan tänkas utföras snabbare, billigare och bättre av en extern leverantör. 

Företag som anlitar externa experter kan enligt Raluca (2013) spara pengar eftersom 

företag slipper investera i att utbilda egen personal. Uppdragsgivare saknar ofta 

kunskapen, resurserna eller tjänsterna internt och kan därmed inte utföra uppgifter på ett 
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kostnadseffektivt sätt (Raluca, 2013; Renner & Tebbe, 1998). Den externa leverantören 

innehar däremot tjänsterna och de nödvändiga resurserna (Quélin & Duhamel, 2003), 

vilket i vårt fall kan vara redovisningsprogram och utbildad personal för att sköta 

redovisningsaktiviteterna på bästa möjliga sätt. Kostnadsminimering brukar därmed ofta 

betraktas som en viktig anledning för outsourcing (Quélin & Duhamel, 2003; Merino & 

Rodríguez, 2007).  Renner och Tebbe (1998) belyser dock i sin studie svårigheten för 

företag att fastställa om outsourcingen av redovisningsaktiviteter bidrar till 

kostandsminimering. Detta på grund av att företagen aldrig har provat, och därmed inte 

heller har någon erfarenhet, av att hantera alla redovisningsaktiviteter internt för att kunna 

jämföra kostnader. 

Everaert et al. (2007) konstaterar i sin studie att den främsta anledningen till outsourcing 

av redovisningsaktiviteter är tillgången till extern expertis och inte kostnadsminimering 

vilket ofta nämns som den viktigaste anledningen. Detta eftersom SMEs ofta saknar 

kompetensen och resurserna till att själva utföra olika redovisningsaktiviteter (Everaert et 

al., 2007; Jayabalan et al., 2009). Everaert et al. (2007) påstår även att generella 

bokföringsuppgifter inte enbart kräver grundläggande kunskaper inom redovisning, utan 

även förståelsen att kunna tillämpa olika redovisnings- och skatteregler i olika företag. 

Eftersom företag ofta saknar den kunskap och expertis som tjänsteleverantörer besitter 

har företagens verkställande direktörer högre förtroende för tjänsteleverantörer (Everaert 

et al., 2007). Belcourt (2006) påpekar att företag dessutom minskar sina risker vid 

användningen av extern expertis. Experter är oftast insatta i aktuell lagstiftning och kan 

därmed försäkra företag att arbetet som utförs verkligen följer lagen (Belcourt, 2006). 

Vidare belyser Renner och Tebbe (1998) att företag outsourcar redovisningsaktiviteter för 

att förbättra kvaliteten på redovisningen. Ifinedo (2008) betonar att kvaliteten på 

tjänsterna ökar ju mer kompetens den externa experten besitter. Redovisningskvaliteten 

skulle med andra ord kunna förbättras genom användandet av externa experter. Dessutom 

lyfter Thong, Yap och Raman (1994) fram fördelen med att externa parter utför sina 

tilldelade arbetsuppgifter på ett opartiskt sätt samt att dessa med största sannolikhet håller 

tilldelade deadlines.  

Företag bör dock ha extrakostnader i åtanke, såsom kontrollen av att 

redovisningskonsulten utför sitt jobb samt den kostnad som kan uppstå vid överföring av 

dokument till tjänsteleverantörer (Everaert et al., 2007). Everaert et al. (2007) menar att 

outsourcing kan bidra till att företag blir alltför beroende av vissa tjänsteleverantörer. Det 
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skapas följaktligen ett beroendeförhållande där externa leverantörer oväntat kan höja 

priserna eller försämra kvaliteten på tjänsterna (Everaert et al., 2007). Det blir i sådana 

fall svårt för företag att istället byta leverantör eller insourca de redan outsourcade 

aktiviteterna (Everaert et al., 2007). Dessutom kommer uppföljningen av redovisningen 

och information bli svårare eftersom viktiga dokument inte längre kommer vara lika 

lättillgängliga i företagen (Everaert et al., 2007). Everaert et al. (2007) drar i sin studie 

slutsatsen att den främsta orsaken till att företag inte väljer att outsourca 

redovisningsaktiviteter är relaterat till farorna att förlora eller tappa kontrollen över 

information. 

2.4.2 Teorin om kärnkompetens 

Teorin om kärnkompetens introducerades för första gången av Prahalad och Hamel 

(1990) där författarna påstod att företag kan öka konkurrenskraften genom att fokusera på 

sin kärnverksamhet. Även Jayabalan et al. (2009) drar slutsatsen att SMEs outsourcing av 

redovisningsaktiviteter kan betraktas som en strategi för att erhålla konkurrensfördelar. 

Prahalad och Hamel (1990) definierar kärnkompetens som det kollektiva lärandet i 

organisationen med kommunikation och ett djupt engagemang som sträcker sig över 

organisationens gränser. Kärnkompetens betraktas som den kunskap och skicklighet som 

krävs för att utföra sina kärnaktiviteter på ett skickligt sätt. (Prahalad & Hamel, 1990; 

Quinn & Hilmer, 1994). Prahalad och Hamel (1990) menar att kärnkompetensen inte 

försämras vid användning, utan istället ständigt förbättras, vilket skiljer kärnkompetensen 

från fysiska tillgångar. Collis (1991) menar att kärnkompetensen omfattar de 

grundläggande resurser som bidrar till företagens strategiska position. Vidare menar Long 

och Vickers-Koch (1995) att kärnkompetensen är de mest utmärkande resurser ett företag 

innehar. Kärnkompetens kan enligt Alexander och Young (1996) uttrycka sig på olika 

sätt. Kärnkompetens kan vara aktiviteter som traditionellt utförs internt i företaget, 

aktiviteter som är kritiska till företagets prestation eller aktiviteter som är med och bidrar 

till nutida eller framtida konkurrens (Alexander & Young, 1996). För att med ett enkelt 

exempel skapa förståelse för vad kärnkompetens kan tänkas vara poängterar Gilley och 

Rasheed (2000) att Nike’s kärnkompetens berör områden inom design och 

marknadsföring och inte tillverkning som det skulle kunna antas. 

Ett företag som undersöker och utvärderar sina kärnkompetenser kan enligt Javidan 

(1998)  förbättra förståelsen för de resurser som bidrar till konkurrensfördelar. Enligt 

Prahalad och Hamel (1990) kan företagens kärnkompetens ändras till följd av 
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förändringar i företagsmiljön och präglas därmed av kontinuerliga förändringar och 

förbättringar. Företagens kärnkompetens är således flexibel och anpassar sig, precis som 

företag gör, till nya möjligheter och förutsättningar (Prahalad & Hamel, 1990).  

Gilley och Rasheed (2000) visar på två olika typer av outsourcing, outsourcing av 

periferiaktiviteter, det vill säga icke-kärnaktiviteter, och outsourcing av kärnaktiviteter. 

Bermont och Sohal (2004) påpekar att företag bör använda sin kompetens i 

kärnverksamheten och därmed outsourca delar av företaget där det finns mindre kunskap. 

Genom att företag outsourcar periferiaktiviteter kan verksamheten dessutom dra nytta av 

den externa leverantörens kompetens (Bermont & Sohal, 2004). Det fastslås att företag 

överlag bör outsourca periferiaktiviteter eftersom företag i sådana fall fokuserar sina 

resurser och lägger ner tid på att förbättra och utveckla sin kärnverksamhet (Gilley & 

Rasheed, 2000; Lankford & Parsa, 1999; Jayabalan et al., 2009; Renner & Tebbe, 1998). 

Periferiaktiviteter som outsourcas kan utföras till en lägre kostnad än om dessa skulle 

utföras internt, vilket därmed kan leda till gradvisa förbättringar inom företagens 

kostnadsområden (Gilley & Rasheed, 2000). Outsourcing av periferiaktiviteter kan enligt 

Baden-Fuller, Targett, och Hunt (2000) innefatta faktureringstjänster och enligt Lankford 

och Parsa (1999) även innefatta lönehantering. Outsourcing av periferiaktiviteter kan 

därmed bidra till att företag istället fokuserar på att förbättra sina resurser inom områden 

som skapar konkurrensfördelar (Dess, Rasheed, McLaughlin, & Priem, 1995).  

I vår studie betraktar vi redovisningsaktiviteter som periferiaktiviteter eftersom det inte är 

troligt att mindre familjeföretag betraktar redovisningsaktiviteter som en del av 

kärnverksamheten. Dock bör redovisnings- och revisionsbyråer betraktas som undantag, 

vilka också skulle kunna vara familjeföretag. Detta leder då till att hanteringen av 

redovisningsaktiviteter blir kärnverksamheten inom företagen. Vilken aktivitet som 

betraktas som kärn- respektive periferiaktivitet är enligt Gilley och Rasheed (2000) 

individuellt för varje enskilt företag och beror dessutom på vilken strategi företaget valt. 

Vad som betraktas som kärn- och periferiaktiviteter är med andra ord en subjektiv 

bedömning som varje enskilt företag bör göra, vilket innebär att vissa mindre 

familjeföretag trots allt skulle kunna bedöma redovisningsaktiviteter som en 

kärnaktivitet. 

Outsourcing av kärnaktiviteter betraktas enligt Baden-Fuller et al. (2000) som riskabelt 

eftersom företag riskerar att förlora sin unika kompetens, speciellt om konkurrerande 
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företag får tillgång till viktiga delar av denna. McIvor (2000) menar att det är viktigt att 

företag identifierar delar av verksamheten som inte betraktas som kärnverksamhet, detta 

eftersom många företag som haft avsikten att reducera sina kostnader, omedvetet 

outsourcat sina kärnaktiviteter. Företag riskerar således att outsourca värdefulla delar av 

verksamheten som med stor sannolikhet är med och bidrar till företagens 

konkurrensfördelar (McIvor, 2000). Lankford och Parsa (1999) poängterar just 

svårigheten med att fastställa företagens kärnaktiviteter. 

I vissa fall menar Baden-Fuller et al. (2000) att det kan vara nödvändigt att outsourca sina 

kärnaktiviteter. Företag som hamnat efter sina konkurrenter, företag som fått sin 

kärnverksamhet förändrad eller föråldrad på grund av ett teknikskifte eller företag som 

fått ändrade kundbehov, kan enligt Baden-Fuller et al. (2000) göra det nödvändigt att 

outsourca sina kärnaktiviteter.  

2.4.3 Transaktionskostnadsteorin 

Transaktionskostnadsteorin har blivit ett allt vanligare verktyg som används för att kunna 

ge en förklaring till varför företag väljer att sköta en aktivitet internt medan ett annat 

företag väljer att outsourca samma aktivitet till en extern leverantör (Everaert, Sarens & 

Rommel 2008). Transaktionskostnadsteorin myntades till en början av Ronald Coase och 

förfinades under senare tid av Oliver Williamson (Nordin, 2008). För att skapa förståelse 

för transaktionskostnader definieras en transaktion som överföringen av en vara eller en 

tjänst mellan två parter (Williamson, 1981). Transaktionskostnader uppstår vid problem i 

själva transaktionen, det vill säga när parterna inte är samordnade, och kan exempelvis 

innebära missuppfattningar mellan parterna vilket kan leda till förseningar och därmed 

ökade extrakostnader (Williamson, 1981). Williamson (1981) påstår att det är lättare att 

förutspå hur vissa transaktioner kommer att fungera, medan andra kräver större kunskap 

för att avgöra ifall problem kommer uppstå.   

För att ett företag ska fortsätta expandera sin verksamhet menar Coase (1937) att om, 

kostnaderna för produktens pris tillsammans med transaktionskostnaderna överstiger 

kostnaderna som uppstår om företaget själva skulle producera produkten, skulle företag i 

sådana fall istället producera produkten internt och på så vis expandera. Företag kommer 

således att outsourca när produktens pris inklusive transaktionskostnaderna går att 

anskaffa billigare hos en extern leverantör. Genom att externa redovisningskonsulter utför 

samma uppgift till en lägre kostnad, väljer företag därmed att outsourca hela eller delar av 
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sina redovisningsaktiviteter. När ett företag ska avgöra om delar av verksamheten ska 

outsourcas eller inte menar Williamson (1979) att det till stor del beror på osäkerheten, 

det vill säga om det går att förutspå vilka transaktionskostnader som kan uppstå. Viktigt 

att ha i åtanke är om varan eller tjänsten är standardiserad, anpassad eller om det 

innefattar tillfälliga eller upprepade köp (Williamson, 1979). Redovisning är en sådan 

tjänst som kan anses vara både standardiserad och anpassad. Det finns standarder inom 

redovisningen som måste efterföljas, samtidigt som redovisningen kan ses som en 

anpassad aktivitet då alla företag har olika behov och krav på utformningen på sin 

redovisning.   

Williamson (1985) visar på att transaktionskostnadsteorin innefattas av tre faktorer som 

är av betydelse. En tillgångs specificitet är den första faktorn. Nästa faktor är graden av 

osäkerhet som finns i omgivningen och kommer därmed kunna påverka 

överenskommelsen kring avtalet och dess fullbordan. Den avslutande faktorn som 

presenteras är frekvens. Med frekvens menas hur ofta en specifik transaktion 

förekommer. Dessa tre faktorer är alla bidragande faktorer till att transaktionskostnaderna 

kan öka.  

Specificitet anses vara den mest betydande faktorn enligt Williamson (1989). Problem 

som kan uppstå vid hög specificitet är just ökade transaktionskostnader, detta eftersom 

stora mängder information måste utbytas mellan de avtalade parterna (Williamson, 1989).  

Så länge som företag kan förutsäga hur stor ansträngning en redovisningsaktivitet 

kommer att generera borde transaktionskostnaderna vara förhållandevis låga och därmed 

kan outsourcing ses som ett bra alternativ. När det uppstår osäkerhet kring en aktivitet 

kan överenskommelsen mellan parterna komma att ändras till följd av ökade 

transaktionskostnader (Williamson, 1991). 

Med frekvens menas hur ofta en transaktion uppstår inom företaget. En transaktion som 

uppstår ofta tenderar, enligt Williamson (1985), oftare hanteras internt i företaget. Detta 

bör medföra att de vanligaste och lättaste redovisningsaktiviteterna hanteras internt. 

Tvärtom borde gälla för aktiviteter som är mer komplicerade och som inte förekommer 

lika ofta inom företaget (Everaert et al., 2007; Williamson, 1985).  

Everaert et al. (2007) lyfter fram företagens storleksskillnader som en viktig faktor vid 

valet av outsourcingstrategier. Företagens storleksskillnader kan dessutom kopplas till 
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företagens transaktionskostnader. Företag som väljer total outsourcing är i storleken 

betydligt mindre än de företag som väljer total insourcing. Småföretag som outsourcar 

alla sina redovisningsaktiviteter är enligt Everaert et al. (2007) övertygade om att dessa 

aktiviteter kan utföras till en lägre kostnad av den externa leverantören på grund av dess 

expertis. Småföretag vill således undvika den extra kostnaden som tillkommer för att 

internt ha tillgång till expertisen inom området när det gäller redovisningsaktiviteter av 

ett mer komplicerat slag. 

Problematiken med transaktionskostnader kan uppstå när ett företag inte har alla 

transaktionskostnader i åtanke när avtal ingås med en extern leverantör. Outsourcing av 

redovisningsaktiviteter kan bli dyrare än planerat på grund av de oplanerade extra 

kostnader som kan tillkomma efterhand, till exempel kontrollen över att redovisningen 

ska hålla hög kvalitet (Everaert et al., 2007). 

2.5 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Som det diskuterats i den teoretiska referensramen är definitionerna av begreppen 

”outsourcing” och ”familjeföretag” varierande. I denna studie kommer outsourcing 

behandlas som ett beslut där företaget avtalar med en extern leverantör som erbjuder 

redovisningstjänster mot betalning. Familjeföretagen som studeras ska ha kravet på att en 

eller flera medlemmar av samma familj ska vara involverade som storägare eller chefer i 

företaget, antingen samtidigt eller över tid, detta enligt Miller et al. (2007) definition, 

samtidigt som företaget ska sysselsätta 1-99 personer (Heshmati, 2001;Matlay, 1999). Vi 

skapade utifrån dessa definitioner en egen definition som i vår studie benämndes som 

mindre familjeföretag.  

Denna rapport undersöker mindre familjeföretags anledningar till outsourcing. Den 

teoretiska referensramen utgår från tre centrala områden vilket tydligt illustreras i figur 1, 

där även respektive område innefattas av viktiga underkategorier. De teoretiska delarna 

som kopplas till anledningarna för outsourcing är; tillgång till extern expertis och teorin 

om kärnkompetens och transaktionskostnadsteorin. Det ska därmed undersökas om dessa 

teoretiska områden kan sammankopplas till mindre familjeföretags anledningar vid 

outsourcing av redovisningsaktiviteter.   

Anledningen till varför mindre familjeföretag väljer att outsourca hela eller delar av sina 

redovisningsaktiviteter kan kopplas till kostnader, det vill säga att företag väljer att 

outsourca när produktens pris inklusive transaktionskostnaderna går att anskaffa billigare 
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hos en extern leverantör. Detta resonemang kopplas till transaktionskostnadsteorin. En 

annan möjlig anledning är att företag internt saknar kunskap och de nödvändiga 

resurserna vilket kan kopplas till att det därmed efterfrågas extern expertis. Dessutom kan 

bevarandet av kärnkompetensen och fokus på kärnverksamheten leda till att företagen 

beslutar att outsourca vissa aktiviteter. Dessa tre områden som nämnts kommer i denna 

studie att analyseras mot insamlad empiri.  

 

 

Figur 1. Teorier och begrepp som betraktas som anledningar till outsourcing. (Egen konstruktion). 
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3 Metod 

Detta kapitel syftar till att presentera studiens metodval, urval och datainsamling. Vidare 

kommer metodkritik och etiska reflektioner att diskuteras. Kapitlet avslutas med en 

övergripande metodsammanfattning. 

3.1 Metodval 

I vår studie använde vi oss av en kvalitativ forskningsmetod, detta på grund av att den 

kvalitativa metoden, enligt Alvehus (2013), sätter fokus på mening och innebörd snarare 

än statistiska samband. Syftet i vår studie gick ut på att undersöka vilka anledningar som 

ligger bakom mindre familjeföretags outsourcingbeslut av redovisningsaktiviteter, vilket 

bidrog till att den kvalitativa metoden ansågs vara passande. Enligt Alvehus (2013) är 

både en induktiv- och deduktiv forskningsansats ouppnåeliga ideal. Vår studie utgår inte 

enbart från teori eller empiri, utan snarare utifrån en växling mellan dessa. Detta är enligt 

Alvehus (2013) det vanligaste sättet som en studie brukar genomföras med och detta 

tillvägagångssätt benämns som abduktivt. Alvehus (2013) lägger därmed tyngd på 

växlingen i reflektionen när det gäller empiri och teori. Att växla mellan teori och empiri 

ger, enligt Alvehus (2013), möjligheten att finna aspekter mellan teori och empiri och 

vice versa. 

Teorin och empirin har under studiens gång bearbetas, vilket bidragit till att fler 

tolkningar kunnat göras under arbetsprocessen (Alvehus, 2013). Vi har därför betraktat 

vårt arbete som en process där vi växlar mellan teori och empiri där vi reflekterat och 

analyserat hur dessa kan kopplas samman. Genom att vi i vår studie har använt oss av en 

abduktiv forskningsansats, har vi genom växlingen kunnat upptäcka nya aspekter och 

därigenom kunnat, såsom Alvehus (2013) betonar, utveckla teorin. Detta visas genom att 

figuren till den teoretiska referensramen utvecklats i både empiri- och analyskapitlet, men 

även att det ges förslag på teorier och begrepp för att förklara och vidareutveckla viktiga 

aspekter och resultat i vår studie. 

Vi utförde en fallstudie där fallet vi valde att undersöka är outsourcing av 

redovisningsaktiviteter i mindre familjeföretag. Med hänsyn till vårt syfte fann vi 

fallstudier vara lämpligt, detta även med hänsyn till att det enligt Alvehus (2013) är en 

bra metod för att studera ett fenomen på djupet. Vi undersökte fallet i olika företag, där vi 

undersökte tre familjeföretag och en redovisnings- och revisionsbyrå. Detta bidrog till att 



17 

 

vi studerade fallet i olika kontexter. Eftersom vår studie utgår från familjeföretag bidrog 

redovisnings- och revisionsbyrån till att skapa en fullständigare bild av det vi studerar, i 

det avseende av att vi kunnat se lik- och olikheter mellan företagen. Kombinationen av 

olika datakällor, i vår studie tre familjeföretag och en redovisnings- och revisionsbyrå, 

kallas enligt Alvehus (2013), för triangulering och innebär att flera metoder används och 

bidrar till att det på ett effektivare sätt ramar in det som studeras. När olika material 

kombineras leder det, enligt Alvehus (2013), till att insamlad empiri kan bli mer exakt. 

Genom att vi kombinerade tre familjeföretag och en redovisnings- och revisionsbyrå, 

kunde vi jämföra de olika företagen emellan och därmed studera hur dessa förhåller sig 

till varandra. Enligt Alvehus (2013) finns risken att resultaten av en triangulering kan bli 

otydlig och komplicerad, vilket leder till resultaten måste omformuleras. Vi upplever 

dock att trianguleringen inte försvårat vårt arbete, utan istället bidragit till en klarare och 

en större helhetsbild av det som vi studerat. 

Enligt Alvehus (2013) är syftet med fallstudier att utöka de tolkningar som kan göras 

istället för att lägga tyngd på att studera ett stort antal fall. Vi är medvetna om att en 

större mängd företag leder till att respektive fall riskerar att bli ytlig. Vi anser att tre 

mindre familjeföretag med en intervjuperson i respektive företag, samt att en 

intervjuperson i en redovisnings- och revisionsbyrå, inte är en alltför stor mängd. Vi 

argumenterar därför att dessa fall kommer att bidra med tillräckligliga detaljer för 

studiens syfte. Antalet företag kan dessutom styrkas med att Alvehus (2013) betonar att 

det är forskaren själv som ska bedöma antalet företag som ska studeras.  

Enligt Jayabalan et al. (2009) bör forskningen om SMEs outsourcing av 

redovisningsaktiviteter inte enbart bygga på kvantitativ data eftersom detta inte ger en 

tillräckligt djup förståelse för resultaten. Enligt Jayabalan et al. (2009) bör framtida 

forskning istället fokusera på intervjuer för att skapa djupare förståelse för vad som får 

SMEs att outsourca sina redovisningsaktiviteter. Detta tog vi i beaktande vid valet av 

metod eftersom vi i vår studie ville bidra med en djupare förståelse för vad som får 

mindre familjeföretag att outsourca sina redovisningsaktiviteter. 

3.2 Urval och datainsamling 

Eftersom familjeföretag kan variera i storlek valde vi att utgå från mikro- och småföretag. 

Hänsyn har tagits till antalet anställda och vi skapade därefter vår egen definition som i 

vår studie benämns som mindre familjeföretag. Matlay (1999) definierar att mikroföretag 
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ska ha färre än tio anställda. Vidare definierar Heshmati (2001) småföretag som företag 

med 10-99 anställda. Sammanfattningsvis definierar vi mindre familjeföretag med kravet 

på att en eller flera medlemmar av samma familj ska vara involverade som storägare eller 

chefer i företaget, antingen samtidigt eller över tid (Miller et al., 2007), samtidigt som 

företaget ska sysselsätta 1-99 personer (Heshmati, 2001; Matlay, 1999). Även ingifta 

familjemedlemmar betraktades i denna studie som familjemedlemmar.  

Vi eftersträvade till en början att utföra totalt åtta intervjuer. Vi planerade därmed att 

intervjua fyra företag, som outsourcar hela eller delar av sina redovisningsaktiviteter, med 

två respondenter från respektive företag. Vi hade heller ingen avsikt att välja företag 

utefter bransch. Efter att ha kontaktat ungefär 30 företag runt om i Skaraborg via mail 

valde alla, tråkigt nog, att tacka nej. Detta på grund av att företagen upplevde att de hade 

tidsbrist, ointresse samt att arbetet var irrelevant för företagen, i det avseende att alla 

redovisningsaktiviteter sköttes internt. För att kunna påbörja empiriinsamlingen och för 

att bredda vår analys valde vi, till en början, att intervjua Revisorscentrum i Skövde AB 

som är en fristående redovisnings- och revisionsbyrå, för att få deras perspektiv, tankar 

och åsikter om outsourcingen av redovisningsaktiviteter. Vi kontaktade därefter ungefär 

15 företag via telefon och vi lyckades därigenom erhålla ett företag som ställde upp på 

intervju. Denna intervjuperson gav oss flera nummer till personer som äger 

familjeföretag. Detta bidrog till att vi, i slutändan, lyckades få ytterligare två 

familjeföretag som ställde upp på intervju. Sammanfattningsvis intervjuade vi tre 

familjeföretag med en respondent i varje, samt en respondent ur en redovisnings- och 

revisionsbyrå. Dessa presenteras överskådligt i tabell 1. På grund av att de mindre 

familjeföretag vi fick tag på sysselsatte mindre än tio personer fanns det endast en person 

inom respektive företag som arbetar, har erfarenhet eller kunskap inom det område vi 

undersöker. Därför skulle intervjuer med två personer från varje företag inte tillföra 

någon ytterligare data i vår studie.  
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Tabell 1. Sammanställning över studiens representanter. 

Företag Intervjuperson Befattning Antal anställda 
Datum för 

intervju 

Sten & Trädgård Ronald Wilson Ägare 3 
5 april 

2016 

Loringa Egendom Lotta Furhoff 
Delägare och 

ekonomiansvarig 
4 

11 april 

2016 

Knäck & Bräck Niclas Geidvall Delägare 3 
12 april 

2016 

Revisorscentrum i 

Skövde AB. 
Sofia Gustafsson 

Delägare och 

kontorschef. 
15 

23 mars 

2016 

 

 Vi genomförde kvalitativa intervjuer, detta eftersom det enligt Holme & Solvang (1997), 

bidrar till en djupare och utökad förståelse om det som studeras, vilket även passade in i 

vårt syfte. Ryen (2004) påpekar att urvalets storlek bör betraktas som en omdömesfråga 

och vi bedömde därmed att fyra intervjuer räcker för att bidra till en tillräcklig teoretisk 

mättnad. Enligt Trost (1997) bör en begränsning göras till ett mycket litet antal intervjuer 

och föreslår en mängd på fyra till fem intervjuer, vilket innebär att kvaliteten sätts i första 

hand. Med vår urvalsstorlek ville vi därmed i vår studie sätta kvaliteten före kvantiteteten. 

Detta eftersom en större mängd intervjuer bidrar till att det istället blir alltför komplicerat 

med många detaljer, samt att det blir svårare att få en tydligare överblick kring problemet 

(Trost, 1997). Givetvis skulle antalet intervjuer ha utökats om resultatet vi erhöll inte gav 

tillräckligt med data för att kunna analysera och dra slutsatser. Detta genom att 

exempelvis kontakta företag utanför Skaraborg. Detta tillvägagångssätt kan kopplas till 

Trost (1997) som påpekar att antalet intervjuer kan utökas efter hand om inte intervjuaren 

är tillräckligt nöjd och tillfredsställd med resultatet. Eftersom en fallstudie genomfördes 

var vi medvetna om att det inte går att generalisera resultaten (Bryman, 2008), men vi var 

inte ute efter att erhålla någon statistisk representativitet.  

Intervjuerna ägde rum hos företagen, det vill säga besöksintervjuer, detta eftersom en 

direktintervjus fördelar, enligt Bryman (2008) är betydligt större och väger mer än om en 

telefonintervju ska genomföras. Samtliga intervjuer varade mellan 45-70 minuter. I vår 

studie strävade vi mot att få en djupare förståelse kring de anledningar som ligger bakom 
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mindre familjeföretags outsourcing av redovisningsaktiviteter, och enligt Trost (1997) 

genererar kvalitativa intervjuer innehållsrika svar.  

Intervjuformen som användes är en så kallad semistrukturerad intervjuform vilket enligt 

Bryman (2008) genererar detaljerade svar. Vi hade ett frågeschema med öppna frågor 

som knyts till företagen och de tre teoriområdena som den teoretiska referensramen 

grundar sig på. Enligt Bryman (2008) varierar frågornas ordningsföljd vid 

semistrukturerade intervjuer och beroende på hur intervjun utvecklades kunde vi därmed 

anpassa frågornas ordningsföljd till respondentens svar. Bryman (2008) påpekar även att 

följdfrågor kan ställas när viktiga svar erhålls. Uppföljningsfrågor ställdes därmed när vi 

kände att ytterligare intressant information kunde erhållas från respondenterna. 

För att välja ut familjeföretag och därmed erhålla intervjupersoner använde vi oss utav 

databasen Infotorg. Infotorg innehåller all den företagsinformation som behövs för att vi 

ska få åtkomst till de företag som vi avsåg att kontakta för vår empiriinsamling. 

Därigenom gjordes ett urval på de företag som passade in i vår förutbestämda definition 

på mindre familjeföretag som ligger till grund i denna studie. Eftersom det på Infotorg 

inte går att sortera ut familjeföretag utgick vi först och främst från antalet anställda. 

Därefter gick vi in på företagens hemsidor för att undersöka om familjeföretagen passade 

in i vår definition och därmed om de är relevanta för studien. Om det på hemsidan 

fortfarande var oklart kontaktades företag via telefon, alternativt mail. Företag som 

tydligt gick att använda i studien kontaktades först via mail och därefter via telefon, detta 

eftersom företag som först kontaktas via mail och sedan via telefon får en tydligare bild 

av det som ska studeras. Vi avgränsade oss till Skaraborgsregionen av den orsaken att 

studien då blev praktisk och ekonomisk genomförbar. 

Redovisnings- och revisionsbyrån söktes, till skillnad från familjeföretagen, upp direkt på 

nätet. Genom byråns hemsida ringde vi upp en kontaktperson via telefon för att fråga om 

det fanns intresse att ställa upp på intervju. Förutom att de tyckte att studieämnet var 

intressant, hade de även förståelse för den situation vi befann oss i vilket var svårigheten 

med att erhålla deltagare som ville ställa upp på intervju för examensarbetet. Detta 

innebar att de naturligt, utan någon tvekan, ställde upp på intervju. 

3.3 Informationssökning 

För att bygga den teoretiska referensramen behövde vi studera tidigare forskning kring 

olika teorier och begrepp som kan kopplas samman till anledningarna till varför mindre 
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familjeföretag outsourcar redovisningsaktiviteter. Denna typ av information benämns 

enligt Jacobsen (2002) som sekundärdata. Sekundärdata innebär att forskaren utgår från 

information som redan finns tillgänglig i tidigare studier (Jacobsen, 2002). I vår studie 

betraktades vetenskapliga artiklar som vi använde oss utav i den teoretiska referensramen 

som sekundärdata. 

Vi har främst använt vetenskapliga artiklar för att bygga upp vår teoretiska referensram. 

När vi sökte efter artiklar har framförallt Google Scholar och WorldCat Local använts 

som sökverktyg, detta eftersom tillgängligheten till relevanta artiklar är stor samt att en 

stor del av välkända journaler är tillgängliga via dessa sökverktyg. Exempel på dessa 

journaler är ”Family Business Review” och ”Journal of Management”.  

När vi valde artiklar ville vi att majoriteten skulle vara klassade som ”peer reviewed”. 

Detta innebär att artiklarna, enligt Vetenskapsrådet (2011) är granskade av forskare som 

är insatta i forskningsområdet.  

Sökord som har använts i informationssökningen är huvudsakligen ”outsourcing” och 

”family firms”, både enskilt men även i kombination med begrepp såsom; ”accounting”, 

”SME” ”accounting service”, ”definition”, ”theory”, ”pro and cons” med mera. För att 

erhålla teorier och begrepp som kan kopplas till outsourcing har vi bland annat sökt efter, 

”core competence”, ”transactioncost theory” och ”external expertise”, både enskilt och i 

kombination med ”outsourcing” och ”family firms”. 

I alla undersökta artiklar, har författarna refererat till andra forskare och studier, och 

därigenom har vi kunnat gå till ursprungskällan. Detta har bidragit till att vi erhöll 

möjligheten att granska artiklarna och därmed fått en djupare förståelse för ämnet. För att 

få tillgång till fler relevanta artiklar på ett smidigt sätt letade vi i artiklarnas 

litteraturförteckning efter artiklar som behandlar vårt ämne. Dessutom har vi, främst i 

metodkapitlet, använt oss av böcker som vi fått tillgång till i biblioteket vid Högskolan i 

Skövde.  

3.4 Metodkritik 

För att öka tillförlitligheten i vår studie lyfter Bryman (2008) fram fyra kriterier för den 

kvalitativa forskningen som utvecklats av Guba och Lincoln. Dessa fyra kriterier är 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera. Enligt 
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Svensson och Starrin (1996) är det, oavsett intervjuform, avgörande syftet med 

insamlingen av data att korrekt och trovärdig information erhålls. 

3.4.1 Trovärdighet 

Det är viktigt att vi i vår studie skapar trovärdighet i resultaten. Enligt Alvehus (2013) 

handlar kvalitativ forskning om att tolka, vilket innebär att tolkning riskerar att bli 

subjektiv. Genom användandet av respondentvalidering, ökar enligt Bryman (2008), 

tillförlitligheten och därmed trovärdigheten i studien. För att minska risken för 

subjektivitet har vi därför rapporterat tillbaka empirin och studieresultaten till de 

respondenter som ville, detta för att försäkra oss om att vi tolkat resultaten i enlighet med 

verkligheten. För att öka trovärdigheten kunde vi även säkerställa, om respondenten ville, 

att all information skulle vara konfidentiell samt att respondenternas identitet ska vara 

anonym (Bryman, 2008), vilket inte var aktuellt i vår studie.  

Kombinationen av både familjeföretag och en redovisnings- och revisionsbyrå har 

bidragit till en ökad trovärdighet då deras perspektiv på familjeföretags anledningar till 

outsourcing erhållits. Detta bidrog till att empiri från två olika perspektiv kunde samlas in 

vilket gav oss möjligheten att studerat verkligheten ur två olika perspektiv. Dessutom gav 

det oss möjligheten att göra en bredare analys vilket därmed bidrog till att öka studiens 

trovärdighet. Dock är det viktigt att i åtanke ha en medvetenhet att den information som 

erhållits av redovisnings- och revisionsbyrån kan vara vinklad och förskönad. Detta på 

grund av att redovisnings- och revisionsbyrån arbetar med hanteringen av företags 

redovisningsaktiviteter, och skulle därför inte vilja lämna information som negativt kan 

påverka företaget. Genom att vi var pålästa och insatta i studieområdet skapade vi utifrån 

vår teoretiska referensram välutformade intervjufrågor som gav oss tillgång till så mycket 

information som möjligt. Vi försökte i stor utsträckning utforma frågor som inte skulle 

medföra vinklade och subjektiva svar. Dessa intervjufrågor ökade trovärdigheten i 

resultaten eftersom vi med större säkerhet kunde se till att vi frågade respondenterna 

frågor som kunde kopplas till studiens syfte. 

3.4.2 Överförbarhet 

Enligt Bryman (2008) handlar överförbarheten om möjligheten att kunna använda 

resultatet i framtida forskningsmiljöer och studier. Vid kvalitativ forskning är 

överförbarhet ofta svårt att tillämpa på grund av att varje situation tenderar att se olika ut 

(Bryman, 2008). Vi har därför på ett tydligt sätt försökt återge studiens tillvägagångssätt i 
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metodkapitlet, detta eftersom tydliga beskrivningar över studiens kontext, enligt Bryman 

(2008), låter läsaren avgöra studiens överförbarhet. 

3.4.3 Pålitlighet 

Det behövs även, enligt Bryman (2008) ett granskande synsätt för att öka trovärdigheten 

och göra studien pålitlig. Under arbetsprocessen har vi fått hjälp av handledare och flera 

seminarier som med jämna mellanrum kontrollerat och kritiskt granskat studien. 

Dessutom har studiekollegor vid efterfrågan tittat igenom studien och därmed bidragit 

med ett kritiskt förhållningssätt. 

3.4.4 Möjligheten att styrka och konfirmera 

Det sista kriteriet som Bryman (2008) lyfter fram handlar om möjligheten att styrka och 

konfirmera, det vill säga att intervjun ska vara så neutral som möjligt. Enligt Ely (1991) 

kan kvalitativa forskare aldrig bli helt objektiva men det går dock alltid att bli mer 

objektiv. Genom att vi agerade på ett opartiskt sätt ville vi öka objektiviteten genom att 

respondenterna inte skulle känna sig påverkade av sina värderingar och därmed inte agera 

på ett sätt som anses som socialt önskvärt. Dessutom användes de tre centrala 

teoriområden för att styrka studiens resultat, detta genom att vi analyserat den insamlade 

empirin utifrån den teoretiska referensramen. Vår insamlade empiri analyserades 

självständigt för att sedan gemensamt gå igenom våra analyser för att finna aspekter som 

vi båda ansåg vara av relevans. 

3.5 Etiska reflektioner 

Bryman (2008) lyfter fram fyra etiska ståndpunkter som kan hänföras till forskningen. 

Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Enligt Bryman (2008) innebär informationskravet att forskaren ska 

informera berörda personer om studien. Vi informerade därför respondenterna om 

studiens syfte och om att deltagandet i studien var frivilligt. Respondenterna ska 

dessutom, om så önskas, enligt Bryman (2008) inte behöva genomföra hela intervjun, 

vilket inte var aktuellt under våra intervjutillfällen. Vidare menar Bryman (2008) att 

samtyckeskravet innebär att deltagare själva bestämmer över sin medverkan i studien och 

vi trängde därför inte oss på, eller försökte övertyga deltagare som inte ville eller kunde 

delta. Bryman (2008) påpekar att deltagare ska få tillräckligt mycket information, såsom 

om studiens syfte och upplägg, för att ge sitt samtycke eller neka till medverkan. Det är 

dock svårt, enligt Bryman (2008), att lämna tillräckligt mycket information som ska leda 
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till att deltagare ska fatta beslutet om att delta eller avstå. Vi strävade därför mot att 

deltagare skulle få ett helhetsintryck kring studiens syfte och vi försökte så gott vi kunde 

svara på alla frågor som berörde studien. 

Vi kommer om respondenterna vill, dessutom behandla personuppgifter konfidentiellt, 

och detta lyfter Bryman (2008) fram som konfidentialitetskravet, vilket, enligt Bryman 

(2008), kan innebära att transkriberingar inte innehåller respondenternas riktiga namn, 

vilket gör det möjligt att identifiera undersökningspersonerna. Dock ville samtliga 

respondenter inte vara anonyma vilket innebar att vi fick gå ut med uppgifter såsom namn 

och företag. Med nyttjandekravet menar Bryman (2008) att undersökningsresultat enbart 

kommer användas för forskningen och inget annat. Vi använde därför inte insamlad data 

för andra ändamål än att analysera informationen utifrån studiens syfte.   

3.6 Metodsammanfattning 

Det svartmarkerade i figur 2 gör det möjligt att överskådligt följa de metoder och 

tillvägagångssätt som använts för genomförandet av studien. Vi har använt oss av en 

kvalitativ forskningsmetod för att erhålla en djupare förståelse. En abduktiv 

forskningsansats har använts för att göra det möjligt att växla mellan teori och empiri. 

Vidare har vi gjort en fallstudie där semistrukturerade personliga intervjuer har bidragit 

till insamlandet av empirin, vilket är studiens primärdata. Detta bidrog till att följdfrågor 

kunde ställas för att på så sätt erhålla den djupare förståelse vi eftersträvade med en 

kvalitativ forskningsmetod. Sekundärdata som införskaffats består av vetenskapliga 

artiklar och böcker. 
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Figur 2. Schematisering över studiens metod. (Inspirerad av bland annat Alvehus, 2013; Jacobsen, 2002). 
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4 Empiri 

Detta kapitel syftar till att inledningsvis ge en presentation av undersökta studieobjekt 

samt den samlade uppfattningen av begreppet outsourcing. Vidare presenteras hur 

samtliga respondenter förhåller sig till studiens tre centrala huvudområden. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning över det empiriska resultatet. 

4.1 Presentation av företagen 

Tabell 2 visar vem som intervjuats inom respektive undersökt företag. Dessutom 

åskådliggörs antalet aktiva familjemedlemmar i förhållande till alla sysselsatta inom 

familjeföretagen och även familjens procentuella ägarandel lyfts fram. Detta visar att 

respektive undersökt företag passar in i denna studies definition av mindre familjeföretag, 

undantaget redovisnings- och revisionsbyrån.  

Tabell 2. Sammanfattar presenterade företag. 

Företag Sten & 

Trädgård 

Loringa 

Egendom 

Knäck & 

Bräck 

Revisorscentrum 

i Skövde AB. 

Intervjuperson Ronald Wilson Lotta Furhoff Niclas 

Geidvall  

Sofia 

Gustafsson 

Familjens 

ägarandel 

100 % 100 % 100 % - 

Antalet anställda 3 4 3 15 

Aktiva 

familjemedlemmar 

2 3 2 - 

 

4.1.1 Sten & Trädgård  

Ronald Wilson är ägare och grundare av Sten & Trädgård i Skövde, ett familjeföretag i 

första generationen som bildades år 1998. Familjeföretaget är ett anläggningsföretag som 

främst utför arbeten inom trädgård och stenläggning. Utöver Ronald som är med och 

arbetar i den dagliga verksamheten, är även Ronalds fru Ulrika anställd som sköter löner 

och enklare bankärenden. Utöver familjemedlemmarna är, i dagsläget, även en 



27 

 

utomstående person säsongsanställd. Tidigare år har Ronalds och Ulrikas tre barn varit 

delaktiga i verksamheten, men har i dagsläget bestämt sig för att satsa på studier. 

4.1.2 Loringa Egendom 

Loringa Egendom ägs idag av Joakim Furhoff och hans fru Lotta Furhoff. Joakim 

Furhoffs föräldrar köpte gården under 1960-talet och bedrev köttproduktion till år 1997 

då Joakim Furhoff själv köpte ut sina föräldrar. Tillsammans med sin fru Lotta Furhoff 

driver de idag Loringa Egendom, vars kärnverksamhet består av kycklinguppfödning och 

spannmålsproduktion. Utöver Lotta och Joakim är Joakims pappa anställd i 

familjeföretaget. Lotta Furhoff är ekonom och arbetar halvtid med ekonomiuppgifter i 

familjeföretaget och halvtid i ett annat företag som inte har någon koppling till Loringa 

Egendom. Loringa Egendom samarbetar med Sofia Gustafsson från Revisorscentrum i 

Skövde AB. Sammanfattningsvis sysselsätter familjeföretaget fyra personer, varav tre 

familjemedlemmar och en utomstående person.   

4.1.3 Knäck & bräck 

Annalena Brage startade Knäck & Bräck år 2008 som ett handelsbolag. Familjeföretaget 

är idag specialiserad inom knäckebröd och skorpor som bakas på ekologiska forntida 

sädesslag. Niclas Geidvall, som idag är delaktig i den dagliga verksamheten, kom in i 

företaget år 2009 och år 2011 blev Niclas delägare i företaget i samband med att bolaget 

gjordes om till ett aktiebolag. Tidigare år har Annalenas barn varit delaktiga i 

verksamheten och arbetat med diverse arbetsuppgifter, men dessa är i dagsläget inte 

delaktiga i verksamheten. Sammanlagt sysselsätter familjeföretaget idag tre personer, 

varav två familjemedlemmar och en utomstående person. 

4.1.4 Revisorscentrum i Skövde AB 

Sofia Gustafsson är auktoriserad redovisningskonsult och kontorschef på 

Revisorscentrum i Skövde. Den fristående byrån startades år 1992 med fyra anställda och 

i dagsläget sysselsätter byrån 15 personer. Sofia är idag tillsammans med två andra 

personer delägare. Revisorscentrum i Skövde arbetar till stor del med familjeföretag i 

Skaraborg eftersom regionen främst består av familjeföretag. Byrån arbetar även i andra 

städer med allt från små- till stora företag och har idag cirka 450 kunder i vitt skilda 

branscher. Byrån sköter allt som rör ekonomi och företagande vilket, bland annat, 

innefattar deklarationer, skattekonsultationer, bokslut och revision. 
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4.2 Outsourcing 

Respondenterna från familjeföretagen har en liknande uppfattning kring begreppet 

outsourcing, och betraktar i stort sett outsourcing som ett övergripande begrepp där alla 

eller delar av företagens tjänster läggs ut till någon annan som utför tjänsterna. Eftersom 

Sofia är verksam i en bransch som arbetar mot företag som outsourcar 

redovisningsaktiviteter förhåller sig hennes uppfattning kring outsourcing i relation till 

redovisning. Ronalds och Niclas outsourcade redovisningsaktiviteter ser i stort sett 

likadana ut, undantaget att Ronald sköter lönehanteringen internt. En anledning till att 

Ronald låter sin fru sköta lönehanteringen beror på möjligheten att få in en 

familjemedlem i familjeföretaget. På grund av Lottas goda ekonomiska kompetens 

hanteras fakturering, lönehantering, beskattning och den löpande bokföringen i Loringa 

Egendom internt, undantaget bokslut som outsourcas.  

4.3 Extern expertis  

"De vänder sig ju hit ofta av en anledning och det är att de saknar kompetensen inom ett 

visst område". Sofia Gustafsson, Revisorscentrum Skövde AB.  

Familjeföretag behöver, enligt Sofia, rätt så ofta någon slags backup. Sofia menar att 

familjeföretag ofta önskar ha en annan åsikt av någon som är insatt och har kunskap inom 

området, det vill säga en som de kan lita på, ställa frågor till eller ringa och bolla en idé 

med. Ronald tycker att den externa expertisen skapar trygghet genom att säkerställa att 

redovisningsaktiviteterna sköts på rätt sätt. Trots att Lotta enbart outsourcar bokslutet 

anser hon att det är bra med extern kompetens som har tillgång till andra kunskaper inom 

området samt att det är skönt att ha tillgång till en extern expert som håller de olika 

momenten iordning. Lotta finner även att tillgången till den externa leverantörens nätverk 

av andra experter är en stor fördel. Samtliga respondenter påpekar även att de alltid kan 

vända sig till den externa experten med frågor såsom övergripande, men också, 

redovisningsmässiga investeringsfrågor. 

”Vi har ju alltid ekonomiska frågor och då vänder vi oss till honom, han är väldigt 

erfaren och det är väldigt bra svar som man får av honom”. Niclas Geidvall, Knäck & 

Bräck. 
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” […] vilken fråga jag har inom finans så frågar jag honom […] sen är det en kompis 

också så jag litar på honom till hundra procent…[…] jag kan fråga honom dumma 

frågor också utan att känna mig blåst”. Ronald Wilson, Sten & Trädgård.  

Ju mindre företag desto större är behovet av att, enligt Sofia, outsourca någon eller 

majoriteten av sina redovisningsaktiviteter. Ronald rekommenderar andra små 

familjeföretag att outsourca alla redovisningsaktiviteter där kompetensen inte finns. Alla 

respondenter anser att det är bättre att fokusera på det man är bra på och Niclas betonade 

värdet med extern expertis där han menar att arbetet blir korrekt utfört från början. Sofia 

anser att bristen på kompetens är den största anledningen till att företag vänder sig till 

byrån vilket också stöds av Ronald som började outsourca delar av sina 

redovisningsaktiviteter på grund av okunskap vilket bidrog till ett stort ointresse. Detta 

eftersom hanteringen av redovisningsaktiviteter tog mycket tid från kärnverksamheten. 

Varför Niclas valde att outsourca många av redovisningsaktiviteterna beror 

huvudsakligen på tidsbrist, men även kunskapsbristen har varit en bidragande faktor. 

Niclas samarbetar idag med både en revisor och en redovisningskonsult. 

"Man ska göra det man är bra på och kanske ibland lägga fokus på bara det, och lämna 

det andra till de som är duktiga på det". Sofia Gustafsson, Revisorscentrum Skövde AB. 

Sofia menar att om mindre familjeföretag trots allt innehar kompetensen riskerar tiden 

istället bli en bristvara. Det går, enligt Sofia, dessutom att kombinera dessa, det vill säga 

att det både saknas kompetens och tid.  

”[…] och du vill inte, och du kan inte, och du är inte datavan [...] sen hjälper inte ett 

redovisningsprogram om man inte begriper vad redovisning är”. Sofia Gustafsson, 

Revisorscentrum Skövde AB. 

Lotta tror att om kunskapen finns internt bör familjeföretag behålla 

redovisningsaktiviteterna om tiden och viljan finns. Lotta menar att det var bristen på 

kunskap som hindrar henne från att sköta den sista biten av redovisningen internt. Lotta 

betonar dock att det finns ett värde med att få tillgång till andras kunskap och expertis. 

Vidare menar Lotta att hon skulle kunna lära sig hantera fler bitar i redovisningen men 

påpekar att deras externa expert är värdefull, och dessutom ett måste, vid granskning och 

revidering av den slutgiltiga processen av redovisningen. Niclas, men även Ronald, 

menar att de skulle kunna lära sig utföra många av redovisningsaktiviteterna om just tiden 
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och lusten hade funnits. Dessutom påpekar Ronald att det i dagsläget saknas 

programvaror för att utföra fler delar av redovisningen, men att dessa skulle kunna 

införskaffas om, som tidigare nämnts, tiden och lusten hade funnits för att hantera fler 

delar av redovisningen internt.   

”[…] men jag märkte ganska snabbt att jag inte hann […] och det går inte bara att gå en 

kvällskurs och tro att man kan bokföring […] och då är det bättre om jag låter någon 

som gör det dubbelt så snabbt”. Niclas Geidvall, Knäck & Bräck. 

Revisionscentrum i Skövde har ingen uppsägningstid med sina klienter. Trots detta 

kvarstår alltid risken att klienterna kan känna att de förlorar kontrollen. Dock är det så att 

många familjeföretag som lägger ut sin redovisning, enligt Sofia, inte är intresserade av 

den och gör det dessutom frivilligt. Lotta tror att företag kan känna att de kan tappa 

kontroll och en del av ansvarskänslan när större delar av redovisningen lämnas över till 

en redovisnings- och revisionsbyrå, vilket övriga respondenter inte håller med om. 

Ronald har inte sett sina papper på närmare 15 år och har sen start haft samma externa 

expertis som han dessutom idag har en personlig relation med. Just den personliga 

relationen, som dessutom Lotta och Niclas lyfter fram, bidrar till att känslan av att 

kontroll alltid finns kvar hos ägarna. Ronald och övriga respondenter anser därför sig 

själva inte vara rädda för att varken förlora kontrollen eller bli för beroende av sina 

externa experter. Detta har bidragit till att både respondenterna och den externa 

expertisen har nära kontakt med varandra, vilket innebär att information alltid finns 

lättillgängligt på ett snabbt och smidigt sätt. Vi anser dock att det långvariga samarbetet 

och de goda relationerna som respondenterna har med sina externa experter skulle kunna 

leda till ett beroende och försvåra framtida byten av externa experter.  

” […] vi blir bjudna på middag och så ibland […] när man ringer så är de som en kompis 

[…] vi har så nära samarbete och hon vet vad jag vill och vad jag vill ha reda på”. 

Niclas Geidvall, Knäck & Bräck.  

” […] ibland kan jag känna att jag skulle vilja kolla upp papper, men det är bara ett mail 

så får jag svar nästa dag”. Ronald Wilson, Sten & Trädgård. 

Även Sofia menar att den personliga kontakten kan minska risken för beroende genom att 

skapa bättre förståelse för varandras områden vilket också ökar förtroendet. Niclas och 

Ronald anser även att de externa experterna alltid finns ett mail eller telefonsamtal bort 
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om något skulle behöva diskuteras. Sofia påpekar att klienter inte bör uppleva att de 

förlorar kontrollen över viktig information eller någon annan del av verksamheten, detta 

eftersom byrån till stor del arbetar efter kundens önskemål. 

Redovisnings- och revisionsbyråer är i sin dagliga verksamhet väldigt styrda av lagar och 

förordningar. Revisorerna och redovisningskonsulterna är ständigt uppdaterade gällande 

förändringar inom området. Ronald och Niclas har dålig koll på de lagar och förordningar 

som gäller och förlitar sig därmed helt på den externa expertisen. Lotta, som sköter stora 

delar av redovisningen själv, anser att hennes redovisningsprogram hjälper henne att hålla 

sig uppdaterad med de senaste reglerna.  

4.4 Kärnkompetens 

Ronald, Lotta och Niclas fastslår att redovisningsaktiviteterna i deras familjeföretag 

betraktas som en periferiaktivitet. Sofia arbetar nära med familjeföretag och uppfattar att 

många av dessa företag betraktar redovisning som ett nödvändigt ont, vilket Niclas och 

Ronald även upplever att det är.  

”Det finns så många företag som skulle tjäna mer pengar på att fokusera på det man är 

bra på än vad som görs idag […] man ska ju hela tiden kunna räkna på, vad skulle jag 

kunna göra på den här tiden om jag inte behövde göra det här?” Sofia Gustafsson, 

Revisorscentrum Skövde AB. 

Sofia och Niclas tror att företag blir mer tidseffektiva när redovisningen lämnas till någon 

som har större kunskap inom området, någon som är snabb och gjort det förr. De menar 

att företag därmed fokuserar på det de är bra på, vilket leder till ett ökat fokus på 

kärnverksamheten. Ronald och Niclas anser att företaget får mycket mer tid över till 

kärnverksamheten och får därmed fler timmar över varje dag till att lägga på 

verksamheten. Niclas och Ronald betonar även betydelsen av att de får mer tid över till 

sin fritid. Trots att Lotta hanterar stora delar av redovisningen internt, ser även hon värdet 

med att outsourca stora delar av redovisningen som ett sätt för företag att istället lägga 

tiden på kärnverksamheten.  

”[…] alla smågrejer som man kan bli av med, som inte är kärnan i företaget, då vill man 

bli av med dem” Ronald Wilson, Sten & Trädgård.  

”Tidseffektiviteten är ju givetvis mycket mer om de skulle outsourca mer” Sofia 

Gustafsson, Revisorscentrum Skövde AB. 
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Sofia påpekar att mindre företag som lägger tid och kraft på det de är bra på, och 

outsourcar sina periferiaktiviteter till ett lägre pris, möjligtvis kan skapa utrymme för att 

expandera sin verksamhet. Eftersom företagen lägger energi på annat som de är bättre på 

kan det eventuellt leda till konkurrensfördelar på marknaden. Däremot har de intervjuade 

respondenterna i familjeföretagen svårt att bedöma om outsourcingen av 

redovisningsaktiviteter är en bidragande effekt till konkurrensfördelar, detta på grund av 

branschernas speciella verksamhetsområden.  

4.5 Transaktionskostnader 

Prisfrågan är enligt Sofia en stor del av processen när företag ska ta beslutet om att 

outsourca sina redovisningsaktiviteter. Ronald anser att outsourcingen av 

redovisningsaktiviteter är värt varenda krona och rekommenderar detta till andra 

familjeföretag. Enligt Ronald betalar familjeföretag i stor utsträckning hellre en 

familjemedlem än en icke- familjemedlem för att arbeta inom familjeföretaget. Dessutom 

anser Niclas att förtroendet för en familjemedlem är större än en icke-familjemedlem. 

Dock så påpekar Ronald balansgången mellan att tjäna pengar i förhållande till att vara 

familj vilket, enligt Ronald, innebär att familjeföretag hellre bör lägga ut delar av 

verksamheten. 

”[…] och kostar det inte mycket pengar och man tjänar ännu mer pengar på att 

outsourca de, då gör man det”. Ronald Wilson, Sten & Trädgård.  

Enligt Sofia kan externa leverantörer ge företag mer pengar i plånboken. Lotta som 

däremot sköter det mesta internt menar att det är mycket billigare att utföra 

redovisningsaktiviteterna själv. Niclas anser att även om redovisningsaktiviteter skulle 

kunna skötas lite billigare internt är det ändå en kostnadsfråga och därmed är det bättre 

om någon extern part, som dessutom är effektivare, tar hand om det från början. Niclas 

har gått en bokföringskurs, men påpekar trots det, att de fel som han menar skulle kunna 

uppstå skulle leda till dubbelarbete för deras externa leverantör.   

”[...] då ska jag göra bokföringen själv, och då blir det fel och sen får hon som sköter 

våran redovisning rätta till och göra om då [...] det går inte bara att gå en kvällskurs och 

tro att man kan bokföring [...] man kan väl tycka att man kan spara in pengar på men 

vissa kostnader har vi beslutat att man måste ta”. Niclas Geidvall, Knäck & Bräck.  
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Respondenterna i familjeföretagen betonar även att tryggheten av att 

redovisningsaktiviteterna hanteras av externa experter är värt pengarna. Dock påpekar 

Ronald att ägare till mindre familjeföretag vid sämre tider vrider och vänder på varenda 

krona och att det kan bli nödvändigt att sköta redovisningsaktiviteterna internt, detta för 

att minska kostnaderna.  

”Asså jag är ju inte lika dyr som de är så varje timme som man kan göra själv är ju 

förstås bättre”. Lotta Furhoff, Loringa Egendom.  

Enligt Sofia hänger prisfrågan samman med den kvalitet företagen får av byrån. 

Redovisare som inte har utbildning eller några större krav på sig blir billigare att anlita, 

men att företagen riskerar att erhålla redovisning av sämre kvalitet. Både Ronald och 

Niclas anser att det inte bara ska vara billigt, utan att det som företagen får ut också ska 

vara av god kvalitet. Å andra sidan har Ronald och Niclas aldrig jämfört kostnader mellan 

olika revisorer och redovisningskonsulter på grund av att de, på alla sätt, är nöjda med det 

de får ut av sina externa experter. Lotta går dessutom, tillsammans med sin externa 

leverantör, igenom dokument som utförts av den externa experten innan dessa skickas 

tillbaka till företaget. Detta för att säkerställa att det som gjorts är rätt och av god kvalitet.  

Enligt Sofia beror själva priset i slutändan på hur stort företaget är, hur mycket 

verksamhet företaget har och hur mycket som ska läggas ut. Klienter till byrån bör inte 

heller vara rädda att tappa kontroll över sin verksamhet. Byrån lär succesivt, mot 

betalning om kunden vill, ut vissa bitar till kunden. Detta ska leda till att kunden tar över 

lite mer och succesivt börjar sköta vissa delar internt. Niclas sköter faktureringen internt 

eftersom det inte är så tidskrävande samt att han anser att han vill ha kontroll på 

faktureringen. En annan anledning är Niclas goda relation med många av sina kunder och 

vill därför undvika betalningspåminnelser om kunderna kortvarigt råkar dra ut på 

betalningen. Ronald utför mycket av förarbetet vad gäller faktureringen och anser därför 

att det inte är värt kostnaden att outsourca denna redovisningsaktivitet, även om han 

påpekar att han skulle vilja det. Lotta anser att de transaktioner som sker mer frekvent bör 

hanteras internt och att en extern leverantör bör sköta punktinsatser som uppstår mer 

sällan i ett företag.  

”[...] men ändå att man fortfarande lämnar det man inte alls känner man vill, eller kan 

eller är bra på".  Sofia Gustafsson, Revisorscentrum Skövde AB. 
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Sofia påpekar att byrån debiterar utifrån den nedlagda tiden, om inte det är något som de 

själva förorsakat, vilket ger den exakta kostnaden för tiden som läggs ner. Klienter blir 

även kontaktade om det skulle uppstå några extrakostnader. Lotta och Niclas anser att 

deras externa experter är tydliga med alla extrakostnader som tillkommer. Ronald, Niclas 

och Lotta menar att extrakostnader inte är ett uppkommande problem på grund av det 

långa samarbetet och den personliga relationen med den externa experten. Lotta anser 

dock att det ibland är värt att betala extra för rådgivning vid exempelvis 

investeringsfrågor, men att det i vissa fall istället är ekonomiskt förmånligt att ringa 

Skatteverket för råd, detta eftersom det inte kostar något.   

Eftersom redovisningsaktiviteterna i många fall utförs till ett lägre pris hos en extern 

leverantör kan företag, enligt Sofia, på så vis expandera och lägga ner energi på det de 

istället är bättre på. Knäck & Bräck har som mål att i framtiden expandera sin verksamhet 

en aning och vill för närvarande, enligt Niclas, slippa den börda som hanteringen av 

redovisningsaktiviteterna för med sig. Vidare menar Niclas att han ändå tror att 

samarbetet med de externa experterna kommer att fortsätta vid en eventuell expansion, 

vilket i stora delar beror på de goda relationerna och det goda samarbetet dessemellan. 

Expandering betraktas, enligt Niclas resonemang, därmed inte som en följd av att 

redovisningsaktiviteter utförs till ett lägre pris externt. Loringa Egendom och Sten & 

Trädgård har i dagsläget inga planer på att expandera sin verksamhet och därmed inga 

större funderingar på vad som kan hända i framtiden.  

4.6 Sammanfattning empiri 

4.6.1 Familjeföretag 

Ägandet i samtliga familjeföretag ser ut på ett liknande sätt då en eller flera medlemmar 

av samma familj är involverade som ägare i företagen, vilket innebär att samtliga företag 

är familjeföretag utifrån vår studies definition.  

4.6.2 Outsourcing 

Som det illustreras i tabell 3 sammanfattas samtliga respondenters uppfattning kring 

begreppet outsourcing. Det går dessutom, på ett överskådligt sätt, jämföra vilka 

redovisningsaktiviteter som outsourcas och vilka som hanteras internt inom respektive 

familjeföretag. Eftersom Revisorscentrum i Skövde AB är en revisors- och 

redovisningsbyrå diskuteras enbart deras uppfattning på outsourcing. 
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Tabell 3. Sammanfattning över hur respondenternas uppfattar outsourcing samt vilka redovisningsaktiviteter som 

hanteras internt respektive externt.  

Företag Uppfattning på 

outsourcing 

Outsourcade 

redovisningsaktiviteter 

Redovisningsaktiviteter 

som hanteras internt 

Sten & 

Trädgård 

När ett företag 

lämnar över jobb 

till andra. 

- Delar av den 

löpande 

bokföringen 

- Skatt och moms 

- Årsbokslut 

- Lönehantering 

- Fakturering 

- Betalning 

Loringa 

Egendom 

Att lyfta ut bitar 

ur företaget till 

någon annan som 

gör dessa åt 

företaget. 

- Årsbokslut - Löpande 

bokföring 

- Skatt och moms 

- Lönehantering 

Knäck & Bräck Ett brett begrepp 

som kan innefatta 

mycket, men som 

huvudsakligen 

går ut på att vissa 

tjänster av 

företaget läggs ut 

till någon annan. 

- Delar av den 

löpande 

bokföringen 

- Skatt och moms 

- Årsbokslut 

- Fakturering 

- Betalning 

Revisorscentrum 

i Skövde AB 

Ett sätt där 

företagen vill ha 

hjälp och därmed 

lägger ut, oftast 

hela, eller delar 

av sin 

ekonomifunktion. 

- - 

 

4.6.3 Extern expertis 

Tillgången till extern expertis är den största anledningen till att mindre familjeföretag 

väljer att outsourca redovisningsaktiviteter, vilket grundar sig i bristen på kompetens. Det 

anses vara viktigt att ha någon extern part, som är insatt i redovisnings- och 

revisionsområdet, att diskutera med och ställa frågor till. Dessutom menar företagen att 

externa leverantörer skapar en känsla av trygghet och lugn att redovisningen blir utförd 

på rätt sätt. Familjeföretag tenderar också, utifrån vår insamlade empiri, att välja externa 
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experter som de har en god och nära relation med, vilket bidragit till ökad trygghet och 

tillförlitlighet. Förlusten av kontroll eller risken för en beroendeställning gentemot den 

externa experten ansågs inte vara ett problem bland respondenterna. En bidragande orsak 

är de nära personliga relationerna och det långa samarbetet mellan familjeföretagen och 

de externa leverantörerna, vilket bidragit till att kontakten mellan parterna ständigt finns.  

4.6.4 Kärnkompetens 

Det är tydligt att samtliga respondenter upplever att företag hellre ska fokusera på det de 

är bra på och därmed lämna över delar, som inte bidrar till kärnverksamheten, till andra. 

Redovisningsaktiviteter uppfattas i samtliga familjeföretag som en periferiaktivitet i 

förhållande till kärnverksamheten. I och med outsourcingen av denna, skapas det mer tid 

till kärnverksamheten i företagen. Samtliga familjeföretag upplevde inte heller 

konkurrensfördelar som en direkt följd av outsourcingbesluten.    

4.6.5 Transaktionskostnader 

Flertalet respondenter anser att det är värt pengarna att outsourca redovisningsaktiviteter 

till externa leverantörer och påpekar att kostnaden inte enbart är i centrum, utan att 

företag också ska erhålla god kvalitet. De personliga relationerna mellan parterna antas 

påverka priset och den kvalitet ägarna i familjeföretagen förväntar sig på utfört arbete. 

Dessutom verkar extrakostnader inte vara ett stort problem, vilket delvis grundar sig i de 

personliga relationerna. Detta beror exempelvis på medvetenheten av de extrakostnader 

som kan uppstå samt värdet av att betala extra för vissa tjänster. Ingen av respondenterna 

inom familjeföretagen påpekade kostnadsbesparing som en anledning som ligger bakom 

outsourcingen av redovisningsaktiviteter.  

4.6.6 Sammanfattande figur  

Utifrån vår insamlade empiri har vi utvecklat och reviderat figur 1 som tidigare 

presenterats i kapitel 2. figur 3 har utvecklats genom att de personliga relationerna visat 

sig ha ett samband med transaktionskostnaderna och den externa expertisen. 
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Figur 3. Utveckling och revidering av figur 1 som sammanfattar centra delar av insamlad empiri. (Egen konstruktion). 
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5 Analys 

Detta kapitel syftar till att koppla samman teori och empiri som kommer skapa en grund 

för att besvara studiens syfte och forskningsfråga.   

5.1 Familjeföretag 

Samtliga respondenter i familjeföretagen visar på ett aktivt ägande. Detta genom att 

ägarna dagligen är involverade i verksamheten samt att de lägger den tid som krävs för 

kärnverksamheten vilket innebär att de visar på ett djupt engagemang gentemot sitt 

familjeföretag. Detta har tydliga likheter med de karaktärsdrag som Brundin et al. (2014) 

diskuterar är typiskt för familjeföretag. Ytterligare ett kännetecken är det långsiktiga 

ägandet, vilket vi upplever stämmer väl in på Knäck & Bräck som på lång sikt planerar 

att expandera och där ägaren vill fortsätta arbeta i verksamheten. Därigenom ser vi att det 

finns planer på ett ha ett långsiktigt ägande. Vi upplever även att Ronald och Lotta står 

inför ett långsiktigt ägande på grund av att det inte finns något som indikerar på att ett 

ägarskifte ska vara på gång inom överskådlig tid.  

Redovisningsaktiviteter anses inte vara en kärnaktivitet i något av familjeföretagen. Dock 

skiljer det sig åt när det gäller mängden redovisningsaktiviteter som outsourcas. Memili 

et al. (2011) diskuterar i sin studie att familjeföretag hellre behåller delar av sin 

verksamhet internt och därmed undviker outsourcing, om aktiviteterna anses vara viktiga 

för verksamheten. På grunda av Lottas ekonomiska kompetens hanteras de flesta 

redovisningsaktiviteterna internt och inte på grund av dess betydelse för verksamheten. I 

både Knäck & Bräck och Sten & Trädgård outsourcas stora delar av 

redovisningsaktiviteterna, detta bland annat, på grund av att redovisningsaktiviteter inte 

anses bidra till kärnverksamheten, vilket stöds av Memili et al. (2011) diskussion. Vi 

finner därmed att ägare i familjeföretagen visar på skillnader i hanteringen av 

redovisningsaktiviteter. Vi ser även en tendens i att ägare till familjeföretag hellre vill 

behålla stora delar av redovisningsaktiviteterna internt om kunskapen finns även om 

dessa inte anses vara kärnaktiviteter.  

Samtliga respondenter visar på nära relationer med övriga familjemedlemmar i 

familjeföretaget samt att de främjar för familjens bästa. Detta diskuterar även Brundin et 

al. (2014) och påvisas exempelvis genom att företagen har viljan att låta fler 

familjemedlemmar arbeta inom verksamheten. Detta upplever vi, utifrån vad Ronald och 
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Niclas sagt, att ägare till familjeföretag hellre anställer och betalar en familjemedlem för 

att arbeta inom företaget, detta på grund av den trygghet som en familjemedlem 

genererar. Utifrån vår insamlade empiri finner vi att ägare till familjeföretagen visar på 

nära relationer med sina kunder och externa leverantörer. Vi upplever att dessa betraktas 

som en del av familjen, och därmed behandlas på ett familjärt sätt. 

5.2 Outsourcing 

Alla respondenter har uppfattat begreppet outsourcing på ett liknande sätt. Trots de små 

olikheterna i svaren hos samtliga respondenter är de eniga om att outsourcing, i stort sett, 

uppstår när alla eller delar av företagens tjänster läggs ut till någon annan, vilket liknar 

Belcourts (2006) definition av begreppet outsourcing. Varför det inte fanns några större 

olikheter mellan respondenternas uppfattning och att de själva inte upplevde oklarheter 

kring begreppet outsourcing kan bero på en huvudsaklig faktor. Eftersom respondenterna 

inom respektive familjeföretag använder, i någon grad, sig utav outsourcing upplever vi 

att det har medfört en grundlig förståelse för outsourcing och därmed enklare reflektioner 

kring begreppet. Därmed förekommer det bland respondenterna inte någon förvirring 

kring outsourcing, vilket Gilley och Rasheed (2000) påpekar. Sofia uppfattar outsourcing 

som de övriga respondenterna men blir mer nyanserat åt redovisningshållet på grund av 

den bransch hon är verksam i. Vi finner att det finns olika anledningar till outsourcing 

och varför ägare till familjeföretag antingen väljer att sköta delar internt och externt, 

vilket följande avsnitt syftar till att beskriva.    

5.3 Extern expertis 

Utifrån vår insamlade empiri finner vi att tillgången till extern expertis är den största 

anledningen till att ägare i familjeföretag outsourcar redovisningsaktiviteter, vilket även 

Everaert et al. (2007) i sin studie lyfter fram som den främsta anledningen. Detta påvisar 

att det finns en likhet mellan vår insamlade empiri och tidigare forskning. Denna likhet 

upplever vi kan bero på att utomstående personer utanför familjeföretaget, som Barbera 

och Hasso (2013) betonar, kan bidra med annan kunskap och expertis. Vi ser således en 

tendens av att mindre familjeföretag har otillräcklig kompetens inom den 

redovisningsmässiga biten och därmed finner ett behov att anlita en extern expert. Vi är 

dock medvetna om att kontexten mellan vår studie och tidigare gjorda studier skiljer sig 

åt, i exempelvis landet där studien är gjord och antalet sysselsatta inom företagen, vilket 

leder till att det inte går att dra parallella jämförelser mellan dessa.  
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Att redovisningskonsulterna och revisorerna är insatta i lagar och förordningar som berör 

redovisning anser respondenterna vara värdefullt, i synnerhet Ronald och Niclas. Everaert 

et al. (2007) lyfter fram betydelsen av att kunna tillämpa olika redovisnings- och 

skatteregler där även Belcourt (2006) diskuterar vikten av att experter är uppdaterade i 

aktuell lagstiftning. Detta ser vi kan förklara varför Ronalds och Niclas bristande kunskap 

inom området bidragit till en nästintill blind tillit för deras externa experter. Vi upplever 

att det i Knäck & Bräck och Sten & Trädgård inte finns den kunskap som experter 

besitter och att Ronald och Niclas således har ett, så som Everaert et al. (2007) diskuterar, 

större förtroende för tjänsteleverantörer. Dock upplever vi att ett stort förtroende inte 

enbart grundar sig i den kunskap tjänsteleverantörer besitter, utan också de nära 

relationerna respondenterna har med sina tjänsteleverantörer. Som det framgår i kapitel 4, 

avsnitt 4.3, lyfter Ronald och Niclas fram flera aspekter som påvisar hur den nära 

relationen med den externa experten bidragit till ett högre förtroende. Därmed ser vi en 

tendens att den nära relationen mellan parterna är bidragande till känslan av det stora 

förtroendet dessemellan. Trots Lottas stora ekonomiska kompetens, påpekar även hon, 

betydelsen av vara nära sin externa expert vilket vi, förutom kunskapsbiten, ser som en 

hörnsten bland respondenterna för att de ska känna trygghet och förtroende till sina 

externa experter. Just den personliga relationen mellan ägarna till familjeföretagen och 

den externa experten upplever vi som väldigt viktig för familjeföretagen där experterna 

även i många fall beskrivs som en vän. Vi ser därför tendenser på att det inom mindre 

familjeföretag verkar finnas ett familjärt förhållande med utomstående personer som 

arbetar för och med familjeföretaget. Ronald och Niclas har båda personliga relationer 

med sina externa experter som sträcker sig utanför arbetet, vilket vi dock anser skulle 

kunna bidra med problem om det uppstår konflikter dessemellan. Vi ser därmed en fara i 

att arbetet kanske inte längre skulle utföras med samma professionalitet och kvalitet som 

tidigare vid osämja mellan parterna.   

På grund av att samtliga respondenter har nära relationer och kontakt med sina externa 

experter, upplever vi att respondenterna inte stöter på problem såsom att externa experter 

agerat partiskt eller inte levererar arbete i tid, vilket Thong et al. (1994) påpekar är 

betydande. Vi reflekterar dock över att respondenterna inte skulle vilja påpeka om det 

skulle finnas en partiskhet, detta till följd av de nära relationerna dessemellan.  

Relationerna mellan respondenterna och de externa experterna kan även bidra till att de 

externa experterna ger familjeföretagens ägare en prioriterad behandling vilket vi ser som 
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fördelaktigt i det avseendet att familjeföretagen snabbt kan få svar på frågor eller tillgång 

till dokument vid behov. De personliga relationerna skulle även kunna leda till att 

experterna riskerar att dra ut på tilldelade deadlines, vilket kan bero på att de externa 

experterna inte längre känner samma press av att leverera i tid. 

Varken Ronald, Niclas eller Lotta upplever att det finns en risk i att förlora kontroll eller 

att hamna i en beroendeställning gentemot de externa experterna, vilket även Sofia menar 

genom att hon lyfter fram flera aspekter som visar på att klienter inte bör oroa sig över 

detta. Dock tror Lotta att risken finns om allt för stora delar av redovisningsaktiviteterna 

outsourcas vilket Everaert et al. (2007) lyfter fram som nackdelar och hinder när det 

gäller att outsourca redovisningsaktiviteter externt. Att respondenterna inte upplever att 

de förlorar kontrollen över redovisningen eller andra viktiga dokument, ser vi kan 

förklaras på grund av de nära relationerna mellan respondenterna i familjeföretagen och 

de externa experterna. Vi tror dock att det kan finnas faror med att ha alltför nära 

relationer med sina externa experter. Exempelvis kan det i Ronalds fall som haft ett långt 

samarbete och inte sett sina papper på närmare 15 år uppstått ett beroendeförhållande som 

skapat trygghet och förtroende. Detta skulle därmed kunna försvåra ett framtida byte av 

leverantör då den trygghet och förtroende som tidigare funnits försvinner och blir svår att 

ersätta. 

Utifrån vår insamlade empiri ser vi att Ronald och Niclas saknar kunskap och resurser för 

att hantera redovisningsaktiviteterna internt vilket även Raluca (2013) och Renner och 

Tebbe (1998) diskuterar att företag ofta saknar. Dock påpekas det att de skulle kunna lära 

sig om tiden och lusten finns. Vi ser en tendens, utifrån Lottas ekonomiska kunskaper och 

den interna hanteringen av redovisningsaktiviteter, att familjeföretag i det långa loppet 

skulle kunna tjäna på att utbilda sig och därmed utföra fler redovisningsaktiviteter internt. 

Således skulle det kunna betraktas som en investering, där företagen får in fler 

familjemedlemmar i familjeföretagen, mer intern kunskap, ökad kontroll och därmed 

minskat beroende gentemot externa leverantörer.  

5.4 Kärnkompetens 

Samtliga respondenter påpekar att det var svårt att urskilja vad outsourcing bidrar till och 

tror snarare att outsourcing kan ge olika konsekvenser. Prahalad och Hamel (1990) menar 

att företag genom outsourcing kan vinna konkurrensfördelar gentemot andra företag inom 

samma verksamhetsområden, detta eftersom ett större fokus kan läggas på 
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kärnverksamheten, vilket även samtliga respondenter tror att det skulle kunna leda till. 

Detta har en likhet med litteraturen som menar att outsourcing av periferiaktiviteter leder 

till att företag kan förbättra och utveckla sin kärnverksamhet (Gilley & Rasheed, 2000; 

Lankford & Parsa, 1999; Jayabalan et al., 2009; Renner & Tebbe, 1998). Vi ser att 

redovisningsaktiviteter i små företag betraktas som en börda och något som tar tid från 

kärnverksamheten, vilket stärker Sofias tolkning av att mindre företag uppfattar 

redovisning som ”ett nödvändigt ont”. Vi ser tendenser att ägare till mindre 

familjeföretag hellre vill fokusera på kärnverksamheten än att avsätta värdefull tid för att 

hantera redovisningsaktiviteter som inte bidrar till att förbättra och utveckla 

kärnverksamheten. Trots att outsourcingen av periferiaktiviteterna inte behöver bidrar till 

ett ökat fokus på kärnverksamheten ser vi en tendens, såsom Niclas också anser, i att den 

tid som blir över är värdefull i andra aspekter, såsom att mer tid blir över till fritiden. 

Dock ser vi det värdefullt att ägare till familjeföretag väljer att hantera 

redovisningsaktiviteter internt och på så sätt även betraktar det som en viktig del av 

verksamheten. Detta eftersom vi upplever att ägare som har bra koll på redovisningen får 

en större förståelse för vad som händer i företaget, till exempel genom att ha koll på vad 

investeringar genererar som är kopplade till att förbättra och utveckla kärnverksamheten.  

Ingen av respondenterna inom familjeföretagen ansåg att outsourcing av 

redovisningsaktiviteter skulle kunna leda till en konkurrensfördel. Problematiken med att 

avgöra vad outsourcing leder till kan bero på att familjeföretagen varit små till storleken 

och att outsourcing inte bidragit till känslan av en förändrad konkurrens- och 

marknadssituation. Dock är samtliga respondenter överens om att fokus bör ligga på 

kärnverksamheten. Detta ser vi genom att Ronald och Niclas inte vill lägga ner tid på 

exempelvis redovisningsarbete, eller så kallade periferiaktiviteter. Även Bermont och 

Sohal (2004) menar att företag bör outsourca när det rör sig om periferiaktiviteter. Vidare 

menar Bermont och Sohal (2004) att företag genom att outsourca periferiaktiviteter kan 

dra nytta av den externa leverantörens kompetens inom andra områden som berör 

verksamheten. Detta ser vi har en koppling till respondenterna som menar att den externa 

experten är värdefull i flera avseenden än rena redovisningsaspekter, där den externa 

experten även används vid investeringar och andra finansiella frågor. Dessutom betraktas 

experternas kontaktnätverk såsom advokater och skattejurister, vilket Lotta och Sofia 

även trycker på, som en värdefull tillgång för företagen. Vi upplever därmed att 

outsourcingen av periferiaktiviteter inte enbart görs för att frigöra mer tid för 
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kärnverksamheten eller för att erhålla eventuella konkurrensfördelar, utan även som ett 

sätt där den externa experten betraktas som en länk för att få tillgång till ett nätverk av 

andra betydelsefulla experter. Ägare till familjeföretag använder således extern expertis 

för så mycket mer än bara för hanteringen av själva redovisningsaktiviteterna.  

5.5 Transaktionskostnader 

Sofia menar att företag kan tjäna pengar genom att låta externa leverantörer hantera 

redovisningsaktiviteterna, vilket har likheter med Coase (1937) resonemang om att 

företag väljer att outsourca om det externt utförs till en lägre kostnad. Som det diskuterats 

i kapitel 4, avsnitt 4.5, anser samtliga respondenter från familjeföretagen att de 

outsourcade redovisningsaktiviteterna skulle kunna hanteras billigare internt. Detta skiljer 

sig från Everaert et al. (2007) diskussion om småföretagens övertygelse om att alla 

outsourcade redovisningsaktiviteter hanteras billigare externt. En förklaring till varför 

respondenterna i familjeföretagen har ett annat tankesätt än Sofia kan kopplas till Brundin 

et al. (2014) diskussion om familjeföretags stora engagemang för sin verksamhet. Vi 

upplever att ägare till familjeföretag värnar om sin verksamhet och på så sätt skulle kunna 

avsätta tid utanför arbetet för hanteringen av redovisningsaktiviteter. Detta förtydligas 

genom att Ronald påpekar att han vid sämre tider kommer att överväga att hantera 

redovisningsaktiviteterna internt. I ett sådant fall skulle en ägare kunna bortse från att ta 

ut lön för att utföra arbetet internt vilket gör det billigare. Enligt Sofia är prisfrågan 

väldigt viktig vid ett outsourcingbeslut. Ronald påpekade att det är ”värt varenda krona” 

trots att Ronald inte vet vad han betalar i förhållande till vad andra redovisningskonsulter 

och revisorer debiterar. Dock betraktas outsourcingen ändå som en kostnad där Niclas 

betonar att vissa kostnader har företaget beslutat att ta. Emellertid bör ägare till 

familjeföretagen inte betrakta outsourcingen som en kostnad, utan mer som en 

investering i mer tid och expertis för, exempelvis, en eventuell expandering som Knäck & 

Bräck planerar för framtiden. 

Ingen av respondenterna upplever problem med outsourcingen, vilket enligt Williamson 

(1981) är bidragande till att ökade transaktionskostnader uppstår. Samtliga respondenter i 

familjeföretagen är överens om att de i förväg är väl medvetna om de kostnader som 

outsourcingen av redovisningsaktiviteterna medför, vilket påvisar på att det inte 

förekommer någon högre grad av specificitet, vilket är en av Williamsons (1985) tre 

faktorer. Respondenternas personliga relationer med de externa experterna ser vi som en 

bidragande faktor till varför det inte upplevs som ett problem. Detta finner vi i stora drag 
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beror på att priserna är förmånliga samt på grund av det stora förtroendet dessemellan. Vi 

ser även att extrakostnader, i form av oplanerade eller dolda kostnader, inte upplevs vara 

problematiskt på grund av att det är samma typ av tjänst som årligen hanteras av samma 

externa leverantör. Detta anser vi medför till att det uppstår en säkerhet kring tjänsten där 

den både är standardiserad och anpassad för respektive familjeföretag. Detta kan kopplas 

till Williamson (1979) diskussion om standardisering och anpassning vilket har ett 

samband med de transaktionskostnader osäkerhet för med sig. Vidare anser vi att detta 

gäller för både slutprodukt och kvalitet, vilket även tyder på att revisorerna och 

redovisningskonsulterna kan förutsäga vilka ansträngningar en redovisningsaktivitet 

kommer att generera, vilket även är en av faktorerna som Williamson (1985) lyfter fram. 

Samtliga respondenter i familjeföretagen är nöjda över den kvalitet som den externa 

leverantören levererar vilket bidrar till att de inte finner ett behov av att kontrollera 

redovisningen. Everaert et al (2007) menar dock att kontroll över kvaliteten är en faktor 

som kan bidra till ökade kostnader. Vi upplever dock att även om det skulle finnas 

behovet att kontrollera kvaliteten skulle det ändå inte bidra till ökade kostnader, detta på 

grund av det långa samarbetet och den nära relationen som finns mellan parterna. Både 

Niclas och Ronald strävar efter att det ska vara förhållandevis lågt pris men även att 

redovisningen ska hålla god kvalitet, vilket inte stämmer med Sofias resonemang om att 

god kvalitet är en prisfråga. Lotta samarbetar i nuläget med Sofia medans Ronald och 

Niclas samarbetar med andra externa leverantörer, som i sin tur håller lägre priser än 

Sofia. Dock jämför inte Ronald och Niclas sina kostnader mot någon annan för att veta 

vad de då skulle få för pris i förhållande till kvaliteten. Eftersom Ronald och Niclas vet 

vad de erhåller för kvalitet i sin redovisning, anser vi därför att det är svårt att dra 

generella slutsatser om att ett högre pris genererar högre kvalitet.  

Utifrån vår insamlade empiri går det i kapitel 4, avsnitt 4.2, att se vilka delar av 

redovisningen som outsourcas i respektive familjeföretag. Lotta påpekar att aktiviteter 

som hanteras oftare bör hanteras internt, vilket kan kopplas till Williamsons (1985) 

resonemang om frekvens. Vi ser dock att den interna och externa hanteringen av 

redovisningsaktiviteter inte enbart grundar sig i hur ofta redovisningsaktiviteterna 

förekommer. Ronalds förarbete av fakturaunderlag och Niclas goda relationer med sina 

kunder, men även bristen på kompetens är alla bidragande anledningar till varför vissa 

bitar av redovisningen behålls internt samtidigt som andra aktiviteter outsourcas. Därmed 
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spelar flera andra faktorer in i hur frekvens är kopplat till outsourcingbesluten gällande 

redovisningsaktiviteterna. 

5.6 Avslutande analys 

Studiens forskningsansats har medfört att vi kunnat utveckla studiens teoretiska 

referensram. Detta har medfört att figuren som sammanfattar den teoretiska 

referensramen utvecklades i empirikapitlet för att sedan vidareutvecklas till figur 4. Det 

visade sig att de personliga relationerna varit av stor betydelse vilket medfört att teorier 

och begrepp som berör relationer skulle kunna användas för att vidare beskriva och förstå 

denna aspekt. En djupare förståelse för de personliga relationerna skulle kunna erhållas 

genom att ta hänsyn och koppla detta till begreppet ”socialt nätverk”. Detta eftersom ett 

stort socialt nätverk, enligt Greve och Salaff (2003), ger upphov till en större mängd 

information och resurser från andra experter. Även agentteorin skulle vidare kunna 

förklara betydelsen av de personliga relationerna. Enligt Schulze, Lubatkin, Dino och 

Buchholtz (2001) förklaras agentteorin som när en principal använder sig av en agent för 

att hantera någon del av företagets verksamhet. I vårt fall skulle detta vara när ägare till 

familjeföretag väljer att anlita en extern expert inom redovisning. Enligt Schulze et al. 

(2001) är ett av de vanligaste problemen med agentteorin att det kan uppstå en 

informationsasymmetri mellan ägaren (principalen) och den externa experten (agenten). 

Vi betraktar därmed de personliga relationerna som en möjlig lösning på detta problem, 

då nära relationer kan minska informationsasymmetrin och därigenom minska risken för 

att förlora kontroll. 

Efter genomförd analys utvecklades och reviderades figur 3 till figur 4. Som det 

illustreras i figur 4 grundar sig outsourcing av redovisningsaktiviteter inte enbart i de tre 

teoriområden som figur 1 och 3 tidigare diskuterat. Utifrån diskussionen som förts i 

analyskapitlet finner vi, som det visas i figur 4, att outsourcingbeslut grundar sig i de 

personliga relationerna mellan ägarna i familjeföretagen och de externa experterna. Vi 

upplever att personliga relationer påverkar valet av den externa experten, vilket i sin tur 

medför att ägare i familjeföretag får känslan av trygghet och tillförlitlighet. Den trygghet 

och det förtroende som följer av de personliga relationerna leder i sin tur till att ägare i 

familjeföretagen upplever att de erhåller ett förmånligare pris och att kvaliteten på utfört 

arbete är god. Som en följd av att de personliga relationerna ger tillgång till ett bra pris 

och värdefull extern expertis kan familjeföretag fokusera och satsa mer på 

kärnverksamheten, detta på grund av den tidseffektivitet som skapas. Detta kan sedan 
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beroende på bransch, företagsstorlek och vad som är planerat för framtiden leda till 

konkurrensfördelar. Även om redovisningsaktiviteterna skulle hanteras internt anser vi att 

tidseffektiviteten som följer av den externa expertisen skulle förloras och med stor 

sannolikhet leda till mindre fokus på kärnverksamheten, och således att möjligheten till 

att konkurrera minskar. 

 

Figur 4. Utveckling och revidering av figur 3 efter genomförd analys. Visar på hur personliga relationer påverkar 

kostnader, extern expertis och kärnverksamhet. (Egen konstruktion) 
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6 Slutsats och diskussion 

Detta kapitel syftar till att besvara studiens syfte och forskningsfråga. Vidare kommer 

egna reflektioner samt studiens teoretiska och praktiska bidrag att presenteras. 

Avslutningsvis diskuteras förslag för framtida forskning. 

Syftet med vår studie var att undersöka vilka anledningar som ligger bakom mindre 

familjeföretags outsourcingbeslut av redovisningsaktiviteter. Studiens syfte har 

preciserats med en forskningsfråga; varför väljer mindre familjeföretag att outsourca 

redovisningsaktiviteter? Vår studie visar på att tillgången till den externa expertisen varit 

den största anledningen till att mindre familjeföretagen valt att outsourca delar av 

redovisningsaktiviteterna, vilket i det avseendet stödjer tidigare forskning (Everaert et al., 

2007). Orsaken till detta beror på att det både saknats den kompetens och tid som 

hanteringen av redovisningsaktiveter kräver. Det intressantaste resultatet i vår studie är 

att den personliga relationen varit av ytterst stor betydelse hos respektive familjeföretag, 

vilket tidigare forskning inte verkar ha lyft fram. Vi fann att personliga relationer ses som 

betydelsefullt vid valet av den externa experten. Det framkomna resultatet tyder på att 

ägare i mindre familjeföretag värderar de personliga relationerna i flera avseenden där 

trygghet och förtroende varit två centrala begrepp som ägare till familjeföretagen känner 

gentemot den externa experten. Det visade sig även att de personliga relationerna sträcker 

sig till andra samarbetspartners såsom kunder och leverantörer. Den betydelsen som de 

personliga relationerna fört med sig upplever vi som familjeföretagarspecifikt där vi fått 

upplevelsen av att ägarna till de mindre familjeföretagen tenderar att behandla 

intressenter på ett familjärt sätt.  

Outsourcing av redovisningsaktiviteter har inte visat sig medföra kostnadsbesparingar, 

vilket enligt Renner och Tebbe (1998) ses som en anledning till att outsourca 

redovisningsaktiviteter. Detta förklaras av att det upplevs som ett nödvändigt ont och 

något som måste göras, varpå ägare till familjeföretagen verkar acceptera kostnaderna. 

Trots att insamlad empiri påvisar en tendens av att kostnadsaspekten inte är den viktigaste 

anledningen, påvisas det ändå att ägarna till familjeföretagen tar kostnader i beaktande 

genom att diskutera möjligheten att kunna utföra redovisningsaktiviteterna billigare 

internt, detta om tiden, lusten och kunskapen finns. Något som visade sig vara intressant 

var att ägarna till familjeföretagen aldrig jämfört eller följt upp de kostnader som 
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debiteras av de externa experterna vilket har sin förklaring i de personliga relationerna. 

Detta upplevde vi beror på att ägarna till familjeföretagen känner trygghet och 

tillförlitlighet, vilket därmed leder till att de litar på att de får ett förmånligt pris samtidigt 

som arbetet utförs med god kvalitet.  

Outsourcing av redovisningsaktiviteter har visat sig skapa tidseffektivitet vilket leder till 

att mer tid kan läggas på kärnverksamheten vilket även resoneras av Gilley och Rasheed, 

(2000), Jayabalan et al. (2009) och Renner och Tebbe (1998). Trots detta resonemang är 

ett intressant resultat att den tid som frigörs inte enbart investeras i kärnverksamheten.    

Detta eftersom ägarna i familjeföretagen visar på betydelsen av att investera tiden i att 

spendera mer tid med sin familj utanför arbetet samt till sin fritid, vilket vi upplever 

verkar vara specifikt för mindre familjeföretag. Detta eftersom att flera 

familjemedlemmar ofta är involverade i familjeföretagen vilket medför att tiden utanför 

arbetet praktiskt taget anses vara av lika stor betydelse som den tid som avsätts för 

kärnverksamheten. Att ägarna i familjeföretagen visat på svårigheter med att knyta 

outsourcing till konkurrensfördelar, vilket Jayabalan et al. (2009) argumenterar för, finner 

vi beror på storleken och branscherna på de undersökta familjeföretagen där 

outsourcingbesluten inte bidragit till känslan av en förändrad konkurrenssituation på 

marknaden. Eftersom vi funnit de personliga relationerna som en länk till valet av den 

externa experten och för de kostnader som outsourcing av redovisningsaktiviteter medför, 

ser vi det som bidragande till att familjeföretag erhåller mer tid som kan avsättas för 

kärnverksamheten, vilket i sin tur skulle kunna leda till konkurrensfördelar.    

6.1 Studiens bidrag 

6.1.1 Teoretiskt bidrag 

Tidigare forskning som studerat outsourcing av redovisningsaktiviteter hos SMEs har 

eftersökt forskning som baseras på kvalitativa studier (Jayabalan et al., 2009). Vi har till 

skillnad från tidigare studier därför utfört en kvalitativ undersökning, där vi valt att lägga 

fokus på mindre familjeföretag. Vi har funnit att de personliga relationerna, som 

karakteriserat de undersökta familjeföretagen, spelat en stor roll kring de anledningar som 

ligger bakom outsourcingen av redovisningsaktiviteterna inom familjeföretag.   
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6.1.2 Praktiskt bidrag 

De personliga relationerna som visat sig vara av stor betydelse hos ägarna i 

familjeföretagen till de olika samarbetspartnerna, detta finner vi inte enbart bör vara av 

betydelse för ägare till familjeföretag utan även för de olika intressenterna. Även om de 

personliga relationerna är viktiga bör ägare till familjeföretag i en större utsträckning 

jämföra kostnader med andra externa leverantörer. Genom att jämföra kostnader kan 

ägare till familjeföretagen jämföra kvalitet i förhållande till det debiterade priset. De 

personliga relationerna kan dock leda till att både ägare och externa leverantörer inte 

längre kritiskt ifrågasätter varandra, detta för att inte riskera att skada de personliga 

relationerna dessemellan. Ägare till familjeföretag, men även externa leverantörer, bör 

förstå vikten av ett kritiskt förhållningssätt gentemot varandra. Detta eftersom ett kritiskt 

förhållningssätt skulle kunna leda till att de personliga relationerna förbättras, då detta 

kan leda till en diskussion mellan parterna. Vidare skulle detta kunna medföra att nya 

idéer och åsikter leder till möjliga förbättringar inom respektive parts verksamhet. 

Blivande samarbetspartners till familjeföretag bör vara medvetna om att personliga 

relationer spelar en betydande roll. Genom att fokusera på att skapa nära relationer till 

ägare i familjeföretag finner vi att kunder och leverantörer tenderar att behandlas på ett 

familjärt sätt, vilket vår insamlade empiri påvisat. Exempelvis kan redovisnings- och 

revisionsbyråer marknadsföra sig själva med att de värdesätter nära relationer och 

kontinuerlig kontakt med sina kunder. Detta eftersom nära relationer visat sig leda till 

långa samarbeten mellan parterna, vilket bidragit till upplevelsen av att ägare till 

familjeföretag föredrar långvariga samarbeten som bidrar till känslan av trygghet och 

förtroende.   

6.2 Reflektioner 

Efter genomförd studie reflekterade vi över de beslut vi tagit under studiens gång. Denna 

reflektion grundar sig i valet av att vi bestämde oss att inte inkludera en av de två 

ursprungliga forskningsfrågor vi till början hade i denna studie. Forskningsfrågan var 

utformad på följande sätt; vilka redovisningsaktiviteter outsourcar mindre 

familjeföretag? Detta beslut tog vi efter insamlad empiri. Anledningen till att denna 

frågeställning inte tagits med beror på att vi under studiens gång fått insikten om att 

frågeställningen inte skulle kunna styrka och förbättra studien, mer än att det som i små 

drag redan diskuterats och analyserats kring vilka redovisningsaktiviteter som outsourcas. 
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Detta eftersom vi upplever att studiens enda forskningsfråga besvarat syftet på ett 

tillfredsställande sätt och bidragit till en förståelse kring studieämnet. Tidigare forskning 

som i studier lyft fram vilka redovisningsaktiviteter som outsourcas har varit mer 

omfattande, exempelvis i det avseende att de använt sig av en kvantitativ 

forskningsmetod med hundratals företag inkluderade (se exempelvis Everaert et al., 2007; 

Jayabalan et al., 2009; Renner & Tebbe, 1998). Det skulle med andra ord ha behövts en 

större kvalitativ studie med betydligt fler företag för att kunna dra slutsatser av högre 

kvalitet för att besvara den borttagna frågeställningen.  

6.3 Förslag för framtida forskning 

Efter genomförandet av denna studie finner vi att det uppkommit aspekter som vi 

upplever vore intressanta för framtida forskare att undersöka. I ett vidare perspektiv bör 

framtida forskning genom ytterligare kvalitativa forskningsmetoder lägga fokus på att 

närmare studera den påverkan personliga relationer har mellan ägare till familjeföretag 

och dess samarbetspartners, vilket skulle kunna studeras ur respektive parts perspektiv. 

Detta för att ytterligare kunna förklara betydelsen av relationerna samt dess inverkan vid 

outsourcingen av redovisningsaktiviteter. Exempelvis skulle begreppet ”socialt nätverk” 

och agentteorin, vilka tidigare diskuterats i avsnitt 5.6, kunna användas för att vidare 

skapa en djupare förståelse gällande de personliga relationerna. Även fler företag bör i 

framtida studier inkluderas vilket gör det möjligt att förstärka resultaten. Fler företag, 

men även andra företagstyper, kan bidra till att fler anledningar kan upptäckas vilket 

innebär att fler resultat också kan påträffas.   

För framtiden har vi även funnit ett behov av att genomföra en kvantitativ forskning som 

undersöker vilka redovisningsaktiviteter som outsourcas, vilket genom en avgränsning 

enbart fokuserar på familjeföretag. Eftersom detta studieområde är uppmärksammat för 

SMEs skulle en liknande studie på familjeföretag göra det mögligt att utföra en 

jämförande studie mellan SMEs och familjeföretag. Resultaten från en sådan studie 

skulle sedan kunna användas för att exempelvis diskutera och analysera vad lik- och 

olikheterna beror på.  



51 

 

7 Litteraturförteckning 

Alexander, M., & Young, D. (1996). Strategic outsourcing. Long Range Planning, 29(1), 

116-119.  

Alvehus, J. (2013). Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok. (1. uppl.) 

Stockholm: Liber. 

Baden-Fuller, C., Targett, D., & Hunt, B. (2000). Outsourcing to outmanoeuvre: 

Outsourcing re-defines competitive strategy and structure. European 

Management Journal, 18(3), 285-295.  

Barbera, F., & Hasso, T. (2013). Do we need to use an accountant? The sales growth and 

survival benefits to family SMEs. Family Business Review, 26(3), 271-

292. 

Beaumont, N., & Sohal, A. (2004). Outsourcing in Australia. International Journal of 

Operations & Production Management, 24(7), 688-700.  

Belcourt, M. (2006). Outsourcing - The benefits and the risks. Human resource 

management review, 16(2), 269-279.  

Bettis, R. A., Bradley, S. P., & Hamel, G. (1992). Outsourcing and industrial decline. The 

Executive, 6(1), 7-22. 

Blomkvist, M. (2004). Entreprenörers delaktighet i att producera redovisning. 

Licentiatavhandling Halmstad: Scandinavian Institute for Research in 

Entrepreneurship, 2004. Halmstad.  

Brundin, E., Samuelsson, E. F., & Melin, L. (2014). Family ownership logic: Framing the 

core characteristics of family businesses. Journal of Management & 

Organization, 20(01), 6-37. 

Bryman, A. (2008). Samhällsvetenskapliga forskningsmetoder. Malmö: Liber. 

Carsrud, A. L., & Brännback, M. (Eds.). (2011). Understanding family businesses: 

Undiscovered approaches, unique perspectives, and neglected topics (Vol. 

15). Springer Science & Business Media.  



52 

 

Chrisman, J. J., Chua, J. H., & Sharma, P. (2005). Trends and directions in the 

development of a strategic management theory of the family firm. 

Entrepreneurship theory and practice, 29(5), 555-576.  

Coase, R. H. (1937). The nature of the firm. Economica, 4(16), 386-405. 

Collis, D. J. (1991). A resource‐based analysis of global competition: the case of the 

bearings industry. Strategic management journal, 12(S1), 49-68. 

Deavers, K. L. (1997). Outsourcing: a corporate competitiveness strategy, not a search for 

low wages. Journal of Labor Research, 18(4), 503-519.  

Dess, G. G., Rasheed, A. M., McLaughlin, K. J., & Priem, R. L. (1995). The new 

corporate architecture. The Academy of Management Executive, 9(3), 7-

18. 

Duganier, B. J. (2005). Finance and accounting outsourcing can improve control: what 

best practices of outsourcing can protect control and compliance? Bank 

Accounting & Finance, 18(4), 39-43.  

Dyer, W. G. (2006). Examining the “family effect” on firm performance. Family business 

review, 19(4), 253-273.   

Dyer, W. G. (2003). The Family: The Missing Variable in Organizational Research$. 

Entrepreneurship theory and practice, 27(4), 401-416. 

Ely, M. (1991). Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken: cirklar inom cirklar. Lund: 

Studentlitteratur. 

Everaert, P., Sarens, G., & Rommel, J. (2007). Sourcing strategy of Belgian SMEs: 

empirical evidence for the accounting services. Production Planning and 

Control, 18(8), 716-725. 

Everaert, P., Sarens, G., & Rommel, J. (2008). Using transaction cost economics to 

explain outsourcing of accounting. Small Business Economics, 35(1), 93-

112.  

FAR. (u.å.a). Redovisningskonsult. Hämtad 4 februari, 2016, från https://www.far.se/du-i-

din-yrkesroll/redovisningskonsult/ 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.far.se%2Fdu-i-din-yrkesroll%2Fredovisningskonsult%2F&h=oAQG8Obqy
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.far.se%2Fdu-i-din-yrkesroll%2Fredovisningskonsult%2F&h=oAQG8Obqy


53 

 

FAR.(u.å.b.). Redovisningskurser. Hämtad 6 juni, 2016, från 

https://www.farakademi.se/kursomraden/redovisningskurser/ 

Gilley, K. M., Greer, C. R., & Rasheed, A. A. (2004). Human resource outsourcing and 

organizational performance in manufacturing firms. Journal of business 

research, 57(3), 232-240.  

Gilley, K. M., & Rasheed, A. (2000). Making more by doing less: an analysis of 

outsourcing and its effects on firm performance. Journal of management, 

26(4), 763-790. 

Greve, A., & Salaff, J. W. (2003). Social networks and entrepreneurship. 

Entrepreneurship theory and practice, 28(1), 1-22. 

Heshmati, A. (2001). On the growth of micro and small firms: evidence from Sweden. 

Small business economics, 17(3), 213-228. 

Holme, I.M. & Solvang, B.K. (1997). Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa 

metoder. (2., [rev. och utök.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Horwitz, B., & Kolodny, R. (1982). Financial reporting regulation and small research-

intensive firms. Journal of Small Business Management (pre-1986), 

20(000001), 44-49. 

Ifinedo, P. (2008). Impacts of business vision, top management support, and external 

expertise on ERP success. Business Process Management Journal, 14(4), 

551-568. 

Jacobsen, D.I. (2002). Vad, hur och varför: om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur. 

Javidan, M. (1998). Core competence: what does it mean in practice? Long range 

planning, 31(1), 60-71. 

Jayabalan, J., Raman, M., Dorasamy, M., & Ching, N. K. C. (2009). Outsourcing of 

accounting functions amongst SME companies in Malaysia: An 

exploratory study. Accountancy Business and the Public Interest, 8(2), 96-

114. 



54 

 

Lacity, M. C., & Willcocks, L. P. (1998). An empirical investigation of information 

technology sourcing practices: Lessons from experience. MIS quarterly, 

363-408. 

Lacity, M. C., & Hirschheim, R. (1993). The information systems outsourcing 

bandwagon. Sloan management review, 35(1), 73. 

Lankford, W. M., & Parsa, F. (1999). Outsourcing: a primer. Management Decision, 

37(4), 310-316. 

Lippitt, J. W., & Oliver, B. L. (1983). Big GAAP, little GAAP: Financial reporting in the 

small business environment. Journal of Small Business Management (pre-

1986), 21(000003), 52-57. 

Long, C., & Vickers-Koch, M. (1995). Using core capabilities to create competitive 

advantage. Organizational Dynamics, 24(1), 7-22. 

Matlay, H. (1999). Employee relations in small firms: A micro-business perspective. 

Employee relations, 21(3), 285-295. 

McIvor, R. (2000). A practical framework for understanding the outsourcing process. 

Supply Chain Management: An International Journal, 5(1), 22-36.  

Melin, L. (2012). En inledande översikt. I E. Brundin, A. W. Johansson, B. Johannisson, 

L. Melin, & M. Nordqvist, Familjeföretagande - Affärer och känslor, 7-18. 

Falun: ScandBook AB. 

Memili, E., Chrisman, J. J., Chua, J. H., Chang, E. P., & Kellermanns, F. W. (2011). The 

determinants of family firms’ subcontracting: A transaction cost 

perspective. Journal of Family Business Strategy, 2(1), 26-33.  

Merino, F., & Rodríguez, D. R. (2007). Business services outsourcing by manufacturing 

firms. Industrial and Corporate Change, 16(6), 1147-1173. 

Miller, D., Le Breton-Miller, I., Lester, R. H., & Cannella, A. A. (2007). Are family firms 

really superior performers? Journal of corporate finance, 13(5), 829-858. 

Murray, J. Y., & Kotabe, M. (1999). Sourcing strategies of US service companies: A 

modified transaction-cost analysis. Strategic Management Journal, 20(9), 

791-809. 



55 

 

Nordin, F. (2008). Linkages between service sourcing decisions and competitive 

advantage: A review, propositions, and illustrating cases. International 

Journal of Production Economics, 114(1), 40-55. 

Prahalad, C. K., & Hamel, G. (2006). The core competence of the corporation (s. 275-

292). Springer Berlin Heidelberg. 

Quélin, B., & Duhamel, F. (2003). Bringing together strategic outsourcing and corporate 

strategy: Outsourcing motives and risks. European management journal, 

21(5), 647-661. 

Quinn, J. B., & Hilmer, F. G. (1994). Strategic outsourcing. Sloan management review, 

35(4), 43. 

Raluca, S. A. V. A. (2013). Outsourcing Accouting–Benefits And Limits In The Current 

Economic Environment In Romania. Studies in Business and Economics, 

8(2), 123-127. 

Renner, C. J., & Tebbe, D. (1998). Who is outsourcing and why? Strategic Finance, 

80(1), 45. 

Ryen, A. (2004). Kvalitativ intervju: från vetenskapsteori till fältstudier. (1. uppl.) 

Malmö: Liber ekonomi. 

Schulze, W. S., Lubatkin, M. H., Dino, R. N., & Buchholtz, A. K. (2001). Agency 

relationships in family firms: Theory and evidence. Organization science, 

12(2), 99-116. 

SFS 1999:1078. Bokföringslag. Stockholm: Justitiedepartementet. 

Sharma, P. (2004). An overview of the field of family business studies: Current status and 

directions for the future. Family business review, 17(1), 1-36. 

 

Steiger, T., Duller, C., & Hiebl, M. R. (2015). No consensus in sight: an analysis of ten 

years of family business definitions in empirical research studies. Journal 

of Enterprising Culture, 23(01), 25-62. 

Svensson, P. & Starrin, B. (red.) (1996). Kvalitativa studier i teori och praktik. Lund: 

Studentlitteratur. 



56 

 

Thong, J. Y., Yap, C. S., & Raman, K. S. (1994). Engagement of external expertise in 

information systems implementation. Journal of Management Information 

Systems, 11(2), 209-231. 

Trost, J. (1997). Kvalitativa intervjuer. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Vetenskapsrådet. (2011). Vad innebär peer review? Hämtad 14 mars, 2016, från 

http://www.vr.se/forskningsfinansiering/beredning/beredningsprocessen/fo

rskaregranskarforskare/faqpeerreview/vadinnebarpeerreview.5.5fa10c312e

d4d5b90680001670.html  

Williamson, O. E. (1991). Comparative economic organization: The analysis of discrete 

structural alternatives. Administrative science quarterly, 269-296. 

Williamson, O. E. (1989). Operationalizing the new institutional economics: The 

transaction cost economics perspective. University of California Berkeley, 

45p. 

Williamson, O. E. (1985). The Economic Institutions of Capitalism: Firms, markets, 

relational Contracting. Free Press. 

Williamson, O. E. (1981). The economics of organization: The transaction cost approach. 

American journal of sociology, 548-577. 

Williamson, O. E. (1979). Transaction-cost economics: the governance of contractual 

relations. The journal of law & economics, 22(2), 233-261. 



57 

 

Appendix 1 

Individuella reflektioner, Paul. 

På grund av mitt intresse för redovisning och revision valde jag, under mitt sista år i 

ekonomprogrammet, att inrikta och fördjupa mig inom redovisning. Detta resulterade 

därmed i att examensarbetet fick en anknytning till just redovisning. Jag hade till en 

början svårt att hitta någon att skriva med. Eftersom jag själv uppfattar mig som ambitiös, 

disciplinerad och ansvarstagande ville jag skriva med någon som också hade liknande 

egenskaper och drivkrafter som mig. Efter att ha närvarat på ett informationsmöte som 

behandlat hur processen i examensarbetet kommer att se ut, var jag en av de få som inte 

hade någon att skriva med. Där träffade jag Per Gyllenberg som läser samma program 

och inriktning som mig. Vi kände sen tidigare varandra i skolan men vi hade dock aldrig 

skrivit någon inlämningsuppgift tillsammans. Efter att ha fört en kortare diskussion med 

varandra kände jag att Per skulle bli en bra partner under examensarbetet, bland annat på 

grund av de mål och drivkrafter vi båda hade. Vi hade båda avsikten att klara av 

momentet med minst ett godkänt i betyg och vi ville båda satsa på att färdigställa arbetet 

och ta examen. Dock måste jag erkänna att jag var lite orolig över mitt val i det avseende 

att det kanske skulle bli svårt att komma överens med någon jag aldrig samarbetat med 

innan. Nu i efterhand när jag tittar tillbaka över den tid som varit ångrar jag inte mitt val. 

Det har varit roligt och lärorikt att skriva examensarbetet tillsammans med Per. 

Det var till en början svårt att hitta ett intressant och relevant ämne som vi båda ville 

skriva om. Jag var lite stressad när dagarna gick och vi ännu inte hade bestämt något 

ämne. Efter att både ha bollat idéer med varandra och med olika lärare valde vi till slut att 

skriva om något vi båda tyckte skulle bli intressant att undersöka. Vi hade även svårt att 

få företag som ville ställa upp på intervju. Jag var irriterad över detta eftersom värdefull 

tid försvann när vi inte kunde påbörja empiriinsamlingen. Eftersom vi var tidigt ute med 

att kontakta företag, löste det sig i slutändan utan att vi kände att vi blev alltför 

tidsstressade.  

Examensarbetet har bidragit till att jag bland annat utvecklat en större analytisk förmåga, 

i synnerhet då det gäller det ständiga bearbetandet av en text. Att kunna vara kärnfull, det 

vill säga veta vad som är relevant respektive irrelevant är något jag tagit med mig. Att 

dessutom hitta styrkor och svagheter i en text är några saker som jag är tacksam över att 
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jag lärt mig vilket förbättrat mitt kritiska förhållningssätt. Jag har även blivit mer 

stresstålig och lärt mig att bättre strukturera upp mitt arbete, genom att exempelvis 

planera för hur veckorna skulle se ut, genom att ha deadlines till när vissa moment skulle 

vara klara. Jag har innan detta arbete alltid föredragit att arbeta självständigt, detta för att 

jag upplevde det vara effektivare. Detta arbete bevisade dock motsatsen. Att flera 

personer tillsammans arbetar mot ett och samma mål är något jag nu värdesätter. Detta 

eftersom det varit utvecklande att diskutera olika aspekter med en annan person. Det är 

dessutom mer tidseffektivt i det avseende att jag inte själv sitter och grubblar över något 

som jag inte förstår, utan att vi då kunnat föra en dialog, resonera och argumentera för 

något någon av oss inte förstår. Jag upplever att vi under hela arbetets gång haft en jämn 

arbetsfördelning. Vi har för det mesta arbetat tillsammans i skolan, men det har dock 

förekommit att vi fått dela upp olika bitar, i synnerhet den teoretiska referensramen, detta 

för att vara mer tidseffektiva. Vi skickade de bitar vi delade upp till varandra för att läsa 

och förstå vad var och en skrivit. Då kunde vi självständigt hitta synpunkter och ha ett 

kritiskt förhållningssätt till olika aspekter som skulle kunna förbättras och förtydligas. 

Fördelarna med att kontinuerligt ha varit nära sin partner vid skrivandet har varit stora. 

Det har bland annat varit nyttigt att tillsammans diskutera och komma överens om hur vi 

ska argumentera och resonera i olika delar. Jag tycker också att jag motiverats mer i 

själva skrivandet när vi arbetat tillsammans. Ibland hade jag missat olika saker som Per 

upptäckt och vice versa och det kan vara aspekter som jag själv inte kanske hade tänkt på 

om jag suttit själv. Vi har även varit ett bra team i det avseende att vi båda kunnat lämna 

ömsesidig kritik till varandra. Vi båda ifrågasatte och diskuterade varandras tankar vilket 

bidrog till att jag och Per alltid fick tänka till. Således blev kvaliteten på arbetet alltid 

bättre. Till skillnad mot att själv sitta hemma anser jag även att jag erhållit en tydligare 

helhetsbild av arbetet när vi skrivit tillsammans  

Jag hade aldrig skrivit en sådan tidskrävande och stor uppsats innan och därför var hela 

denna process något nytt för mig. Jag var till en början stressad och orolig över hur det 

skulle gå, främst över alla smådetaljer som skulle finnas med. Jag hade heller aldrig varit 

med om att intervjua personer i företag vilket i sig varit väldigt lärorikt och en bra 

erfarenhet att ha med sig. Det var också utvecklande att läsa vetenskapliga artiklar för att 

undersöka hur dessa skulle kunna kopplas och analyseras till syftet och 

forskningsfrågorna. Dock var det lärorikt att ha läst kursen individuell fördjupning innan, 

vilket bidrog till att jag hade små förkunskaper i upplägget av ett vetenskapligt arbete. 
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Avslutningsvis måste jag påpeka att hela processen varit en stor utmaning och att det 

därför varit viktigt att vara tålmodig. Det har varit lärorikt och jag tar med mig mycket av 

detta till framtiden. En av de största egenskaperna jag tar med mig är det kritiska 

förhållningsätt som i stort sett präglat hela examensarbetet.   
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Individuella reflektioner, Per. 

Arbetet med att genomföra examensarbetet har kantrats av både med- och motgångar. 

Arbetet har haft en inriktning mot redovisning, detta eftersom det avslutande året för mig 

har haft redovisning som inriktning. För mig började arbetet dagen då högskolan 

genomförde en informationsträff för att berätta om viktiga saker att tänka på kring ett 

examensarbete. Ett av samtalsämnena var hur viktigt det var att hitta någon att arbeta 

tillsammans med. För mig var det inte självklart sedan innan vem jag skulle arbeta med, 

vilket efter mötet fick mig att bli lite stressad. Efter en tid pratade jag och Paul Salloum 

med varandra för att se om våra gemensamma ambitioner var på samma nivå, vilket det 

visade sig vara. Detta medförde att vi bestämde oss för att arbeta tillsammans, även om 

det fortfarande fanns vissa frågetecken då vi inte tidigare under skoltiden provat på att 

arbeta med varandra. Dessa frågetecken har verkligen rätats ut till utropstecken under 

arbetets gång, då jag upplever att vårt samarbete har fungerat på ett fantastiskt bra sätt. 

Jag skulle verkligen inte kunnat önska mig någon annan samarbetspartner än Paul. Vi har 

tillsammans haft en positiv och glad inställning under hela arbetet. Han har många 

kvalitéer som jag har saknat, men som jag känner att jag under arbetets gång utvecklat, 

vilket jag har Paul att tacka för.  

Vårt samarbete sattes verkligen på prov på en gång när väl processen med att genomföra 

arbetet sattes igång. Första problemet vi mötte var vilket ämne vi gemensamt skulle 

kunna tänka oss att skriva om. Detta tog mer tid än vi båda önskade. Vi hade dock stor 

hjälp av Fredrik Lundell då vi kunde bolla våra olika idéer med honom, vilket ledde oss 

fram till vårt val av ämne. Tack vare metodkursen som vi läst parallellt med 

examensarbetet har vi hela tiden blivit pådrivna att jobba på. För mig och Paul har detta 

passat bra då vi redan från första dagen bestämde oss för att sitta varje veckodag, precis 

som ett vanligt jobb. På grund av att vi varje dag suttit fick vi snabbt en bra grund att stå 

på. Denna grund har vi kunnat luta oss tillbaka på när det blivit svårare perioder. Vi valde 

att dela upp vårt arbete under utformningen av den teoretiska referensramen. Detta val 

gjorde vi för att snabbt kunna utforma den, samt att vi fick visa för varandra att vi enskilt 

kunnat prestera det som arbetet har krävt. På grund av att arbetet hela tiden har krävt ett 

analytiskt tänkande så är detta något som jag hela tiden utvecklat under arbetets gång. Att 

hela tiden jobba med en och samma text och hur meningsuppbyggnaderna ska formuleras 

för att kunna vara kärnfulla har varit en stor prövning för mig. Detta är det som jag 

personligen tycker att jag har utvecklat mest under arbetets gång. En stor del av arbetet 
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har varit att kunna planera sitt arbete utifrån utsatta deadlines, detta har varit prövande för 

oss, men det har även medfört att vi kommit varandra närmare. Den utmaning som 

arbetet har satt oss inför när det kommer till att lösa problem som uppstår har vi kunnat 

lösa på ett bra sätt på grund av vårt nära samarbete. Det största problemet som vi stötte på 

var när företag skulle kontaktas för att samla in empirin. Vi fick verkligen kämpa för att 

hitta företag som var villiga att ställa upp. Detta var en utmaning då vi började tro att vi 

inte skulle hitta några företag, men istället för att ge upp fortsatte vi bara att jobba på.  Jag 

tycker att det nära samarbetet som jag och Paul har haft under hela arbetes gång varit 

väldigt betydelsefullt för att vi tillsammans kunnat nå fram till ett slutgiltigt 

examensarbete. Att ständigt jobba nära sin partner har bidragit till att vi lärt oss att både 

ge och ta kritik från varandra, vilket bidragit till att arbetet ständigt har förbättrats.  

Även om jag innan detta arbete fått prova på att genomföra en individuell 

fördjupningsuppgift så har detta varit något helt annat. Jag har verkligen lärt mig mycket 

om mig själv under arbetets gång. Att kunna se arbetet som en process som ska leda fram 

till ett examensarbete har varit väldigt utvecklande. Till en början ville vi båda två att allt 

skulle gå så snabbt och att det hela tiden skulle hända saker. Detta har förändrats under 

tiden, då vi har lärt oss att allt tar sin tid. Den del av arbetet som jag personligen 

uppskattat mest var när vi åkte ut och intervjuade företag. Det har varit intressant att få 

uppleva deras olika verksamheter och hur saker sköts och hanteras i verkligheten. Till en 

början var jag lite skrämd av att analysera empirin mot vår teori då jag hade uppfattat 

detta som svårt. Förvånande nog så var detta inte alls skrämmande, utan väldigt roligt och 

givande då vi verkligen har fått användning av den analytiska förmåga som Högskolan i 

Skövde har lärt oss.    

Som avslutning vill jag verkligen påpeka att den tid som examensarbetet tagit verkligen 

har varit lärorik och utvecklande. Även om det många stunder varit tufft är jag otroligt 

stolt över det som jag och Paul tillsammans har lyckats åstadkomma. Det kritiska 

tänkandet är det viktigaste som jag kommer att ta med mig från detta arbete. Även den 

utökade analysförmåga som arbetet har fört med sig kommer att bli viktigt och 

användbart i framtida jobb. Slutligen vill jag passa på att tacka Börje som fungerat som 

vår handledare under arbetet, Paul som varit min partner under detta arbete och självklart 

även min underbara familj som alltid har funnits där för mig.  
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Appendix 2 

Intressekoll för intervjudeltagande 

Hej! 

Vi är två studenter vid Högskolan i Skövde och skriver för närvarande vårt 

examensarbete inom företagsekonomi med inriktning redovisning. Arbetet handlar om de 

anledningar som får familjeföretag att outsourca hela eller delar av sina 

redovisningsaktiviteter till externa leverantörer. Med redovisningsaktiviteter menas bland 

annat framställning av finansiella rapporter, fakturering, lönehantering med mera. En 

extern leverantör kan i detta sammanhang betraktas som en redovisningskonsult från en 

bokföringsfirma. 

Vi eftersträvar att genomföra intervjuer med två personer i företaget som arbetar, har 

erfarenhet eller kunskap inom det område vi undersöker. Vi vill gärna, om möjligt, spela 

in intervjuerna och dessa kommer enbart att avlyssnas av oss. Om ni dessutom vill 

behandlar vi företaget, respondenten och svaren anonymt. 

Vi skulle vara tacksamma om ni vill vara delaktiga i vår studie och vi ser fram emot att få 

träffa er.  

Med vänliga hälsningar, 

Per Gyllenberg och Paul Salloum. 
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Appendix 3 

Intervjuguide familjeföretag 

Inledningsfrågor 

- Berätta kort om företaget. 

- Vilken relation har du till familjen i familjeföretaget? 

- Vad är din roll inom företaget och vad ansvarar du över? 

- Vad innebär outsourcing för dig? 

-  Vad innebär redovisningsaktiviteter för dig? 

Outsourcing 

- Hur hanterar ni redovisningsaktiviteterna i företaget?  

Anledningar till outsourcing 

- Varför började med att outsourca redovisningsaktiviteter? Anledningar? Fanns det 

problem? 

(Tidsbrist/kostnadsminimering/brist på kunskap) 

Extern expertis  

- Anser du att företaget fått tillgång till nödvändig extern expertis som tidigare inte 

funnits inom företaget?  

- Känner du att företaget påverkats negativt av en extern leverantör och har 

företaget blivit alltför beroende av denna? 

Transaktionskostnader  

- På vilket sätt har kostnader påverkat ert val av att outsourca eller inte outsourca? 

(Är det för att det är billigare att hantera detta externt?) 

- Väljer företaget att behålla redovisningsaktiviteter internt trots att det är billigare 

med en extern leverantör. Om ja, varför? 

Kärnkompetens 

- Betraktar ni redovisningsaktiviteter som en kärn- eller periferiaktivitet? 

- Har outsourcing bidragit till att ni istället kan fokusera och lägga resurser på 

kärnverksamheten? 

Fördelar outsourcing 

- Vilka fördelar upplever du outsourcingen har bidragit med till företaget?  

Nackdelar outsourcing 

- Upplever du att det finns nackdelar med er outsourcing?  
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Intervjuguide redovisnings- och revisionsbyrå  

Inledningsfrågor 

- Berätta kort om företaget. 

- Vad är din roll inom företaget och vad ansvarar du över? 

- Vad innebär outsourcing för dig? 

- Vad innebär redovisningsaktiviteter för dig? 

Outsourcing 

- Varför tror du mindre familjeföretag väljer att outsourca redovisningsaktiviteter? 

Anledningar? (Extern expertis/Tidsbrist/kostnadsminimering/brist på 

- Vilka fördelar ser ni med att familjeföretag outsourcar redovisningsaktiviteter? 

Nackdelar?  

Extern expertis 

- Rekommenderar du att familjeföretag som inte outsourcar redovisningsaktiviteter 

tillsätter en extern expert? Om ja, varför?  

Transaktionskostnader  

- Hur stor påverkan tror du kostnader har gällande familjeföretags val av att 

outsourca eller inte outsourca?   

Kärnkompetens 

- Hur tror du mindre familjeföretag uppfattar redovisningsaktiviteter, som en kärn- 

eller periferiaktivitet (icke-kärnaktivitet)? Beroende på svar, varför? 

- På vilket sätt tror du att mindre familjeföretags outsourcing av 

redovisningsaktiviteter påverkar kärnverksamheten? Varför? 

 

 


