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Abstract 

Aim/purpose: To increase the understanding of outsourcing decisions through 
the examination of the basis for decisions in the outsourcing process and 
comparisons with arguments within the resource-based view [RBV] and 
transaction cost economy [TCE]. 

Method: A qualitative approach was applied in order to gain insights regarding 
how respondents reason about decisions in the outsourcing process.  Semi-
structured interviews were performed with respondents from 7 small companies 
and 4 accountants. 

Findings: Access to additional competence is central for the outsourcing of 
accounting in small companies. Previous experience and personal 
recommendations are important factors in supplier selection. The evaluation of 
selected supplier and strategy tend to be based on an absence of significant 
deficiencies rather than structured assessment. 

Conclusions: By outsourcing accounting companies makes time available for 
other tasks that could possibly contribute to competitive advantage, which can 
be linked to arguments within the resource-based view. Based on this study 
perceived transaction costs do not seem to affect the sourcing decision, but it 
might influence supplier selection. 

Keywords: Outsourcing decision, Accounting, Sourcing strategy, Small 
companies, Business advice. 
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Sammanfattning 

Syfte: Öka förståelsen för outsourcingbeslut genom att studera beslutsgrunder 
i outsourcingprocessen utifrån argument inom resource-based view (RBV) och 
transaction cost economy (TCE).   

Metod: En kvalitativ ansats har valts för att bidra till insikt kring hur 
respondenter resonerar avseende beslut i outsourcingprocessen. 
Semistrukturerade intervjuer har genomförts med respondenter från 7 
småföretag och 4 redovisningskonsulter.  

Resultat: Tillgång till kompetens är ett centralt tema avseende outsourcing av 
redovisning i småföretag. Tidigare erfarenhet och personliga rekommendationer 
tenderar att ha betydande påverkan på leverantörsvalet. Vald sourcingstrategi 
och leverantör tycks utvärderas snarare via en upplevd frånvaro av väsentliga 
brister än med mer strukturerade metoder.  

Slutsatser: Genom outsourcing frigör företagen tid för andra uppgifter som har 
potential att bidra till konkurrensmässiga fördelar vilket kan relateras till 
argument inom resource-based view. Baserat på studiens resultat tycks upplevda 
transaktionskostnader inte påverka val av sourcingstrategi men däremot kan det 
i vissa fall inverka vid valet av leverantör. 

Nyckelord: Outsourcingbeslut, Redovisning, Sourcingstrategi, Småföretag, 
Affärsrådgivning. 
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1. Inledning 

Småföretag utpekas ofta som en stark drivkraft i samhället. Deras betydelse kan 
kopplas till flera områden, såsom bidrag till omsättning, tillväxt och 
sysselsättning. Enligt Statistiska Centralbyrån [SCB] (2017) utgör småföretagen 
mer än 99 procent av Sveriges företagsmassa och under år 2016 bidrog de till 
cirka 40 procent av omsättningen i den svenska ekonomin1 (SCB 2016). 
Gällande sysselsättningen är nästan hälften av alla anställda i Sverige verksamma 
i småföretag1 (SCB 2016) och en undersökning visar att de står för fler än 70 
procent av alla nya arbetstillfällen (Visma & Fria företagare 2014). Givet 
småföretagens betydelse för samhället är det av stort intresse att öka förståelsen 
kring beslutsprocesser inom dessa företag. Denna studie ämnar bidra till detta 
genom att undersöka beslutsgrunder i outsourcingprocessen. 

Outsourcing är ett fenomen som väckt stort intresse under lång tid och kan ses 
som ett strategiskt beslut med potentiellt väsentlig påverkan på företaget 
(Westphal & Sohal 2016) t.ex. för att relationen med en leverantör kan sträcka 
sig över lång tid, att beslutet får effekter på företagets tillgång till och användning 
av resurser och kan påverka konkurrenskraften. Outsourcing som strategi kan 
användas på ett flertal av ett företags funktioner, inkluderande såväl 
kärnaktiviteter som mer sekundära aktiviteter. Bland de områden som fått mest 
uppmärksamhet i forskningen kring outsourcing finns bland annat IT (Rajaeian 
et al. 2017) och logistik (Mohammadreza 2018), men denna studie kommer att 
inriktas på outsourcing av redovisning och därtill relaterad affärsrådgivning. 

Redovisningens funktion yttrar sig i flera aspekter från samhället i stort till den 
enskilde företagaren. Utöver att utgöra underlag för beskattning (SFS 1999:1229 
kap. 14) och källa till information för företagets intressenter (Lönnqvist 2011) 
kan redovisningsinformation vara av stort vikt som stöd för beslutsfattande vid 
exempelvis styrning och planering av företagets verksamhet (Dearman et al. 
2018). På grund av lagstiftningens utformning (bokföringslag, SFS 1999:1078, 
kap. 2) är redovisning en funktion som alla företag behöver förhålla sig till. 
Lagstiftningen reglerar dock inte vem som ska upprätta redovisningen, vilket 
innebär att företagen kan välja huruvida redovisningen ska utföras internt eller 
externt. Även i det fall företaget låter en extern part sköta dessa uppgifter finns 
inget krav på att personen som utför uppgifterna innehar en specifik titel såsom 
auktoriserad redovisningskonsult. Lagstiftningens utformning medför således 

                                                
1 Finans och försäkringsverksamhet samt offentlig förvaltning ingår ej i beräkningarna. 
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att alla företag måste fatta ett beslut kring denna fråga även om de inte 
nödvändigtvis reflekterar över att det utgör ett sourcingbeslut. 

1.1.  Problematik 

I och med den stora betydelse som sourcingbeslut kan få för företaget är det 
angeläget att få en bred förståelse för outsourcing som fenomen. Liksom andra 
organisatoriska beslut syftar sourcingbeslut i någon mån till att bidra till tänkta 
fördelar (alternativt undvika nackdelar). Tidigare forskning visar att merparten 
av de företag som använder sig av externa redovisningskonsulter är nöjda med 
tjänsterna (Marriot & Marriot 2000; Ramsden & Bennet 2005), men de vinster 
de upplever är i många fall svåra att mäta i ekonomiska termer (Ramsden & 
Bennet 2005). 

Det finns tidigare studier som behandlat området outsourcing av redovisning 
och relaterad affärsrådgivning bland mindre företag (bl.a. Carey & Tanewski 
2016; Everaert et al. 2010). Dock hanterar denna tidigare forskning inom 
området ofta små- och medelstora företag [SMEs] som en grupp, trots att 
begreppet innefattar företag med ett brett spann avseende antal anställda, 
balansomslutning och omsättning 2(Europakommissionen 2003/361/EC). Med 
anledning av de studier som tyder på att företagsstorlek kan vara associerat till 
benägenheten att outsourca redovisning (Carey & Tanewski 2016; Everaert et 
al. 2007; Mole et al. 2017) skulle det kunna vara relevant att studera olika 
storleksgrupper var för sig och i den här studien har småföretag, med 
tyngdpunkt på mikroföretag, valts som undersökningsgrupp. 

Avseende kunskapsläget om småföretags beslutsgrunder vid outsourcing av 
redovisnings- och affärsrådgivningstjänster finns det studier gällande SME:s 
beslut att outsourca redovisning (Everaert et al. 2007) och även gällande 
småföretags köp av affärsrådgivning (ex. Gooderham et al. 2004). Det finns 
sedan tidigare forskning gällande val av olika leverantörer (Day & Barksdale 
2003) samt utvärdering av tjänstekvalitet (Bennet & Smith 2004), men 
forskningen är inte inriktad på redovisning utan på andra typer av professionella 
tjänster. Baserat på vad som nyss beskrivits tycks det finnas en kunskapsbrist 

                                                
2 Definitionen av olika företagsstorlek bygger på antalet anställda i kombination med omsättning eller 
balansomslutning. Inom EU tillämpas följande definitioner av SMEs, småföretag respektive mikroföretag 
(observera att mikroföretag ingår i definitionen av småföretag och att småföretag ingår i SMEs): 
Mikroföretag: upp till 9 anställda, samt under 2 milj. € i omsättning eller balansomslutning. 
Småföretag: upp till 49 anställda, samt under 10 milj. € i omsättning eller balansomslutning. 
SME: upp till 249 anställda, samt under 50 milj. € i omsättning eller under 43 milj. € i balansomslutning. 
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gällande småföretags outsourcing av redovisning och relaterad affärsrådgivning, 
som denna studie ämnar reducera. 

För att förtydliga denna studies fokus och åskådliggöra sambandet mellan olika 
beslut relaterat till outsourcing har ett processperspektiv bedömts vara mest 
relevant. Då denna studie är inriktad på beslutsgrunder är ett sådant samband 
som är relevant att beakta det att beslutsfattarens uppfattning av utfallet är 
beroende av hur mål med outsourcing initialt definierades (Lacity et al. 1994). 
Ett processperspektiv har också bedömts kunna bidra till att synliggöra att 
relationen mellan köpare och tjänsteleverantör inte går att separera från tjänsten 
i sig (Grönroos 2008). 

De beslut som kommer att studeras inom ramen för detta arbete är varför 
företag väljer outsourcing som strategi, vilka grunder de använder för att välja 
leverantör samt hur företagarna resonerar kring besluten att bibehålla alternativt 
byta strategi respektive leverantör (Illie & Parikh 2004). Som del i detta 
resonemang tar studien med företagarens upplevelse av nytta, eftersom det 
skulle kunna påverka beslutet att behålla eller byta leverantör och upplägg. Då 
köparens upplevda nytta kan påverkas av relationen till leverantören har det 
bedömts relevant att ta med säljarens perspektiv eftersom det kan påverka 
relationen. Studien exkluderar inte företag som valt insourcing som strategi 
eftersom dessa kan bidra till förståelse av det initiala beslutet i 
outsourcingprocessen. Skälet till att affärsrådgivning inkluderats är dels 
svårigheten att separera denna typ av tjänst från renodlad redovisning och dels 
att affärsrådgivning förväntas få en ökad betydelse för redovisningsbranschen 
framöver (FAR & Kairos future 2013). 

Bland de mest använda teorierna avseende beskrivningar av 
outsourcingprocessen är resource based view (RBV) och transaction cost 
economy (TCE) (McIvor 2009). Enligt RBV bör outsourcingbeslutet baseras på 
resonemang kring konkurrensmässiga fördelar, medan TCE behandlar de 
transaktionskostnader som är förknippade med t.ex. asymmetrisk information 
och risken för opportunistiskt beteende (McIvor 2009). I denna studie kommer 
de resonemang som respondenterna ger uttryck för bland annat undersökas 
utifrån argument som är förekommande inom nämnda teorier. 

1.2. Syfte 

Baserat på det som behandlats ovan är syftet med denna studie att öka 
förståelsen för outsourcingbeslut genom att studera beslutsgrunder i 
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outsourcingprocessen utifrån ett resurs- och transaktionskostnadsperspektiv. 
Detta kommer att studeras i en småföretagarkontext, med företagens bild som 
det primära perspektivet kompletterat med leverantörens perspektiv, och 
baseras på företagens outsourcing av redovisning och affärsrådgivning. 

1.2.1.  Forskningsfrågor 

För att bidra till att besvara syftet används följande forskningsfrågor: 
 
• Hur resonerar småföretagare (ex ante) kring outsourcing av redovisning och/eller 

andra tjänster till externa redovisningskonsulter och vad bedömer 
redovisningskonsulter som viktigt vid småföretagarnas leverantörsval? 
 

• Hur utvärderar småföretagare det val de har gjort gällande outsourcing av 
ekonomitjänster (ex post) och vad upplever externa redovisningskonsulter som 
viktigt för småföretagare avseende denna typ av köp? 

1.2.2.  Kunskapsbidrag 

Genom att enbart fokusera på småföretag avser studien att bidra till förståelsen 
för tillämpning av olika beslutsgrunder i outsourcingprocessen för just denna 
storleksgrupp av företag. Huvudsakligen ämnar studien att öka förståelsen kring 
varför småföretag väljer att outsourca eller inte outsourca, vad som bidrar till 
val av leverantör samt hur utvärdering av vald sourcingstrategi och leverantör 
görs. Genom att studera outsourcing av redovisning och affärsrådgivning kan 
studien bidra till en djupare förståelse kring outsourcing av professionella 
tjänster. 

Då studien inkluderar tjänsteleverantörens perspektiv är förhoppningen att 
studien ska medverka till en bredare förståelse för vad som påverkar köparens 
utvärdering av vald sourcingstrategi och leverantör och i förlängningen kan 
inverka vid omprövningen av dessa. 
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2. Teoretiskt ramverk 

I det teoretiska ramverket behandlas inledningsvis beslutsfattande i småföretag, 
samt outsourcing som begrepp och process. Därefter berörs två av de teorier; 
RBV och TCE, som ofta appliceras vid beskrivningar av outsourcingprocessen. 
Vidare behandlas motiv till olika sourcingstrategier och val av leverantör. 
Avslutningsvis berörs utvärdering av leverantörer och sourcingstrategier. 

Då studien rör beslutsgrunder i småföretag krävs en förståelse för hur 
beslutsfattandet i små företag kan skilja sig från det i större företag. Beslut fattas 
av personer, inte organisationer, och beslutsfattande i småföretag sker ofta 
enskilt snarare än i grupp (Pressey et al. 2009) vilket skulle kunna göra att 
beslutsfattande i småföretag mer än i större företag påverkas av den enskilde 
individen och dennes uppfattning. För de minsta företagen har beslutsfattandet 
beskrivits som intuitivt eller begränsat rationellt, snarare än objektivt rationellt, 
och personlig erfarenhet hos beslutsfattaren antas spela en väsentlig roll 
(Liberman-Yaconi 2010). För många småföretagare utgör faktorer som 
oberoende, livskvalitet och arbetstillfredsställelse, snarare än ekonomiska 
vinster, drivkrafter för företagandet (Morrisey & Pittaway 2004; Reijonen 2008). 
Detta innebär att företagarnas egen uppfattning om framgång i många fall bättre 
utvärderas genom begrepp som kundrelationer och produktkvalitet än i 
finansiella termer (Reijonen 2008). Vad gäller ekonomiska mått är det enligt 
Reijonen (2008) primärt att få ett rimligt leverne som är viktigt och företagarna 
vill att företaget ska växa till en nivå där detta uppnås, men inte nödvändigtvis 
mer. Det faktum att de ekonomiska motiven inte är allenarådande kan påverka 
beslutsfattande i företagen (Reijonen 2008) inklusive sourcingbeslut. 

2.1. Outsourcing 

Innebörden av begreppet outsourcing varierar i litteraturen, vissa definitioner 
handlar om att etikettera handlingar som outsourcing/inte outsourcing, medan 
andra snarare behandlar syftet med sourcingbeslutet. Bland de förstnämnda 
finns en definition av Dolgui och Proth (2013 s. 6770), enligt vilka outsourcing 
är en handling att erhålla tjänster externt om dessa aktiviteter traditionellt 
utfördes internt. En vanligt förekommande innebörd av outsourcing är att all 
verksamhet i en verksamhetsgren läggs ut externt (se exempelvis Dolgui & 
Proth 2013). Ett alternativ är enligt Lacity och Willcocks (1998) att kategorisera 
hur ett företag väljer att strategiskt hantera olika sourcingalternativ som total 
insourcing, strategisk sourcing respektive total outsourcing. Kategoriseringen 
baseras på hur stor andel av budgeten för ett verksamhetsområde företaget har 
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valt att behålla internt respektive lägga ut externt. Enligt Everaert et al. (2010) 
tillämpar en majoritet av SME:s en strategisk sourcing gällande 
redovisningstjänster, vilket innebär att mellan 20 och 80 procent av budgeten 
inom området används externt (Lacity & Willcocks 1998). Denna studie syftar 
inte till att kvantifiera hur stor budgetandel som spenderas internt respektive 
externt, varför vissa definitioner av outsourcing inte blir relevanta i 
sammanhanget. 

Med bakgrund av att denna studie inriktas på beslutsgrunder i 
outsourcingprocessen anses definitioner relaterade till motiven för outsourcing 
vara användbara för att komplettera förståelsen av fenomenet. En sådan 
definition har framförts av Espino-Rodriguez och Padrón-Robaina (2006), som 
beskriver outsourcing som ett strategiskt beslut som genom avtal med en extern 
part syftar till att ge effekter på funktioner och processer som är nödvändiga för 
företagets tillhandahållande av varor och tjänster och därigenom bidra till 
kompetitiva fördelar för företaget.3 Trots att redovisning som funktion inte 
utgör ett direkt led i tillhandahållandet av varor och tjänster kan den, på grund 
av regulatoriska krav gällande redovisning av näringsverksamhet (bl.a. 
Bokföringslag SFS 1999:1078), ändå anses vara en nödvändig del i detta 
tillhandahållande. 

Den definition av outsourcing som kommer att användas i denna studie utgår i 
huvudsak från definitionen av Espino-Rodriguez och Padrón-Robaina (2006) 
men författarna av denna studie har valt att göra mindre justeringar för att 
anpassa definitionen utifrån studiens syfte och frågeställningar. Användningen 
av termen outsourcing inspireras också i hög utsträckning av Grönroos (2008) 
resonemang om värdeskapande i tjänsterelationer. Outsourcing används 
härefter med följande innebörd; ett beslut i syfte att bidra till fördelar genom att 
låta en extern part helt eller delvis utföra en funktion som företaget bedömer är 
nödvändig för sin verksamhet. Således anses inte graden av outsourcing eller 
huruvida företaget tidigare skött funktionen internt ha någon betydelse för 
begreppets definition i detta fall. I följande avsnitt behandlas outsourcing från 

                                                
3 “Outsourcing is a strategic decision that entails the external contracting of determined non-strategic 
activities or business processes necessary for the manufacture of goods or the provision of services by means 
of agreements or contracts with higher capability firms to undertake those activities or business processes, 
with the aim of improving competitive advantage” (Espino-Rodriguez & Padrón-Robaina, 2006, s.52): 
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ett processperspektiv samt två teorier som är vanligt förekommande vid 
beskrivningar av outsourcingprocessen.  

2.1.1. Outsourcing som process 

Det finns flertalet olika modeller som åskådliggör outsourcingprocessen (se 
bland annat Perunović & Pedersen 2007). Nedan (i fig. 1) visas 
outsourcingprocessen utifrån Ilie och Parikhs (2004) sammanställning. Utöver 
att åskådliggöra att olika faser i processen är relaterade har modellen valts för 
att illustrera att förloppet kan anses vara cykliskt, vilket innebär att utvärderingen 
av utfallet påverkar beslutet att behålla/byta leverantör men även beslutet att 
behålla/byta vald sourcingstrategi. Som tidigare nämnts kommer studiens 
huvudsakliga fokus att vara beslutsgrunder, och utifrån modellen är fokus 
relaterat till faserna (1) beslut att outsourca, (2) val av leverantör, (6) utvärdering, 
(7) beslut att förnya och nytt beslut att outsourca (alternativt ändra 
sourcingstrategi). Faserna i modellen nedan kan beskrivas som delvis 
överlappande snarare än isolerade och följande en strikt tidslinje. 

 
Figur 1. Outsourcingprocessen utifrån översikt av Ilie & Parikh (2004) s. 3562. 

Den initiala fasen i outsourcingprocessen handlar om beslutet att outsourca. 
Denna fas kan bland annat innefatta identifiering av kärnkompetenser (Momme 
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2002) samt analys av aktiviteters strategiska värde och företagets interna 
kapacitet (McIvor 2005). Nästa fas; val av leverantör, är enligt Wadhwa och 
Ravindran (2007) kritisk då framgången med outsourcingprocessen i hög 
utsträckning är beroende av leverantörsvalet. För att göra rätt val behöver 
köparen enligt Kannan och Tan (2006) utvärdera sina behov och särskilja de 
leverantörer som kan uppfylla behoven. Utvärderingsfasen föregår 
ställningstagandet gällande att förlänga samarbete, byta leverantör eller insourca 
aktiviteten. Dessa angivna faser i outsourcingprocessen kommer att behandlas 
ytterligare i kommande delar av det teoretiska ramverket. 

2.1.2. Beslutsgrunder utifrån RBV och TCE 

Olika teorier kan appliceras vid studiet av outsourcingprocessen för att bidra till 
förståelsen av olika aspekter, och i enlighet med vad som föreslagits av bl.a. 
McIvor (2009), Handley och Benton (2009), samt Neves (2014), kommer denna 
studie att kombinera RBV med TCE. 

Enligt RBV kontrollerar företaget ett antal tillgångar, vilka i vissa fall utgör 
resurser som kan bidra till kompetitiva fördelar. Teorin bygger på premisserna 
att konkurrerande företag inte har identisk tillgång till strategiskt viktiga resurser, 
samt att sådana resurser inte utan hinder kan förflyttas ex. mellan olika företag 
(Barney 1991). Utifrån denna teori bör beslutet att outsourca grunda sig på om 
det leder till konkurrensmässiga fördelar, och aktiviteter för vilka företaget 
saknar erforderliga resurser och förmågor bör outsourcas då det ger tillgång till 
kompletterande resurser (McIvor 2009). 

TCE utgår från två antaganden gällande mänskligt beteende (Williamson 1981): 
(a) begränsad rationalitet samt (b) att (åtminstone) vissa individer agerar 
opportunistiskt om tillfälle ges. Det förstnämnda bygger på att människor, bland 
annat på grund av ofullständig tillgång till information och begränsningar 
avseende förmåga att processa information, inte kan förutse alla möjliga utfall 
och därmed inte agera helt rationellt. Konsekvensen blir att det är omöjligt att 
utforma kontrakt som täcker alla potentiella utfall. Givet att vissa individer 
agerar opportunistiskt innebär det att transaktioner är förknippade med 
osäkerhet som medför transaktionskostnader (Williamson 1981). Enligt TCE 
bör företaget vid outsourcingbeslut ta hänsyn till dessa antaganden om 
beteende, samt inverkande faktorer såsom informationsasymmetri och 
begränsat antal potentiella leverantörer. Transaktionskostnader inkluderar även 
switching costs och svårigheter att specificera t.ex. arbetets omfattning och 
kvalitetskrav i kontrakt mellan parterna (McIvor 2009). 
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Såväl McIvor (2009) som Neves et al. (2014) förespråkar tillämpning av RBV i 
den initiala delen i outsourcingprocessen, vilket kan utmynna i identifiering av 
funktioner som bör utföras internt, och därmed indirekt identifiering av 
funktioner som lämpar sig för outsourcing. Vidare menar de (Neves et al. 2014) 
att RBV därefter lämpligen kombineras med TCE. I denna del kan företaget 
dels avgöra hur den egna förmågan att utföra funktionen står sig jämfört med 
andra delar av marknaden, utvärdera risker relaterat till outsourcing t.ex. 
avseende informations- eller kunskapsförlust och slutligen jämföra om 
transaktionskostnaderna förknippade med outsourcing är högre eller lägre än 
kostnader för insourcing (Neves et al. 2014). 

2.2. Motiv för olika sourcingstrategier och leverantörsval 

Traditionellt har köpprocessen i en B2B-kontext ansetts karakteriseras av 
rationellt beslutsfattande relaterat till nytto- och riskkalkyler (Eiriz & Wilson 
2006). Enligt Lin et al. (2016) påverkas outsourcingbeslut av förväntningar på 
värdeskapande i outsourcingprocessen och på uppfattningen om företagets 
möjligheter att fånga det skapade värdet. De menar att den första aspekten kan 
förklaras med hjälp av RBV och att bland de potentiella värdena finns såväl 
kostnadsbesparingar som tillgång till resurser och förmågor samt leverantörens 
engagemang och ansträngningar att utveckla produkten/tjänsten. Vidare anger 
Lin et al. (2016) att TCE kan användas för att förklara den andra aspekten, 
bedömningen av möjligheten att fånga det skapade värdet. Neves et al. (2014) 
menar att företaget vid outsourcingbeslutet måste väga transaktionskostnader 
mot alternativkostnader, såsom kostnader för att utveckla erforderlig 
kompetens internt. 

2.2.1. Motiv för outsourcing 

Beträffande beslutet att outsourca vissa verksamhetsdelar anges traditionellt sett 
kostnadsbesparingar vara huvudorsaken (Neves et al. 2014; Quelin & Duhamel 
2003). Dock menar andra (Elmuti & Kathawala 2000) att strategiska skäl såsom 
flexibilitet och fokus på kärnkompetens är den huvudsakliga anledningen. Enligt 
Kremic et al. (2006) kan kostnadsbesparingar och strategiska motiv även 
kombineras. Vid outsourcing av redovisning menar Everaert et al. (2007) och 
Bagienska (2016) att tillgång till extern kompetens utgör det primära motivet. 
Resonemanget stöds av den forskning som visar att många småföretagare har 
begränsad kompetens inom området (Marriot & Marriot 2000) och att en 
frånvaro av sådan kompetens internt har associerats med en högre sannolikhet 
att köpa in tjänsten (Carey & Tanewski 2016). Fokus på kärnverksamhet kan 
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vara ett annat motiv till varför företag väljer att outsourca sin redovisning 
(Everaert et al. 2010), vilket går i linje med strategiska skäl. Även om argumentet 
för att outsourca funktioner kan vara att uppnå konkurrensfördelar är 
forskningsresultaten avseende effekten på företagets prestation tvetydiga 
(Agburu et al. 2017; Berry et al. 2006; Carey 2015; Kamyabi & Devi 2012). 

Gällande behovet att få tillgång extern kompetens kan det vara högre hos 
mindre jämfört med medelstora företag (Everaert et al. 2007). Småföretag kan 
också ha svårare att nå skalfördelar i redovisningen (Everaert et al. 2007) och 
enligt Barrar et al. (2002) har småföretagen lägre produktivitet i 
redovisningsarbetet jämfört med redovisningskonsulter. Det skulle kunna tala 
för att outsourcing av redovisning är ett fördelaktigt alternativ för många 
småföretag. Trots att de ekonomiska vinsterna med outsourcing av redovisning 
således potentiellt skulle kunna vara störst för de minsta företagen finns inga 
entydiga bevis för att dessa företag outsourcar i störst utsträckning. Visserligen 
menar Everaert et al. (2007) att småföretag är mer benägna att outsourca 
redovisning, men flera andra studier visar istället motsatsen (Carey & Tanewski 
2016; Mole et al. 2017). Carey och Tanewski (2016) menar att de något större 
företagen, på grund av mindre begränsade resurser, har möjlighet att få 
kompetitiva fördelar av att köpa in externa tjänster. Mole et al. (2017) har 
föreslagit att företag med fler än 10 anställda kanske har en mer komplex 
verksamhet och därför större behov av extern rådgivning, men samtidigt inte är 
tillräckligt stora för att motivera att anställa någon med den aktuella 
kompetensen. En möjlig förklaring till dessa motstridiga resultat gällande 
företagsstorlek skulle kunna vara hur studierna har definierat små respektive 
medelstora företag. Avseende affärsrådgivning är efterfrågan högst för företag i 
uppstartsfasen (Blackburn et al. 2018, Mole et al. 2017), vid förändrade 
förutsättningar såsom regulatoriska förändringar, samt kritiska situationer som 
ekonomisk stress (Blackburn et al. 2018). 

2.2.2.  Motiv för insourcing 

Bland de företag som väljer att inte outsourca förekommer både de som 
bedömer att alternativet inte är fördelaktigt och företag som trots att de upplever 
att de har problem som de inte kan lösa på egen hand inte söker hjälp (Mole et 
al. 2017). En vanlig orsak till detta kan vara tveksamhet gällande nyttan eller om 
det finns tjänster som skulle passa företagets behov (Marriot & Marriot 2000), 
samt priset på tjänsterna (Everaert et al. 2007; Marriot & Marriot 2000; Sian & 
Roberts 2009). Vidare menar Neves et al. (2014) att risken med att outsourca 
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redovisningen kan uppfattas som hög då brister avseende tjänsten kan få 
påverkan på betydande delar av företagets verksamhet. En annan viktig 
anledning kan vara oro för informationsförlust, vilket har identifierats främst 
bland större SMEs, där kontroll och tidsenlig information kan utgöra viktiga 
strategiska aspekter (Everaert et al. 2007). Höga kostnader för att transferera 
sådana uppgifter till en extern redovisningskonsult kan också utgöra en 
bidragande orsak (Everaert et al. 2010). Även relationsbaserade anledningar; 
såsom bristande tillit (Neves et al. 2014) och tveksamhet till en potentiell 
rådgivares förmåga att förstå företagets verksamhet, är vanliga (Ardley et al. 
2016; Mole et al. 2017). 

2.2.3.  Val av leverantör (ex ante-utvärdering) 

Day och Barksdale (1994) menar att köpprocessen av professionella tjänster 
karaktäriseras av svårigheten att utvärdera alternativ och kvalitet. Enligt samma 
författare (2003) är köparens förtroende för leverantören och bilden av dennes 
engagemang två av de viktigaste faktorerna vid val av tjänsteleverantör, och 
såväl mjuka värden såsom personkemi och hårda värden såsom tidigare 
prestationer kan påverka dessa faktorer. Kvaliteten på personkemin är vidare en 
faktor som kan vara avgörande vid val av leverantör när andra kriterier bedöms 
som likvärdiga (Day & Barksdale 2003). Andra kritiska faktorer vid 
leverantörsvalet är kompetens och kapacitet, vilka utvärderas främst genom 
hårda värden med uppgifter som härrör från den potentiella leverantören (Day 
& Barksdale 2003). 

Vid svårigheter att objektivt utvärdera potentiella alternativ bl.a. avseende 
kvalitet kan köparen behöva använda t.ex. egen erfarenhet av leverantören (Day 
& Barksdale 1994), personliga rekommendationer (Bennet & Smith 2004), 
företagets rykte (Yoon et al. 1993) eller auktorisation (Bennet & Robson 1999) 
som indikatorer. När tidigare erfarenheter utgör referenspunkten innebär det att 
tidigare relationer (Pandey & Mookerjee 2018) och prestationer används som 
prediktor för framtida prestation (Day & Barksdale 1994). Att företag tenderar 
att välja tjänsteleverantörer som de har tidigare positiva erfarenheter av kan 
medföra problem då leverantören inte alltid har kompetens inom ett nytt 
område och inte nödvändigtvis är den leverantör som kan erbjuda störst 
fördelar i det aktuella fallet (Glückler & Armbrüster 2003). Ett flertal olika 
faktorer kan bidra till att undermedvetna skevheter påverkar leverantörsvalet 
(Das & Grover 2018). Det kan uppstå till exempel då köparen inte har tillgång 
till fullständig information gällande säljaren och exempelvis dennes kompetens. 
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Detta innebär att köparen behöver förlita sig på den begränsade information 
som finns, t.ex. vad som presenteras av säljaren eller rekommendationer. Detta 
kan leda till att beslutsfattaren fyller i eventuella luckor i informationen baserat 
t.ex. på generaliseringar eller tidigare erfarenheter (Das & Grover 2018). 

Vad gäller småföretags val av leverantör menar Ellegaard (2009) att det påverkas 
av målfunktionerna kopplade till det egna företagets operationella förmåga, och 
att kvalitet, leverans, responsivitet, flexibilitet samt service är viktiga faktorer. 
Vidare menar Ellegaard (2009) att småföretagen är villiga att betala ett högt pris 
så länge deras målfunktioner upprätthålls. Enligt Park och Krishnan (2001) har 
personliga egenskaper hos den verkställande i småföretag, såsom dennes ålder, 
utbildning och arbetserfarenhet, samt branschen i vilket företaget konkurrerar, 
påverkan på vilken leverantör som väljs. Enligt Pressey et al. (2009) uppger bara 
omkring hälften av SME:s att de strukturerat utvärderar olika leverantörer och 
Ellegaard (2009) menar att köpprocessen i mindre företag utmärks av ett 
informellt och reaktivt snarare än proaktivt tillvägagångssätt, vilket bidrar till 
minsta möjliga tidsåtgång. Enligt Hang och Wang (2012) tycks utvärderingen av 
olika potentiella alternativ bland de mindre företagen ofta vara begränsad 
oberoende av den situation som råder när valet görs. De menar att dessa företag 
ofta tidigt fokuserar på en möjlig lösning och först därefter avgör om det valda 
alternativet tycks kunna uppfylla uppställda krav. 

Som tidigare nämnts utgör redovisning ett område där många småföretag har 
en begränsad kompetens (Marriot & Marriot 2000) vilket, i kombination med 
bristande interna resurser såsom kapital (Johnson et al. 2007), kan försvåra 
utvärderingen av kvaliteten hos olika leverantörer av redovisnings- och 
affärsrådgivningstjänster. Enligt Bagienska (2016) är priset en viktig men inte en 
avgörande faktor. Inte heller avseende affärsrådgivning tycks pris vara något 
primärt beslutskriterium utan rykte, personlig erfarenhet och 
rekommendationer värderas tyngre (Glückler & Armbrüster 2003). Vad gäller 
andra faktorer som påverkar leverantörsvalet lyfter Bagienska (2016) fram 
konsultbyråns utbud av tjänster som viktigt. 

2.3. Utvärdering av sourcingstrategi och leverantör ex post 

Kundens bedömning av hur framgångsrikt utfallet av outsourcingprocessen är 
kan grundas på olika faktorer, såsom tillgång till ytterligare resurser och 
förmågor, ekonomiska fördelar, att avtalet kan anpassas utifrån förändrade 
förutsättningar, att uppsatta mål nås i tid och att servicenivån är i enlighet med 
eller överträffar förväntningar (Schwarz 2014). Vad gäller outsourcing av 
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tjänster har svårigheten med att utvärdera tjänstekvalitet tidigare berörts och 
resonemanget gäller också vid utvärdering ex post, då tjänster även ofta saknar 
attribut för utvärdering efter genomförande (Bennet & Smith 2004; Day & 
Barksdale 1994). Vid utvärdering av en tjänst kan kvalitetsaspekten delas in i två 
delar; teknisk respektive funktionell kvalitet (Morris et al. 2001). Den tekniska 
kvaliteten refererar till vad kunden mottar, exempelvis redovisningsinformation, 
medan funktionell kvalitet innebär hur kunden mottar den. Utvärderingen av 
kvaliteten är beroende av att bedömaren besitter kunskap om båda delarna, 
vilket förutsätter att mottagaren av redovisningsinformation har tid och kunskap 
nog att avgöra riktigheten. Enligt en studie av Sian och Roberts (2009) bedömer 
externa redovisningskonsulter att småföretagare kan ha svårigheter att förstå 
finansiella rapporter, vilket kan utgöra ett betydande hinder avseende köp av 
redovisningstjänster. 

Vid svårigheter att avgöra kvaliteten på den faktiska tjänsten kan relationen 
fungera som en indikator (Lian & Laing 2007). Relationen kan påverka såväl den 
upplevda nyttan med tjänsterna ur köparens perspektiv (Sarapaivanich & 
Patterson 2015), benägenheten att köpa in externa affärsrådgivningstjänster 
(Ardley et al. 2016; Blackburn et al. 2018) och sannolikheten att kunden förnyar 
avtalet med leverantören (bl.a. Lian & Laing 2007). Den upplevda kvaliteten hos 
relationen påverkas i sin tur av faktorer som interaktion vid personliga möten 
(Cherry et al. 2018), servicenivå (Casidy & Nyadzayo 2017) och kommunikation 
(Sarapaivanich & Patterson 2015). Starkt förknippat med relationen är 
begreppet förtroende (trust), för vilket det finns ett flertal tillgängliga 
definitioner (se t.ex. Cherry 2016 för en översikt), men enligt Blackburn et al. 
(2018) har dimensionerna kompetens, empati och integritet. En avgörande 
faktor är att redovisningskonsulten upplevs som kompetent (Carey & Tanewski 
2016), vilket innefattar kunskap om företaget och branschen (Blackburn et al. 
2018). Redovisningskonsulterna själva tycks inte anse att bransch- och 
företagskännedom är viktigt i samma utsträckning, utan menar främst att det är 
viktigt att man vet var man kan få tag i den information man behöver (Blackburn 
et al. 2018). 

Småföretagens relation till leverantörerna kännetecknas ofta av en låg grad av 
interaktion men samtidigt en hög grad av lojalitet, och det senare medför att 
småföretagen sällan byter leverantör (Ellegaard 2009). Enligt Das och Grover 
(2018) kan obenägenheten att genomföra förändringar vara ett sätt att minska 
osäkerhet. Viljamaa (2011) menar att så länge företagarna inte är missnöjda med 
leverantören ser de ingen anledning att fundera över andra alternativ. Samtidigt 
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visar en studie av Tsiros et al. (2009) att hög commitment i en affärsrelation 
bidrar till att köparen begränsar sökning av andra alternativ, att den befintliga 
kontakten värderas mer positivt och sannolikheten att köparen agerar för att 
byta ut affärskontakten minskar. 

2.4. Sammanfattning 

Det teoretiska ramverket har uppmärksammat att den traditionella innebörden 
av outsourcing kan vara bristfällig i denna studies kontext, varav det redogjorts 
för att denna studie använder begreppet outsourcing oberoende av i vilken grad 
en funktion lagts ut på en extern part. De olika faserna i outsourcingprocessen 
(Ilie & Parikh 2004) har presenterats där faserna val att outsourca, val av 
leverantör, utvärdering samt beslut att förnya har använts för att tydliggöra 
studiens fokus. I ramverket har det kortfattat redogjorts för hur teorier som 
RBV och TCE kan appliceras i outsourcingprocessen (bl.a. Neves et al. 2014). 
Vidare har, utöver kostnadsbesparingar, strategiska skäl till outsourcing lyfts 
fram som en primär aspekt (Elmuti & Kathawala 2000). Det har även 
presenterats faktorer som kan relateras till olika motiv för val av sourcingstrategi 
såsom företagets storlek och intern kapacitet. Även problematiken kring 
utvärdering av tjänster och tjänsteleverantörer berörts där bland annat relationer 
har lyfts fram som en aspekt av kvalitetsutvärdering (Lian & Laing 2007). Då 
beslutprocessen i ett mindre företag oftast innefattar få personer har även 
personliga egenskaper (Park & Krishnan 2001) och bias (Das & Grover 2018) 
hos beslutsfattaren berörts som en möjlig faktor till olika val. 
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3. Metod 

Som tidigare nämnts syftar studien till att ge en ökad förståelse kring 
småföretags beslutsgrunder i outsourcingprocessen avseende redovisning och 
därtill relaterade tjänster. Fokus för studien är de delar som rör sourcingbeslutet, 
valet av leverantör samt utvärdering av vald strategi och leverantör. I första hand 
antas företagens perspektiv men bilden kompletteras av 
redovisningskonsulternas uppfattningar kring småföretag som har valt att 
outsourca sådana tjänster. 

3.1. Forskningsstrategi och forskningsdesign  

Då motiv för agerande och upplevd nytta kan anses konstrueras i individens 
medvetande och i dennes interaktion med omgivningen (Alvesson & Sköldberg 
2017; Bryman 2013), krävs en metod som i så stor utsträckning som möjligt kan 
bidra till förståelsen av subjektiva processer. Studiens fokus på tjänster 
förstärker ytterligare behovet av en forskningsstrategi som kan “fånga” 
subjektiva bilder eftersom tjänster, enligt Day och Barksdale (1994), kan vara 
svåra att utvärdera objektivt. Vidare har valet av forskningsstrategi påverkats av 
resonemanget av Guba och Lincoln (1994 refererade i Bryman 2018), att det 
inte finns en absolut sann social verklighet som kan mätas, utan att det kan 
finnas flera beskrivningar av en verklighet. Med denna utgångspunkt görs inget 
anspråk på att presentera sanningen om hur företagarna i studien resonerar, utan 
snarare att måla upp en bild som kan bidra till förståelsen kring ämnet. 
Sammantaget innebär ovanstående att ett kvalitativt angreppssätt bedöms kunna 
bidra till en inblick i den “verklighet” som respondenterna verkar i och en ökad 
förståelse för deras resonemang. 

Baserat på litteraturgenomgången kan småföretags outsourcing av redovisning 
anses vara ett relativt outforskat område (se bl.a. Blackburn et al. 2018), vilket 
har bidragit till att en fallstudie (Eisenhardt 1989; Yin 2007) valts. En 
fallstudiedesign kan också möjliggöra bibehållandet av helheten (Yin 2007) och 
därigenom bidra till förståelse av kontext och meningsskapande, som är viktigt 
vid studiet av sociala företeelser (Alvesson & Sköldberg 2017; Bryman 2018; 
Yin 2007) vilket är ytterligare en anledning till valet av denna design. Denna nära 
koppling till empirin förespråkas vanligen inom grundad teori (Alvesson & 
Sköldberg 2017) vilket är en teoribildning som denna studie hämtar inspiration 
ifrån, utan att göra anspråk på att tillämpa i sin helhet. Studien har konstruerats 
som en multipel fallstudie och fallen utgörs av såväl småföretag som av 
redovisningskonsulter. Användandet av flera fall som i viss mån skiljer sig från 
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varandra kan bidra till en ökad förståelse av sociala företeelser (Bryman & Bell 
2013).  

3.2. Datainsamling4 

Nedan presenteras inledningsvis utförandet av den empiriska undersökningen 
och därefter redogörs kortfattat för insamling av sekundärdata. 

3.2.1.  Primärdata 

Mot bakgrund av att varje fall ska kunna bidra till syftet med studien (Yin 2007) 
har ett målstyrt urval (Bryman & Bell 2013) gjorts. Med utgångspunkt i studiens 
syfte var målet med urvalet av företag att få respondenter med insyn i 
beslutsprocessen avseende outsourcing (i detta fall av ekonomitjänster) samt 
möjlighet att påverka dessa beslut, eftersom det är tankar och resonemang hos 
beslutsfattarna som studien ämnar undersöka. Avseende urvalet av leverantörer 
var ambitionen att få tillgång till respondenter med god erfarenhet av arbete i 
relation till småföretag. 

Urvalet av företag gjordes via databasen Retriever Business och utifrån den 
beskrivning Bryman (2018) gör av olika urvalstyper kan urvalet anses vara 
kriteriestyrt kombinerat med urval med så stor variation som möjligt. 
Sökkriterierna var aktiebolag med 1–49 anställda inom Värmland. För att inte 
den upplevda tillgången på alternativ skulle påverka utfallet begränsades 
sökningen till företag inom 4 mil från undersökningsorten, där ett flertal 
potentiella leverantörer av redovisnings- och affärsrådgivningstjänster finns. 
Företagen valdes ut för att få en spridning i egenskaper såsom bransch, ålder 
och antal anställda med syftet att variationen ska kunna bidra till en bredare 
förståelse av beslutsprocessen. Även vid urvalet av redovisningskonsulter 
användes ett målstyrt urval via databasen Retriever Business, utom vid ett av 
fallen. Sökkriterierna som användes var bokföring- och redovisningsbranschens 
branschkod via SNI (69.201) inom Värmland. I det fall urvalet inte gjordes via 
nämnd databas var den ena intervjuaren sedan tidigare bekant med 
respondenten (redovisningskonsult). I vissa fall kan en personlig relation 
försvåra analysen då viss information kan vara implicit och en del av den 
gemensamma förförståelsen och därför inte uttrycks explicit (McGinn 2008). 
Närvaron av två intervjuare, varav den ena saknade tidigare relation till 

                                                
4 Då begreppet datainsamling kan indikera att det finns en objektiv verklighet som det är möjligt att “samla 
in” delar av (Alvesson & Sköldberg 2017), och detta resonemang inte överensstämmer med utgångspunkten 
för denna studie, var ambitionen att undvika denna term. Inget lämpligare förslag har dock kunnat 
identifieras, varför termen ändå använts. 
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respondenten, medförde att risken bedömdes vara begränsad i det aktuella fallet. 
Vidare fungerade denna intervju som en pilotintervju (se nedan). De tilltänkta 
respondenterna utgjordes av ägare alternativt ekonomiansvarig på företagen 
samt ägare alternativt kontorschef på redovisningsbyråerna. 

Gällande storleken på urvalet vid kvalitativ forskning finns olika meningar 
(Bryman 2018; Eisenhardt 1989) och oftast är det graden av teoretisk mättnad 
som styr (Bryman 2018). I och med att denna studie inte gör anspråk på att 
uppfylla en teoretisk mättnad har urvalsprocessen baserats på en önskan att 
bidra till en bred bild med olika kontexter inom ett relativt specifikt 
undersökningsområde. Urvalet fortgick tills att det insamlade materialet var 
tillräckligt rikt för att gemensamma teman skulle utkristallisera sig. Dessutom 
styrdes antalet fall, i enlighet med vad som utryckts av Fletcher och 
Plakoyiannaki (2010), av hänsyn till en önskan att ha tillräckligt antal fall för att 
få bredd i materialet, men att antalet inte skulle vara så stort att det medförde 
betydande risk att förlora djup. En översikt över deltagande småföretag 
presenteras i appendix B och en kortfattad beskrivning av respondenterna ges i 
tabell 1 i avsnitt 4.1. Antalet redovisningskonsulter var färre än antalet 
småföretag, dels beroende på en upplevd mindre spridning bland 
redovisningskonsulter än småföretag (avseende studiens fokus), och dels på att 
redovisningskonsulternas perspektiv i denna studie syftar till att ge en 
kompletterande bild. 

Baserat på vad Yin (2007) uppgett om möjligheten att genom intervjustudier 
målinrikta undersökningen efter frågeställningarna har detta tillvägagångsätt 
valts. Direktkontakt med personer som med avseende på syftet har relevanta 
insikter (Yin 2007) kan ge möjlighet att bidra till en förståelse för vad 
respondenterna upplever som viktigt och meningsfullt (Bryman 2018), vilket 
också det har bidragit till att intervjuer har valts som datainsamlingsmetod. Då 
avsikten med studien är att öka förståelsen för individers tankar och resonemang 
har, i enlighet med vad som uttrycks av Roulston och Choi (2018), intervjuer 
bedömts vara tillräckligt för att generera empiriskt material. 

Intervjuerna genomfördes på respondentens arbetsplats och enligt Plano Clark 
(2008) kan ett sådant tillvägagångssätt bidra till att öka förståelsen för den 
individuella kontexten. Kontakten ansikte mot ansikte gav möjlighet att läsa av 
respondenternas attityd, kroppsspråk samt sätt att tala, vilket enligt Ellegaard 
(2009) kan minska risken för missförstånd samt öka möjligheten att fånga det 
som är av betydelse för respondenten. Semistrukturerade intervjuer valdes för 
att för att i enlighet med vad som uttryckts av Bryman och Bell (2013) säkerställa 
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att ämnet för forskningsfrågorna skulle täckas samt ett visst mått av 
jämförbarhet mellan de olika fallen. Frågorna i respektive intervjuguide återfinns 
i Appendix A. Enligt Becker (1998 refererad i Yin 2007) kan formuleringar som 
respondenten upplever som laddade eller värderande bidra till defensiva 
reaktioner och försök har därför gjort att undvika denna typ formuleringar vid 
utformningen av intervjuguiden. 

Intervjuer som metod har mött kritik bland annat då det ifrågasatts huruvida de 
speglar något annat än rådande normer gällande intervjusituationer (Alvesson & 
Sköldberg 2017) och denna invändning går inte helt att bortse från. Inte heller 
kan det säkerställas att det som uttrycks under intervjun speglar respondenternas 
tankar och resonemang. T.ex. kan minnet påverka, inte minst om en lång tid 
förflutit sedan beslutet fattades eller resonemanget fördes (Yin 2007). Det kan 
också förekomma att respondenten väljer att försöka presentera en viss bild 
(Alvesson & Sköldberg 2017; Miles et al. 2014). Dessutom menar vissa att det 
råder en ojämlik maktfördelning mellan intervjuarna och respondenten i 
intervjusituationen (Barlow 2010). Som ett försök att reducera detta gavs 
respondenterna möjlighet att läsa igenom intervjuguiden i inledningen av 
intervjun. Risken finns att det kan ha påverkat deras svar och därmed utfallet av 
undersökningen, men med hänsyn till frågornas öppna karaktär bedömdes den 
vara relativt begränsad. Trots nämnda begränsningar ansågs intervjuer vara den 
metod som bäst skulle kunna bidra till förståelsen kring beslutsgrunder i 
outsourcingprocessen. 

Vid varje intervju deltog två intervjuare och båda ställde frågor och följdfrågor 
på ett inte förutbestämt sätt med syftet att, i enlighet med vad som uttrycks av 
Bryman och Bell (2013), kunna anpassa utformningen beroende på vad som 
uttrycktes av respondenten. Närvaron av två intervjuare uppfattades förbättra 
möjligheten att urskilja flera aspekter i respondents uttryck, vilket vidare 
upplevdes medverka till en högre flexibilitet kring följdfrågor. Dessutom 
bedömdes närvaron av två intervjuare vara positivt för jämförbarheten mellan 
fallen. Enligt Morgan och Guevara (2008) kan ljudinspelningar minska risken 
att delar av svar, unika formuleringar och betoningar går förlorad, och av denna 
anledning har ljudinspelningar gjort vid samtliga intervjuer. Trots risken att vissa 
respondenter kan hämmas av en ljudinspelning (Bryman & Bell 2013; Morgan 
& Guevara 2008) bedömdes de potentiella fördelarna överväga i detta fall. Efter 
varje intervju har generella intryck från intervjun diskuterats för att se om 
intervjuarna fått samma uppfattning bland annat gällande respondentens 
meddelsamhet. Totalt genomfördes 11 intervjuer, varav sju med småföretag och 
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fyra med redovisningskonsulter, under perioden september-december 2018. 
Längden på intervjuerna varierade mellan 38 och 85 minuter och den 
genomsnittliga intervjutiden var 54 minuter. 

För att testa hur frågor i en intervjuguide uppfattas av respondenter och 
huruvida de kan generera material som kan bidra till värdefullt material kan 
pilotintervjuer genomföras (Schreiber 2008; Yin 2007) och i denna studie 
gjordes pilotintervjuer med en respondent från ett småföretag respektive en 
redovisningskonsult. Då material från dessa inledande intervjuer har bedömts 
kunna bidra till uppfyllandet av studiens syfte har det inkluderats i studien. 

3.2.2.  Sekundärdata 

Sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar har inhämtats via databaserna 
Scopus, Business Source Premier, SAGE research methods, Science Direct och 
Google Scholar. De söktermer som använts är i huvudsak synonymer, böjningar 
och kombinationer av; outsourcing, outsourcing process, sourcing strategy, 
vendor selection, small business, RBV, TCE, decision making, accounting, 
business advice, outcome, professional services, service quality och owner-
manager. 

3.3. Bearbetning av empiriskt material samt analys 

För att underlätta tolkningen av det inspelade materialet har det transkriberats 
samma dag som intervjun eller dagen efter då minnet av intervjun varit tydligt. 
I samband med en intervju förekom störande ljud, vilket medförde att 
ljudkvaliteten försämrades under vissa delar. Efter genomlyssningar har 
bedömningen gjorts att inga väsentligheter i respondentens svar gått förlorade 
och att materialet därmed kunde användas trots bortfall av enstaka ord. 

Det empiriska materialet har systematiserats genom kodning med hjälp av 
Nvivo. För att minska risken för fragmentering och dekontextualisering som 
kodning kan ge upphov till (Bryman & Bell 2013) lästes transkripten i sin helhet 
såväl innan som efter kodningen och generella intryck noterades och 
analyserades först av intervjuarna var för sig, varefter en jämförelse gjordes. 
Tillvägagångssättet bygger på det hermeneutiska resonemanget att en förståelse 
av helheten är viktigt för förståelsen av delarna och förståelsen av dessa 
samtidigt är viktiga för förståelse av helheten (Alvesson & Sköldberg 2017), 
vilket är en av de teoribildningar som inspirerat denna studie. 
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Med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar och baserat på tidigare 
litteraturgenomgång gjordes till en början den typen av öppen kodning som 
beskrivits av Strauss och Corbin (1990 refererad i Bryman & Bell 2013). Enligt 
Miles et al. (2014) kan kodningen initialt utgå från en provisorisk lista av koder 
och teman som därefter kontinuerligt revideras, vilket är ett tillvägagångssätt 
som tillämpats i denna studie. Med hänsyn till studiens syfte utgick den initiala 
kodningen från koder relaterade till värderingar, utvärdering, känslor och 
orsaker och varefter kodningen fortskred har ytterligare koder adderats och 
teman identifierats. Denna process har regelbundet diskuterats för att bidra till 
överensstämmelse i tolkning mellan de som utfört kodningen. Inledningsvis 
kodades det transkriberade materialet separat av respektive intervjuare för sig, 
varefter kodningarna och eventuella kompletterande kommentarer jämfördes 
tills ett tillstånd av konsensus nåddes. Samtliga transkript har lästs av bägge 
intervjuarna och olika tolkningar och intryck har diskuterats. Det empiriska 
materialet har analyserats såväl genom en jämförelse med den teoretiska 
referensramen som mellan de olika fallen. 

3.4.  Trovärdighet 

Trots de invändningar som framförts mot användningen av begreppen validitet 
och reliabilitet inom kvalitativ forskning (se exempelvis Guba & Lincoln 1994 
refererade i Bryman & Bell 2013) har dessa begrepp ändå bedömts som 
relevanta vid diskussionen av studiens trovärdighet. 

3.4.1.  Validitet 

Enligt Eisenhardt (1989) bidrar fallstudiers nära länk till empirin till hög extern 
validitet, medan Bryman och Bell (2013) anger att den externa validiteten kan 
anses vara låg då urvalet inte är slumpmässigt. Lincoln och Guba (1985 
refererade i Bryman & Bell 2013) anser istället att begreppet extern validitet bör 
ersättas med överförbarhet. Enligt dem bör forskare presentera fylliga 
beskrivningar av fallen och deras unika kontexter för att på så sätt lämna frågan 
om huruvida slutsatserna kan appliceras på andra fall och kontexter upp till 
läsaren. I denna studie görs försök att ge en tillräckligt detaljerad bild av fallen 
för att läsaren själv ska kunna utvärdera överförbarheten. Att extern validitet 
inte kan appliceras i sin traditionella innebörd i ett kvalitativt sammanhang 
framförs av Yin (2007) som menar att extern validitet vid fallstudier bygger på 
analytiska snarare än statistiska generaliseringar. Enligt samma författare (2007) 
kan användandet av multipla fall bidra till urskiljandet av likartade mönster i 
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olika kontexter och därigenom medföra att analytiska generaliseringar blir mer 
hållbara vilket också är förhoppningen att denna studie ska kunna bidra till.  

Av 15 kontaktade småföretag valde 7 att delta och avseende 
redovisningskonsulterna valde 4 av 5 kontaktade att delta. De företag som 
nekade deltagande uppgav tidsbrist och pågående omstrukturering av 
ekonomisystem som skäl. Ett företag uppgav ingen anledning och ett företag 
exkluderades då det var del av ett franchisekoncept och därför inte ansågs 
uppfylla kriteriet för småföretag. Den tillfrågade redovisningsbyrå som inte 
deltog saknade befogenhet att besluta om deltagande. Det har inte framkommit 
något skäl att anta att de företag som valt att avstå i något väsentligt hänseende 
avviker från de deltagande. 

För att skapa en överensstämmelse mellan respondenternas uppfattningar och 
studiens slutsatser, och därmed bidra till den interna validiteten, kan en 
respondentvalidering genomföras (Bryman 2018). Med tanke på praktiska 
svårigheter såsom defensiva reaktioner har tillvägagångssättet bedömts vara 
improduktivt vid denna studie. Även risken att somliga respondenter kan ha 
svårigheter att förstå vissa innebörder och tolkningar, vilket också det kan bidra 
till defensiva reaktioner (Bryman 2018), bidrog till beslutet att inte använda 
respondentvalidering. 

3.4.2.  Reliabilitet 

I metodkapitlet har det redogjorts för hur studien har operationaliserats i flera 
steg vilket enligt Yin (2007) kan bidra till att öka en studies reliabilitet. Som ett 
led i att stärka resultaten förespråkas ofta triangulering. Traditionellt avses med 
triangulering applicering av olika metoder inom samma studie, med argumentet 
att det kan bidra till att verifiera resultaten. Detta skulle kunna implicera synen 
att det finns en objektiv verklighet som kan fångas och återges (Flick 2018) 
vilket, som tidigare nämnts, inte är utgångspunkten för denna studie. Enligt 
Flick (2018) kan dock triangulering genom användning av olika datakällor bidra 
med olika perspektiv, vilket i denna studie åstadkoms genom att respondenterna 
utgörs av både företagare och redovisningskonsulter. För att säkerställa god 
intern reliabilitet inklusive interbedömarreliabilitet (Bryman & Bell 2013) har 
jämförelse av tolkningar gjorts i enlighet med vad som beskrivits tidigare. 

3.5. Källkritik 

Även om nyare källor har använts i den mån sådana kunnat identifieras 
förekommer även äldre källor, vilket enligt Thurén (2013) skulle kunna leda till 
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tvivel avseende dessa källor. Äldre källor används bland annat vid beskrivningen 
av teorier (RBV och TCE) samt gällande delar av det metodologiska 
resonemanget. Då detta är områden som är relativt oföränderliga över tid har 
källornas ålder i dessa fall inte bedömts utgöra något betydande hinder. Ett 
område som är mer föränderligt över tid men där en äldre källa trots det har 
använts är köpbeteende avseende professionella tjänster. Skälet till att källan 
(Day & Barksdale 1994) ändå inkluderades är att den bedömdes ha en sådan 
framträdande roll vad gäller konstruktionen av det teoretiska ramverket 
avseende professionella tjänster att källan ansågs relevant. 

De källor som har använts i studien är till största delen peer reviewed, men i 
inledningen förekommer även andra källor såsom FAR och Kairos future 
(2013), samt Visma och Fria företagarna (2014). I denna typ av källor är risken 
för tendens, d.v.s. vinkling av innehållet (Thurén 2013), större än för de källor 
som granskats av någon utomstående. Risken finns t.ex. att Visma och Fria 
företagarna (2014) kan ha överskattat den exakta siffran avseende andelen 
arbeten som skapas i småföretag. Trots risken för vinkling ansågs dessa källor 
användbara för att illustrera studiens angelägenhet. 

Studien har i högsta möjliga mån använt primärkällor eftersom användning av 
sekundärkällor, enligt Thurén (2013), kan medföra att oberoendet skulle kunna 
ifrågasättas. I studien förekommer i ett fåtal fall sekundärkällor i form av 
reviewartiklar, konferenspublikationer samt andrahandsciteringar men i dessa 
fall har bedömningen gjorts att de är tillräckligt tillförlitliga med avseende på 
syftet av användningen. T.ex. bygger konferenspublikationerna på tidigare 
publicerad forskning och används i syfte att illustrera tänkbara modeller av 
outsourcingprocessen. Då risken att dessa publikationer innehåller allvarliga 
skevheter har bedömts som låg och nämnda modeller främst har använts för att 
illustrera denna studies fokus anses dessa i sammanhanget vara användbara. 

3.6. Forskningsetik 

Men anledning av att ämnet för studien, outsourcingprocessen, inte utgör 
varken något kontroversiellt eller känsligt ämne har det inte ansetts nödvändigt 
att gå in på en fördjupad diskussion kring forskningsetiska spörsmål. Dock är 
det önskvärt att beröra vissa aspekter av forskningsprocessen där hänsyn till det 
etiska har bedömts angeläget. 

I enlighet av vad som förespråkas av Bryman och Bell (2013) har samtliga 
respondenter informerats om studiens syfte samt att deltagande är frivilligt och 
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när som helst kan avbrytas. I samtliga fall utom ett har dessutom respondenterna 
en sådan position att ingen annan person inom respektive organisation kan ha 
förmått dem att delta. I det fall respondenten inte hade en sådan position skedde 
den initiala kontakten direkt med denna person och det har inte framkommit 
något som kan indikera att någon annan har påverkat frivilligheten i deltagandet. 
Deltagande respondenter har informerats om att företag och respondenter är 
anonyma vid publicering, att material där personer eller företag kan identifieras 
hanteras konfidentiellt samt att inspelat material inte lagras under längre tid än 
nödvändigt. Ingen respondent har uttryckt motstånd mot inspelningen. 

Med anledning av den ojämna maktfördelning som vissa menar råder under en 
intervjusituation (Barlow 2010) har åtgärder vidtagits för att reducera obalansen. 
Detta har skett i form av att respondenterna givits möjlighet att ta del av 
intervjuguiden vid inledningen av intervjun, försök har gjorts att utforma 
intervjufrågor som inte upplevs som obekväma för respondenten och 
respondenten har fått välja plats för intervjun. 
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4. Empiri 

Inledningsvis kommer karaktärsdrag för respondenterna i företagen att 
presenteras översiktligt. Vidare behandlas hur de olika företagen resonerar kring 
sourcingbeslut (fas 1 i outsourcingprocessen) och val av leverantör (fas 2). 
Avslutningsvis kommer företagens utvärdering av sourcingstrategi och 
leverantör (fas 6 och 7) att gås igenom. I samtliga delar utom avseende val av 
sourcingstrategi kommer företagarnas resonemang att kompletteras med 
redovisningskonsulternas. 

4.1. Översikt av fall 

Nedan (se tabell 1) ges en kortfattad beskrivning av respondenterna i de 
småföretag som ingår i studien. En översikt över företagen med avseende på 
bransch, storlek, ålder och deras respektive sourcingstrategi återfinns i 
Appendix B. Gällande deltagande redovisningskonsulter har samtliga mer än 10 
års erfarenhet av redovisningsyrket och tre av fyra är auktoriserade. 

 
Tabell 1. Översikt över respondenter i deltagande småföretag 
 

Företag  Respondentöversikt företag 

A Respondenten är en av tre delägare. Personen har ingen bakgrund inom 
administration eller ekonomi.  

B Respondenten är VD men på grund av juridiska skäl inte ännu delägare men 
kommer att bli det framöver. Hen har också en akademisk bakgrund med inslag 
av företagsekonomi och har drivit liknande verksamhet tidigare.  

C Respondenten är en av två delägare. Personen skaffade sig kunskaper inom 
redovisning då hen och den andra delägaren började fundera på att starta företag.  

D Respondenten är inte delägare i företaget men däremot gift med en (av två) 
delägare. Respondenten har heller inte varit med under hela tiden företaget har 
varit verksamt och har ingen ekonomisk bakgrund, utan har arbetat i en helt 
annan bransch. 
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E Respondenten är ensam ägare och hen uppger sig någon gång ha läst 
företagsekonomi (men det tycks inte röra sig om högskola/universitet). 
Respondenten har bedrivit liknande verksamhet tidigare men då i mindre 
omfattning och ej som aktiebolag. 

F Respondenten är ensam ägare och hen har en universitetsexamen inom ekonomi. 
Personen presenterar en bild av sig själv som problemlösande entreprenör och 
ställer det i motsats till egenskaper som negativ och logisk, som hen menar 
kännetecknar många som sysslar med redovisning. 

G Respondenten är en av två delägare och är verksam som VD. Hen har en 
ingenjörsutbildning och har tidigare drivit egen verksamhet. 

 

4.2.  Sourcingstrategi och val av leverantör 

I detta avsnitt kommer empirin som relaterar till den första forskningsfrågan att 
presenteras. Inledningsvis behandlas småföretagarnas resonemang kring vald 
sourcingstrategi, vilket bland annat innefattar argument som tillgång till 
kompetens, frigörande av tid samt kontroll. Därefter presenteras den bild de 
båda respondentgrupperna uttryckt avseende faktorer som påverkar 
leverantörsvalet. Bland annat berörs inverkan av tidigare erfarenhet, 
tillgänglighet och leverantörens kapacitet. 

4.2.1.  Sourcingstrategi  

Flera av respondenterna i studien har själva fattat sourcingbeslutet avseende 
företagets redovisning, och samtliga respondenter utom D och G har varit 
involverade i det ursprungliga beslutet. Respondenten i företag D är osäker på 
vad beslutet grundades på, men tror att kostnader kan ha inverkat. Personen 
säger sig också ha en begränsad analytisk förmåga, vilket har påverkat nuvarande 
sourcingstrategi. Respondenten uppger att hen har högt förtroende för 
redovisningsbranschen som helhet. Respondent A, E och G framför att deras 
företag saknar kompetens för att sköta redovisningen internt. E menar att det 
skulle bli dyrare att sköta redovisningen själv eftersom det skulle ta längre tid 
och säger ”Det är klart att det kostar mycket pengar men det skulle kosta ännu 
mer om jag gjorde det själv egentligen.”. Respondent A upplever det istället som 
billigt att outsourca och säger; 
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“Det hade ju tagit mig mycket längre tid och gör jag det själv som 
inte har utbildning till det eller kunskap så blir det ju fel och då blir 
det väl i slutändan väldigt dyrt då kanske. Men nu vet jag ju att det 
blir rätt.” 

Företag F har valt att ha en deltidsanställd som sköter den löpande 
redovisningen och det hen beskriver som enklare frågor och anlitar en 
redovisningsbyrå för mer komplicerade frågor inklusive bokslut. Hen uppger sig 
ha ett förtroende för redovisningsbranschen men resonerar kring att det kan 
bero på det förtroende hen har för en vän som hen har inom branschen. Genom 
att endast outsourca vissa delar uttrycker respondenten att ” då tycker jag att jag 
optimerar min prislapp där [hos redovisningsbyrån]”. Trots att hen har en 
utbildning inom ekonomi säger personen angående möjligheten att sköta 
redovisningen själv att; “Nej! Det hade varit en väldigt dålig idé.“ och kopplar 
detta till personlighetstyp. Respondenten antyder att de skulle vilja ha mer 
affärsrådgivning men gällande möjligheten att få det från redovisningsbyrån 
säger hen;  

”Det är en kontrollfunktion och inte en företagar-
/innovationsfunktion och det tror jag har att göra med både att 
branschen och att personlighetstypen [...] man skulle ha lite mer 
innovation eller risktagande, asså affärsdriv eller vad man ska säga, 
det tror jag hade varit en bra input. Likadant som att jag behöver ha 
mer struktur här så dom ha mindre struktur och mer innovation 
där.” 

Företag C sköter all redovisning själv och lämnar bara in den för kontroll hos 
redovisningsbyrå. Denna årliga kontroll och de fåtaliga kontakter som i övrigt 
sker med redovisningsbyrån tycks främst för att få bekräftat att hen gjort rätt; 
“man är ju lite så där att man inte vet om man gör rätt, så då vill man ju gärna 
få det till sig att, jo du kan va lugn, det är bra.”. Respondenten uppger att valet 
att insourca grundar sig på att hen ser det som en förutsättning för att kunna ha 
kontroll och få en helhetsbild. 

Företag G outsourcar all redovisning, men arbetet utförs i företagets lokaler. 
Respondenten uttrycker att detta medför flera fördelar, bland annat att det 
bidrar till relationen och att “man förstår varann bättre och jag tror att 
engagemanget faktiskt blir lite högre när man har det här.”. Respondenten lyfter 
fram att det därigenom blir lättare för konsulten att arbeta proaktivt. Gällande 
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hens förtroende för redovisningsbranschen uppger respondenten att det 
varierar och kopplar detta till tidigare negativa erfarenheter. 

I företag B outsourcas hela redovisningen och respondenten uttrycker att det 
inte skulle vara något alternativ med insourcing eftersom det blir sårbart och 
svårt för den personen att upprätthålla kompetensen; 

“Det är svårt om man är ensam. Du har inget bollplank, du får ingen 
extern input annan än den du själv söker dig till. Så man kommer, de 
som har provat den varianten ger ofta upp efter ett tag, för 
kompetensnivån sjunker långsamt.”. 

Respondenten tar också upp potentiella personalproblem som en orsak till att 
inte anställa någon för uppgiften; “Om jag anställer en ekonomiassistent på 
halvtid som jag blir osams med, då kommer det fortfarande att vara min 
huvudvärk ” och menar att risken för dessa problem istället flyttas till 
leverantören. Hen säger också att; 

“Skulle jag göra en större portion av det här själv så skulle det ta mer 
tid än det gör för dem. Det är ju det som är grejen. De kan det här. 
[...] De är uppdaterade när det gäller lagar och förordningar och 
momsregler och annan skit som jag inte orkar bry mig om.” [Företag 
B] 

4.2.2.  Val av leverantör 

Samtliga företagsrespondenter har själva fattat eller varit delaktiga i valet av 
nuvarande leverantör utom företag D och G där valet gjordes innan 
respondenterna blev verksamma i företagen. Flera av företagen uppger att det 
är svårt att avgöra kvalitet på denna typ av tjänst i förväg. Avseende hur 
respondenten i företag G skulle resonera om hen nödgades byta leverantör 
menar hen att kompetens och personlighet skulle vara avgörande faktorer men 
hen lyfter även fram aspekter som kostnad och proaktivitet. För att avgöra 
kompetens menar respondent G att konsultens tidigare erfarenhet och 
referenser kan fungera som indikatorer. Företag D står inför ett nytt val av 
leverantör med anledning av att konsulten hos den tidigare leverantören ska 
sluta. I samband med det nya valet har respondenten fått en leverantör 
rekommenderad av den tidigare konsulten. Respondenten uppger också lite vagt 
att de har hört att den leverantören ska vara bra. Utvärderingen av de olika 
alternativen tycks till stor del baseras på intuition. Den leverantör som främst 
övervägs tycks enligt respondenten kunna erbjuda en bättre helhet med större 
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affärsmässigt tänk. Pris framstår inte som något avgörande beslutskriterium. 
Vidare uttrycker respondenten en önskan att ha redovisningskonsult och revisor 
under samma tak men att engagemang är ännu mer väsentligt. Vikten av 
engagemang betonas också av respondent G. 

Med bakgrund av ett tidigare samarbete angav respondent B att det var självklart 
att välja den nuvarande leverantören vid uppstarten av den nya verksamheten. 
“...man lärde sig hur dom funkade och den stöttning som vi kunde få av och det 
funkade jättejättebra”. Företag B:s samarbete med redovisningsleverantören 
karaktäriseras i hög grad av digitala lösningar vilket mindre leverantörer inte 
ansågs kunna tillhandahålla i samma grad. Företaget har sammankopplat sina 
digitala system till leverantörens och uppger att kännedomen om leverantörens 
system var betydelsefullt eftersom deras system då kunde tillpassas 
leverantörens. Som motiv för att välja en större leverantör uppger 
respondenten; “Man skulle kunna tänka sig någon mindre firma men jag vill ju 
inte va personberoende... ”. 

Respondent F motiverar istället valet att anlita en större redovisningsbyrå bland 
annat med att “man får ju ett varumärke när man går dit och det varumärket är 
värt något hos skattemyndigheten. Dom vet att det är jobbigt att kriga med 
[redovisningsbyrån]”. Respondenten är sedan tidigare vän med en delägare hos 
den valda leverantören, vilket uppges ha varit betydande vid valet; 

“Jag tycker om honom som person [...] Sen har jag förtroende för 
honom som person så det är en stor del i det. Jag upplever att han 
vill mig och mitt företag väl utöver att jag är en betalande kund.” 

I Företag E kände respondenten sedan tidigare till den aktuella 
redovisningsbyrån eftersom den anlitades av hens tidigare arbetsgivare. Därefter 
träffade hen en av ägarna under en arbetsrelaterad resa; “Så jag lärde känna 
honom då så det var egentligen på den vägen, och så valde jag att gå dit.“ Även 
företag A anger bekantskap från tidigare anställning som en nyckelfaktor vid 
valet av leverantör, respondenten uttrycker heller inte att det funnits några andra 
alternativ så länge den tänka leverantören accepterade uppdraget; “...när jag 
startade så hörde jag med honom om han ville ta mig, och det var inga 
problem.”. I företag C baseras valet av leverantör på att det på grund av 
semestertider var det enda som fanns tillgängligt då företaget ursprungligen 
behövde hjälp. Pris eller auktorisation av redovisningskonsulterna tycks inte ha 
inverkat på leverantörsvalet för något av företagen i studien. Inte heller ger 
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företagarna uttryck för att det endast finns en enskild leverantör som kan fylla 
företagets behov inom ekonomiområdet. 

Avseende redovisningskonsulternas bild av vad som påverkar företagarna i 
leverantörsvalet uppger konsult 4 att hen tror att det är viktigt att vara synlig på 
nätet och att detta kan förstärkas via telefonkontakt. En viktig orsak till att 
kunder väljer den byrån tror hen är deras kunskaper gällande företagande i andra 
länder. Respondenten menar att kundernas uppfattning om närhet till 
redovisningsbyrån har förändrats och säger att det kan bero på deras nisch och 
att kunderna jämför dem med alternativ i andra länder. Utöver spetskompetens 
tror respondenten att personlig kännedom eller rekommendationer är vanliga 
skäl att kunden väljer dem. 

Vikten av personrelaterade kriterier uttrycks även av konsult 2 och 3. Konsult 2 
berättar att samtliga kunder valde att följa med då hen och en kollega lämnade 
sina tidigare anställningar för att starta upp en egen verksamhet. Respondenten 
uppger att relationen med kunden inverkar till obenägenhet att byta leverantör. 
Konsult 3 uttrycker att personkemi är en mycket viktig faktor vid 
leverantörsvalet. 

Liksom konsult 4 menar de andra redovisningskonsulterna att personliga 
rekommendationer har stor vikt vid kundernas val av leverantör. Konsult 1 
uppger som anledning till att nya kunder väljer dom “...det är ju det här med att 
dom känner varandra…” samt att redovisningsbyrån har personal som 
behärskar flera språk. Ingen konsult upplever att auktorisation har någon 
betydande inverkan på företagens leverantörsval; ”Inte så länge det inte blir 
någon ändrad lagstiftning. Då skiter dom flesta i om vi är auktoriserade...” 
[konsult 3] 

4.3. Utvärdering, beslut att förnya samt nytt beslut att outsourca 

I detta avsnitt presenteras empiri relaterad till den andra forskningsfrågan som 
berör småföretagarnas utvärdering av sourcingstrategi och leverantör ex post 
samt redovisningskonsulternas bild om vad småföretagare tycker är viktigt 
avseende detta. 

Det tycks som att småföretagarnas utvärdering av leverantören påverkar 
utvärderingen av den sourcingstrategi företaget valt. Av denna anledning 
behandlas, till skillnad från i föregående avsnitt, utvärdering av leverantör först. 
Delvis överlappar dock resonemangen. 
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4.3.1. Småföretagarnas utvärdering av leverantör 

Ingen av respondenterna i företagen förutom G säger sig ha bytt 
redovisningskonsult sedan företaget startades. Av de undersökta företagen är 
det bara respondent F som uppger att de utvärderat nuvarande leverantör och 
jämfört med andra alternativ. Respondent G berättar att de har årlig uppföljning 
av samarbetet men uppger inte att de har jämfört nuvarande leverantör med 
andra alternativ. Respondent A, B, D och E uttrycker att de inte har sett någon 
anledning att utvärdera och jämföra eftersom de är nöjda med aktuell leverantör. 

“Vi har aldrig funderat på att revidera eller jämföra med någon annan 
så att… det finns inga sådana planer heller.” [Företag B] 

Respondent E har visserligen accepterat besök av andra leverantörer, men tycks 
inte ha utvärderat dessa; “Ja det är klart jag har lyssnat på vad dom har sagt, så 
är det ju. Men jag har inte tagit in någon offert eller så, eller tittat så.“ Företag C 
motiverar istället att ingen utvärdering gjorts med att de inte sett något behov 
eftersom leverantören används i så liten utsträckning. Företag F uppger sig 
visserligen ha utvärderat alternativ, men utifrån respondentens svar framstår det 
som att utvärderingen framför allt baseras på intuition; “det kändes som att det 
var 15% billigare och 25% sämre”. Respondenten uppger att bedömningen 
grundas på det intryck hen fått vid kontakt med dessa potentiella leverantörer 
samt referenser. Hen säger också att det handlar mycket om personen och att 
det säkert finns bra personer också på andra redovisningsbyråer. Samtidigt 
uttrycker respondenten att det som ny kund förmodligen skulle vara svårt att få 
tillgång till den bästa redovisningskonsulten. 

Bland de fördelar respondenterna uppger med aktuell leverantör finns att 
företagen får hjälp när de behöver den. Respondent A kopplar det till att 
konsulten kan kontaktas oberoende av tidpunkt; 

“Det är ju jätteviktigt att just som jag sa att kunna ringa till honom 
klockan 8 på kvällen och inte få att höra att ‘åh ringer du nu igen’ [...] 
Han tar sig alltid tid oavsett vad han gör och, så det nej jag tycker att 
det är jätteviktigt. “ 

Respondent B och E betonar att de får snabb hjälp och E säger; “dom fixar 
saker med väldigt kort varsel” och “Det känns som att dom prioriterar det när 
jag väl vill ha hjälp då, så man känner sig prioriterad…”. Vidare berättar 
respondent E att hen tar hjälp av redovisningskonsulten när hen behöver utföra 
nya administrativa uppgifter och därigenom lär sig att hantera liknande 
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situationer själv. Också respondent C och D uttrycker att de får hjälp när de 
behöver det; 

“Vi har varit väldigt nöjda med [nuvarande leverantör], jättebra på 
alla sätt och vis för att det har varit lätt att ringa dit om det har varit 
något man inte fick ihop eller nått man funderar över eller ja, det har 
inte varit några bekymmer alls. ” [Företag D] 

Kommunikation lyfts också fram som en fördel; 

”För mig är det ju viktigt att man kan gå ner på min nivå för att jag, 
eftersom jag har ett intresse av att sköta min verksamhet rent 
ekonomiskt då, på, själv så måste vi ju prata samma språk. [...] Jag 
uppskattar verkligen när dom kan prata så att jag är med.”  
[Företag C] 

Respondent B, D, E och G berör vikten av konsultens kompetens. 
Respondenterna i företag B, C och E talar också om konsulternas kunskap om 
branschen eller företaget och för B och C tycks det handla om effektivitet i 
kommunikation, medan E också framställer det som att det tillför kvalitet i 
rådgivningen. Även G framför att konsultens förståelse för verksamheten och 
kompetens inom fler områden än redovisning har stor betydelse för dennes 
förmåga att bidra positivt till företaget; “...hon förstår vår affär, hon bryr sig om 
oss och är engagerad och gör inte bara sitt jobb utan, [...] så hon hjälper ju oss 
att vidareutvecklas…”. 

Vikten av relationen berörs av flera respondenter. Till exempel säger D; “...är 
man ett litet företag så behövs det någon man är nära med…” och uppger att 
det då blir lätt att vända sig dit med frågor. Trots detta uppger respondenten att 
hen inte i första taget skulle byta leverantör om samarbetet inte fungerade. Såväl 
A och E som F uppger att de har stort förtroende för leverantören. E säger; 
“...när det gäller själva bokföringen och så där har jag inte så stor insikt 
egentligen, så det förutsätter jag att det går rätt till.” Hen tillägger angående 
revision att; 

“Egentligen så är det väl jättebra att nån går in och kontrollerar vad 
dom gör där inne [på redovisningsbyrån] så är det väl. Jag litar ju till 
100 % på vad dom gör men det, när det handlar om mycket pengar 
så är det ju bra. Det är viktigt att det blir rätt. Skulle det visa sig att 
det blir fel och det blir nån eftertaxering eller nåt skulle det inte vara 
så roligt.” [Företag E] 
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Respondent D berör att hen vill att leverantören ska visa intresse. E säger “det 
känns att dom gör det här liksom för att hjälpa till och bidra”. Även respondent 
G lyfter fram vikten av konsultens engagemang. B betonar snarare vikten av 
relationen till konsultbyrån än den enskilde konsulten; “...jag vill ju ha en aktör 
som jag kan lägga det här på.” 

4.3.2.  Småföretagarnas utvärdering av sourcingstrategi 

Angående sourcingstrategin säger respondent G att hen är nöjd med nuvarande 
strategi och skulle råda andra att göra samma val såvida de inte själva har goda 
kunskaper inom området. F säger istället att hen skulle råda andra att sköta 
redovisningen själva om de har lämpliga kunskaper och personlighet eftersom 
“det är så sjukt svårt att få in dom där pengarna som ska täcka den där 
administrationen.” Under ett tag skötte redovisningsbyrån också den löpande 
redovisningen, men om detta säger respondenten att; 

“det var onödigt att betala så mycket för en sån grundläggande 
kompetens om man säger. Jag, jamen jag betalade [...] kr i timmen 
för, för ganska många timmar som var sortera papper.”.   
[Företag F] 

F berättar att hen blir utbildad av konsulterna och i därigenom ibland lär sig att 
hantera vissa saker själv. 

Företag A, B, E och G är nöjda med nuvarande sourcingstrategi och har inte 
gjort några förändringar över tid. A uttrycker att det är billigt med outsourcingen 
och E att det blir mer lönsamt än att sköta det själv. B uttrycker det istället som 
att någon annan då löser problemet. Respondenten är övertygad om att de 
kommer att behålla samma sourcingstrategi även om företaget växer. Företag D 
uttrycker att de hittills har varit nöjda, men antyder att de framöver önskar större 
inslag av affärsrådgivning. Företag C skulle kunna tänka sig att köpa andra 
ekonomirelaterade tjänster. 

Företag C har liksom F minskat omfattningen av outsourcingen över tid, men 
relaterar det till sin önskan om kontroll. Kunskapen för att kunna sköta denna 
del av redovisningen har respondenten fått via leverantören; “...då startade dom 
en utbildning för ekonomer, i bokslut, och frågade om jag var intresserad så det 
var ju, det var inget jag sökte upp egentligen…”. Respondenterna i företag A, 
C, E och F tar upp att de har fått någon form av vägledning av sina 
redovisningskonsulter för att på ett bättre sätt kunna förstå och använda de 
finansiella rapporterna. Respondent D berättar att hen på grund av sin 
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begränsade kunskap kring redovisning initialt tog hjälp av 
redovisningskonsulten vid oklarheter när hen skulle upprätta redovisningen. 
Möjlighet att lära lyfts fram som en viktig del av relationen; 

“Jag tycker att relationen är absolut det viktigaste, för utifrån det så 
har ju jag möjlighet att lära mig fler saker och nya saker och tänka på 
kanske andra sätt än vad jag gör idag för att få det mer effektivt…” 

4.3.3.  Redovisningskonsulternas bild av vad småföretagare 
värderar 

Alla redovisningskonsulter i studien menar att kunderna överlag är lojala och 
sällan byter leverantör, samt att relationen mellan kunden och 
redovisningskonsulten är viktig. Konsult 1 menar att det skapar trygghet för 
kunderna och bidrar till nöjda kunder. Konsult 4 berättar att vissa kontakter 
med kunden sker just för att stärka relationen; 

“...ser jag att det liksom dyker in en ny Scania i balansräkningen på 
företag X ja då, då får man ju va lite smart då och ringa upp och 
stämma av ‘Det här var ju en kul lastbil du har köpt med den här 
motorn’. Det är ju ingen rådgivning, det är mer liksom [...] man 
bygger ett band liksom på nåt sätt.”. 

Konsult 3 tror att kunder kan uppleva det som värdefullt att kunna besöka 
redovisningsbyrån spontant. Konsult 1 uttrycker att tydlighet i 
kommunikationen är viktig; “...de får besked när dom ska ha besked så att man 
inte slirar med svar och sånt.”. 

Konsult 2 uttrycker att det är mycket personrelaterat men i övrigt svårt att 
generellt säga vad som är viktigt för kunder. Konsult 1 framför att det är viktigt 
att arbetet utförs korrekt och konsult 3 och 4 talar om kompetens som en viktig 
förutsättning. Konsult 2 resonerar kring att kundföretagen bär en oskäligt hög 
risk då de många gånger inte har kompetens att avgöra huruvida arbetet är 
korrekt utfört men ändå ofta, på grund av ansvarsfriskrivningar i avtalen med 
leverantören, är ansvariga för att redovisningen är korrekt. Konsult 3 och 4 
lyfter även tillgänglighet som en viktig faktor; 

“Det tror jag är viktigt även om det inte kanske är jättekul när man 
står med barn och familj och matlagning och ungar som grinar. Men 
man måste ändå ta dom där samtalen ibland för att annars är du nog 
uppspelad på läktaren tror jag.” [Konsult 4] 
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Hen förklarar att; “som redovisningskonsult upplever jag att du är tryggheten 
för företagaren.” 

Konsult 3 uppfattar det som att många kunder är priskänsliga. Respondenten 
uttrycker att det är ett problem att redovisningsbyrån konkurrerar med privata 
och billigare konsulter, som hen menar ibland har otillräcklig kompetens. 
Konsult 4 uttrycker istället att kunder främst är priskänsliga när det går dåligt 
för deras företag. Beträffande rådgivning säger hen att det kan vara svårt, 
framför allt i förhållande till äldre kunder, att klargöra gränsen mellan rådgivning 
och redovisning och därmed motivera priset. 

Företagarnas upplevelse att de utbildas av sina konsulter bekräftas av konsult 1, 
2 och 4 i studien. Konsult 4 berättar att de har återkommande 
utbildningstillfällen där kunderna ges möjlighet att öka sin förståelse för de 
finansiella rapporterna; 

“Vi har en utbildning på hösten och en på våren för våra kunder som 
det är frivilligt att gå på som heter lär dig förstå din balans- och 
resultatrapport och sen har vi ett ytterligare tillfälle som heter lär dig 
förstå dina nyckeltal.”. 

Respondenten uttrycker även att bokslutsmöten ger möjlighet att bidra till att 
öka kundens förståelse. 
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5. Analys 

I det följande relateras de empiriska resultaten till den teoretiska bakgrunden, 
däribland till argument inom RBV och TCE, för att därigenom öka förståelsen 
för outsourcingbeslut. Inledningsvis behandlas besluten i den initiala delen i 
outsourcingprocessen, val sourcingstrategi respektive leverantör (fas 1 
respektive 2 i outsourcingprocessen). Avslutningsvis behandlas faserna i den 
senare delen av outsourcingprocessen (fas 6 respektive 7) som avser utvärdering 
samt eventuellt beslut att förnya kontraktet med leverantören. 

5.1. Val av sourcingstrategi och leverantör 

I detta avsnitt analyseras de empiriska resultaten avseende den första 
forskningsfrågan som rör småföretagares resonemang kring outsourcing av 
redovisning och därtill relaterade tjänster samt redovisningskonsulternas bild av 
vad som är viktigt för småföretagarna avseende leverantörsvalet. Valet av 
sourcingstrategi och leverantör har separerats i nedanstående avsnitt för att 
relatera till den modell av outsourcingprocessen som presenterats tidigare. 
Notera dock att dessa delar delvis är överlappande. 

5.1.1. Val av sourcingstrategi 

I denna studie framstår brist på intern kompetens som ett centralt tema som 
påverkar sourcingbeslutet. Argumenten för outsourcing kan således kopplas till 
vad som framförs inom RBV; att företag bör outsourca aktiviteter där de själva 
har begränsad förmåga för att på så vis få tillgång till kompletterande kompetens 
eller resurser (McIvor 2009). Denna typ av resonemang förs bland annat av 
respondent G som uttrycker att företaget genom redovisningskonsulten får 
tillgång till kompetens inom såväl redovisning som strategiska frågor. 

Respondent A, B och E uppger att det skulle ta längre tid för dem själva att 
genomföra redovisningsarbetet och detta tycks ha inverkat vid valet av 
sourcingstrategi då de resonerar kring att det skulle bli dyrare att utföra arbetet 
själva. Småföretagarnas resonemang kring lägre produktivitet i 
redovisningsarbetet bekräftar resultatet av Barrar et al. (2002). Utöver de 
produktivitetsrelaterade ekonomiska vinsterna resonerar företag A kring att 
outsourcing leder till lägre finansiell risk då det kan minska risken för fel i 
redovisningen. Ett annat resonemang kring risk återfinns hos företag F som 
menar att associationen med en större redovisningsbyrå kan utgöra en tillgång 
vid kontakt med Skatteverket eftersom att hen menar att myndigheten då är 
mindre benägen att gå in i en konflikt. Denna typ av argumentation kring 
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riskreducering har inte identifierats vid genomgången av den teori som tidigare 
har presenterats.  

En annan faktor som framförts kunna motivera outsourcingbeslut är en önskan 
att fokusera på kärnverksamhet (Elmuti & Kathawala 2000). Detta skulle kunna 
knytas till RBV eftersom kärnkompetensen har potential att bidra till 
konkurrensmässiga fördelar (Mclvor 2009). Fokus på kärnverksamhet är ett av 
de argument som framförs av företag A och E, som uttrycker att de vill begränsa 
det egna administrativa arbetet. Resonemanget tycks inte bara baseras på 
affärsmässiga grunder utan även på individernas intresse. Personliga intressen 
tycks även inverka i sourcinbeslutet hos företag C och F om än i olika riktningar. 
Ytterligare en faktor som har angetts kunna påverka sourcingbeslutet är en 
önskan att uppnå flexibilitet (Elmuti & Kathawala 2000). I denna studie framstår 
det som att flexibilitet har betydelse för respondent B då denne uttrycker att det 
blir lättare att byta ut någon som hen är missnöjd med. Även hos företag A går 
det att urskilja ett resonemang kring flexibilitet då respondenten beskriver att 
verksamheten har en naturlig nedgång under vinterhalvåret och att 
omfattningen av det administrativa arbetet då minskar. Genom att köpa in 
tjänsten blir det således enklare att anpassa kostnader utifrån verksamhetens 
behov. 

Bland företagen i denna studie är det bara C som sköter redovisningen helt 
internt. Respondenten betonar att detta handlar om en önskan om kontroll som 
hen inte tror vore möjlig i samma utsträckning om redovisningen utfördes 
externt. Avseende tidigare forskning har önskan om kontroll och oro för 
informationsförlust framförts som argument för insourcing, men det har 
uppgetts vara vanligast bland större SME:s (Everaert et al. 2007). Kontroll 
nämns även av respondent B, men hen menar att företaget genom att outsourca 
hela redovisningen har god kontroll och tillgång till aktuell information genom 
digitala lösningar i tjänsten. Vad gäller företag C medger respondenten att 
sourcingbeslutet inte nödvändigtvis påverkar möjligheten till kontroll utan 
motiverar sitt beslut utifrån vad respondenten beskriver som ett stort 
kontrollbehov. 

Utifrån resonemang inom TCE bör företag, efter att ha identifierat funktioner 
som lämpar sig för outsourcing, undersöka huruvida det finns betydande hinder 
kopplat till transaktionskostnader (McIvor 2009). Sammantaget tycks det inte 
finnas väsentliga hinder förknippade med TCE som har påverkat 
sourcingstrategin för företagen i studien. Till exempel har det framstått som att 
respondenterna överlag har ett högt förtroende för redovisningsbranschen även 
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om respondent G uttrycker en viss skepsis. Vidare tycks det, utifrån det som 
framförts av respondenterna, inte finnas en upplevd begränsning avseende 
alternativa leverantörer. 

Företagen i studien har framfört olika argument för vald sourcingstrategi, bland 
annat anger respondenten i företag C en önskan om kontroll som motiv för 
insourcing. Utifrån respondent B:s resonemang tycks det dock god kontroll vara 
möjligt även vid outsourcing av redovisning. Utmärkande för företag B är att 
deras redovisning i hög grad är digitaliserad vilket enligt respondenten möjliggör 
tillgång till uppdaterad redovisningsinformation. I det teoretiska ramverket har 
det framförts att kostnadsbesparingar traditionellt har ansetts som ett 
huvudsakligt motiv för outsourcing (Neves et al. 2014; Quelin & Duhamel 
2003). Gällande outsourcing av redovisning och relaterade tjänster tycks inte 
kostnadsbesparingar framstå som primärt motiv för de flesta företagen i studien 
då priset på tjänsten inte framförts som en avgörande faktor vid val av 
leverantör. 

5.1.2. Val av leverantör 

Mot bakgrund av den tidigare teoretiska genomgången framgår det att det kan 
vara svårt att avgöra tjänstekvalitet ex ante (Day & Barksdale 1994) och 
förtroende och person- och relationsrelaterade faktorer framstår som viktiga vid 
val av tjänsteleverantör (Day & Barksdale 2003). Detta har också varit 
framträdande i denna studie. Till exempel har företag B valt nuvarande 
leverantör baserat på tidigare positiva erfarenheter av leverantörsorganisationen. 
Också respondent A och E anger att kännedom om leverantören utifrån tidigare 
arbeten har påverkat valet. I dessa två fall har de inte tidigare haft sådana 
administrativa arbetsuppgifter som medfört direkt relation till konsultens arbete, 
utan värderingen tycks kopplad till konsultens person. Respondenten i Företag 
E har emellertid fått en personlig relation till en ägare inom redovisningsbyrån i 
och med en gemensam resa. Den personliga relationen uppges också ha haft en 
väsentlig påverkan vid valet av leverantör hos företag F då respondenten sedan 
tidigare var personlig vän till en delägare i redovisningsbyrån. Enligt Bennet & 
Smith (2004) kan personliga rekommendationer ha betydelse vid valet av 
leverantör vilket också framträtt avseende det val av leverantör företag D står 
inför. Utifrån vad som beskrivits av konsulterna i denna studie tycks även de 
instämma i betydelsen av personliga relationer och rekommendationer för 
företagarnas leverantörsval. Benägenhet att välja leverantör utifrån tidigare 
erfarenheter eller rekommendationer kan eventuellt medföra att valet av 
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leverantör blir ett annat än om en objektiv utvärdering hade genomförts. I dessa 
fall skulle det kunna finnas en källa till skevheter vid köpbeslutet (Das & Grover 
2018). 

Kompetens och kapacitet är andra faktorer som har föreslagits kunna påverka 
valet av leverantör i outsourcingprocessen (Day & Barksdale 2003). I denna 
studie har dock inte kompetens framhävts av företagen i studien angående det 
initiala valet men det har berörts avseende senare utvärdering (se nedan). 
Respondent G var inte involverad i det initiala leverantörsvalet men uppger att 
kompetens skulle vara ett viktigt kriterium om de tvingades göra ett nytt val av 
leverantör. Avseende konsulterna har konsult 4 framfört att tillgång på 
spetskompetens kan vara en betydande förklaring till varför kunder väljer just 
dem. Kapacitetsrelaterade frågor har framförts av respondent B då de upplevde 
det som väsentligt att leverantören har utvecklade digitala lösningar. Vidare 
uppgav hen att mindre företag kanske inte skulle kunna tillhandahålla detta och 
heller inte ha personalkapacitet för att möjliggöra byte av konsult vid eventuella 
problem. Även den önskan respondent D uttrycker att leverantören ska kunna 
tillhandahålla såväl redovisning som revision skulle kunna ses som en fråga om 
kapacitet. Detsamma gäller respondents G:s uppfattning att det är värdefullt att 
konsulten kan tillhandahålla kompetens utöver redovisning. Detta går i linje 
med resultatet från Bagienska (2016) om att tillgång till fler tjänster än 
redovisning kan påverka leverantörsvalet. 

Företag C utmärker sig i denna studie då respondenten uttrycker att deras 
leverantörsval endast baserades på tillgänglighet. Respondenten beskriver att det 
vid uppstarten av företaget fanns ett behov av extern kompetens och att de 
förutsatte att det skulle vara lätt att få tillgång till. Det visade sig inte stämma då 
det var semestertider som föranledde ett reaktivt val av leverantör vilket enligt 
Ellegaard (2009) kan karaktärisera mindre företags beslut i köpprocessen. 

Företag F har avseende valet av leverantör uttryckt en önskan att bli associerad 
med den aktuella leverantörens varumärke då det kan utgöra en tillgång vid 
interaktion med myndigheter. Det tycks således röra sig om en legitimerande 
funktion, vilket är ett argument som inte kunnat identifieras vid den teoretiska 
genomgången. Bennet och Robson (1999) har föreslagit att auktorisation skulle 
kunna användas av köpare som kvalitetsindikator vid utvärdering av potentiella 
leverantörer. Inget av företagen i denna studie tycks dock lägga någon vikt vid 
auktorisation och detta är också överensstämmande med vad 
redovisningskonsulterna uttrycker. 
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Enligt Park och Krishnan (2001) har personliga egenskaper hos den 
verkställande i småföretag påverkan på vilken leverantör som väljs. Egenskaper 
som spelar in är utbildning och arbetserfarenhet, samt branschen i vilket 
företaget konkurrerar. Det samlade intrycket från intervjuerna är att det finns 
olikheter i hur företagarna förhåller sig till verksamheten och personliga 
egenskaper hos småföretagarna skulle kunna ha en inverkan till deras 
förhållningssätt. Exempelvis beskriver respondent B leverantören som ett 
verktyg för att uppnå verksamhetens mål medan respondent C i hög grad 
uttrycker motiv för sina beslut i emotionella termer. Också Respondent F:s 
resonemang om att risktagande är ett nödvändigt inslag i entreprenörskap skulle 
kunna ses som ett uttryck för inverkan av personliga egenskaper vid 
beslutsfattande. 

Även om alla småföretag i studien i någon mån skiljer sig från varandra tycks 
det som att företag B uppvisar särskilda särdrag. En väsentlig del i detta är att 
respondent B i stor utsträckning refererar till leverantörsorganisationen, snarare 
än personerna i organisationen. Detta har bidragit till en bild av att respondenten 
i hög grad är inriktad på funktioner, medan övriga respondenter i större 
utsträckning tycks uppfatta relationerna som väsentliga. Avseende företag G är 
det svårt att göra den distinktionen då företagets leverantör är ett enmansföretag 
och det inte på samma vis går att separera person från organisation. Utifrån 
denna studie finns inte möjlighet att klargöra orsaken till B:s särart, med det är 
möjligt att företagets egen verksamhet som säljare av professionella tjänster kan 
inverka på deras bild avseende köp av sådana tjänster. 

Baserat på det empiriska resultatet och tidigare forskning (Blackburn et al. 2018) 
är det ett rimligt antagande att företagare värdesätter kompetens vid 
leverantörsvalet. Detta berörs dock inte av respondenterna i sammanhanget 
kring val av leverantör men av vissa avseende efterföljande utvärdering. Att 
frågan inte tas upp i just det sammanhanget skulle kunna bero på att företagen 
har svårt att avgöra kompetensen hos olika leverantörer och därmed inte kan 
tillämpa det som beslutsunderlag. En alternativ förklaring är att företagarna 
förutsätter att alla leverantörer har en erforderlig kompetens och att det därav 
inte är en avgörande faktor. Svårigheten att utvärdera kompetens och 
tjänstekvalitet ex ante har i denna studie inte framstått som en faktor som har 
påverkat företagens sourcingstrategi och val av leverantör. Utifrån resultaten 
tycks inte resonemangen kring TCE (Williamson 1981) ha en betydande 
inverkan vid val av sourcingstrategi avseende redovisning. Med tanke på det 
som framförts av konsult 2 gällande ansvarsfriskrivningar i avtal framstår det 
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som anmärkningsvärt att företagen inte tycks uppleva problem kopplat till 
risken för fel i redovisningen orsakat av bristande kompetens eller 
opportunistiskt beteende. 

5.2. Utvärdering av sourcingstrategi och leverantör 

I detta avsnitt analyseras de empiriska resultaten avseende den andra 
forskningsfrågan som behandlar småföretagarnas utvärdering av tillämpad 
strategi och vald leverantör samt redovisningskonsulternas bild avseende dessa 
områden. 

Av de deltagande företagen har bara C och F modifierat sourcingstrategin över 
tid genom att minska outsourcingen. Respondenterna motiverar förändringarna 
på olika sätt. C menar att minskad outsourcing möjliggör ökad kontroll vilket 
också var bakgrunden till den initiala sourcingstrategin. Detta kan relateras till 
resonemanget av Lacity et al. (1994) om att upplevelsen av utfallet påverkas av 
det initiala målet med outsourcing. Respondent F har anfört bristande intern 
kompetens och legitimitet i förhållande till bl.a. myndigheter som skäl till 
outsourcing och motiverar istället reduceringen av outsourcing med 
kostnadsbesparingar. Genom att anställa en person och därigenom sköta 
enklare uppgifter internt kan företaget bibehålla eftersträvade fördelar men till 
lägre kostnader, vilket kan kopplas till resonemanget av Everaert et al. (2010) 
kring skalfördelar avseende enklare uppgifter. 

Med undantag av G har företagen i studien behållit ursprunglig leverantör och 
bara respondent F uppger sig ha jämfört leverantören med ett annat alternativ. 
Denna utbredda tendens att inte utvärdera leverantören i förhållande till 
potentiella alternativ och den uppvisade lojaliteten stämmer väl överens med 
tidigare forskning (Ellegaard 2009; Pressey 2009; Viljamaa 2011). Bilden av 
kundernas lojalitet bekräftas även av redovisningskonsulterna i denna studie. 
Obenägenheten att byta leverantör skulle kunna vara ett sätt för företagen att 
minska osäkerhet (Das & Grover 2018). Respondenten i företag F uttrycker till 
exempel att det vid byte av leverantör finns risk att inte få tillgång till de bästa 
konsulterna. Detta resonemang kring risk förknippat med leverantörsbyte 
återfinns som argument inom TCE (McIvor 2009). Också den investering 
företag B gjort i IT-system som är kompatibelt med leverantörens skulle kunna 
utgöra ett sådant hinder för att byta leverantör som kan kopplas till TCE. 

Som nämnts i teoridelen kan tjänstekvalitet indelas i teknisk respektive 
funktionell kvalitet (Morris et al. 2001). Relaterat till den tekniska kvaliteten 
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uppger flera av respondenterna att det är viktigt att konsultbyrån är kompetent, 
vilket också går i linje med resultat av Blackburn et al. (2018). Respondent F 
uttrycker att redovisningskonsulter saknar en entreprenöriell kompetens som 
hen upplever som väsentlig vid affärsrådgivning. Således menar hen att denna 
kompetensbrist utgör ett hinder för outsourcing av affärsrådgivning vilket kan 
relateras till resonemang inom TCE (McIvor 2009). Avseende de deltagande 
företagen i övrigt tycks det som att de till stora delar utvärderar kompetens via 
frånvaro av uppdagade väsentliga fel i redovisningen. Företag G utmärker sig 
dock genom att respondenten uppger att hen i förväg skulle försöka utvärdera 
leverantörens kompetens bland annat utifrån referenser men uttrycker samtidigt 
att det inte är oproblematiskt. Svårigheten för företagen att avgöra kompetensen 
hos konsultbyrån skulle kunna vara en bidragande orsak till den vikt som både 
företagare och konsulter i studien lägger på relationen vilket kan ses som en del 
i den funktionella kvalitén (Morris et al. 2001). 

Gällande relationens betydelse utmärker sig Företag B då respondenten tycks 
anse att relationen är riktad till redovisningsbyrån snarare än till konsulten. 
Orsaken klargörs inte i denna studie, men företaget är själv säljare av 
professionella tjänster och gör vissa paralleller till situationen för deras kunder. 
Vad som uppfattas ingå i begreppet relation tycks variera mellan respondenterna 
men, i enlighet med resultaten av Day och Barksdale (2003) betonas vikten av 
engagemang. Till exempel synes respondenten i Företag D i hög utsträckning 
basera utvärderingen av potentiella leverantörer på uppfattningen om 
leverantörens intresse för kundens företag och även G uppger att detta vore 
viktigt vid ett eventuellt leverantörsbyte. Denna aspekt av relationsbyggande 
berörs också av konsult 4 vid resonemang kring kundnöjdhet. De begränsade 
kunskaper som respondenten i företag D har gett uttryck för skulle kunna vara 
en bidragande faktor till varför respondenten utvärderar relationen snarare än 
tjänsten i sig (Lian & Laing 2007). Andra aspekter som värdesätts framförs till 
exempel av respondent A som uppskattar konsultens positiva inställning 
(oavsett tidpunkt för kontakten) och respondent E som tar upp vikten av att 
känna sig betydelsefull. Denna synpunkt stärks av vad som framförts av konsult 
3. De nämnda relationella aspekterna skulle kunna vara relaterat till kundens 
upplevelse av leverantörens commitment, vilket har setts kunna bidra till en 
gynnsammare utvärdering (Tsiros 2009). Tillit och förtroende, som enligt 
Blackburn et al. (2018) har ett nära samband med relationen, är faktorer som 
kommit upp både avseende företagarens relation till den enskilda konsulten och 
relationen till leverantörsorganisationen. Trots att respondenten i företag E 
betonar tillit för leverantören, säger hen ändå att det kan vara bra med revision. 
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Detta kan anses vara i linje med resonemang inom TCE kring att det finns 
svårigheter med att veta om personer agerar på ett önskvärt sätt (Williamson 
1981). 

Såväl företagare som konsulter i studien betonar vikten av god kommunikation, 
vilket kan ses som en ytterligare del av funktionell kvalitet (Morris et al. 2001) 
och enligt Sarapaivanich och Patterson (2015) har kommunikation setts påverka 
kvaliteten på relationer. Kommunikationen tycks både avse förmåga att uttrycka 
sig så att företagaren förstår, samt att kommunicera effektivt för att spara tid. 
Således skulle vikten av kommunikationen kunna relateras både till att många 
småföretagare har begränsade kunskaper inom redovisningsområdet (Everaert 
et al. 2007) och att mindre företag generellt har mer begränsade resurser såsom 
tid och pengar jämfört med större företag (Carey & Tanewski 2016). 

Tillgänglighet framhålls som en viktig faktor när företagen beskriver vad de 
värdesätter och detta inkluderar både att konsulten kan kontaktas när som helst 
och att företagen får svar snabbt. Betydelsen av detta framhålls även såväl av 
konsult 3 som av konsult 4 men den förstnämnda tycks associera det med att få 
kunden att känna sig betydelsefull medan den sistnämnda tar upp att 
redovisningskonsulten är en trygghet för kunden. Tillgänglighet skulle kunna ses 
som en del av servicenivån, vilken har rapporterats kunna påverka kundens 
bedömning gällande utfallet av outsourcingen (Casidy & Nyadzayo 2017; 
Schwarz 2014). Ytterligare ett led i tillgängligheten är den möjlighet som konsult 
3 och 4 beskriver att företagen har till social interaktion vid besök till exempel i 
samband med att redovisningsmaterial lämnas. Denna interaktion kan bidra till 
kundens upplevelse av kvaliteten (Cherry et al. 2018). 

Ytterligare en faktor som respondenter från företagen i denna studie har 
framhållit är att lärande kring redovisning är en viktig del av kundrelationen. 
Detta bekräftas även av flera av redovisningskonsulterna i studien men har inte 
identifierats vid den teoretiska genomgången som tidigare har presenterats. 
Lärandet har lyfts fram inom två områden, dels hur företagaren praktiskt kan 
upprätta redovisningen om detta hanteras internt och dels beträffande förståelse 
avseende de finansiella rapporterna. 

Med undantag av företag F tycks inte pris ha en avgörande roll i företagens 
utvärdering av sourcingstrategi och leverantör. Då utvärderingen påverkas av de 
ursprungliga argumenten för vald sourcingstrategi (Lacity et al. 1994) skulle 
avsaknad av pris som utvärderingskriterium kunna vara relaterat till att 
kostnadsbesparingar inte har angetts som det primära skälet till outsourcing. 
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Bland konsulterna i denna studie varierar bilden av kundernas priskänslighet 
från att de är priskänsliga när verksamheten går dåligt (Konsult 4) till att många 
är priskänsliga överlag (Konsult 3). 
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6.  Slutsats 

Studien syftar till att öka förståelsen för outsourcingbeslut genom att studera 
beslutsgrunder i outsourcingprocessen utifrån ett resurs- och 
transaktionskostnadsperspektiv. De studerade fallen utgörs av småföretagare 
och deras perspektiv kompletteras av leverantörernas. 

Relaterat till den första forskningsfrågan angående hur småföretagare (ex ante) 
resonerar kring sourcingstrategi och leverantörsval samt leverantörens bild av 
viktigt vid leverantörsvalet tycks, utifrån vad som framkommit i studien, tillgång 
till kompetens kunna vara ett viktigt argument vid valet av sourcingstrategi. 
Bland de argument som framkommit finns att företaget, genom att lägga ut 
funktioner externt, kan frigöra energi och tid för andra uppgifter, vilket skulle 
kunna relateras till resonemang inom RBV. Vid valet av leverantör tycks, enligt 
denna studie, personlig kännedom och rekommendationer ha en betydande roll. 
Detta skulle i vissa fall kunna ha ett samband med de problem som beskrivs 
inom TCE. Genom att leverantören tidigare (enligt kundens uppfattning) visat 
på till exempel kompetens och engagemang skulle de upplevda 
transaktionskostnaderna kunna vara lägre jämfört med en helt okänd leverantör. 
Baserat på studiens resultat tycks således upplevda transaktionskostnader inte 
påverka val av sourcingstrategi men däremot i vissa fall valet av leverantör. 

I denna studie har det framkommit att småföretagarnas erfarenheter och 
personliga egenskaper kan inverka på outsourcingbeslutet. Också 
respondenternas intresse och privata omständigheter har i vissa fall uppgetts 
inverka på beslutet. Utifrån vad som beskrivits av Morrisey och Pittaway (2004) 
och Reijonen (2008) gällande småföretagares motiv för företagande skulle dessa 
argument kunna ha ett samband med en strävan efter högre livskvalitet och 
arbetstillfredsställelse. Kanske skulle sourcingbeslutet, eller åtminstone 
argumentationen kring det, ha sett annorlunda ut om ägarstrukturen hade varit 
annorlunda och respondenterna varit tvungna att motivera sitt agerande inför 
en extern investerare. Om vinstmaximering vore det övergripande målet, vilket 
inte är ovanligt för externa investerare, skulle småföretagarnas beslutsprocess 
kring outsourcing av redovisning i flera fall kunna anses påverkas av bias. Om 
det övergripande målet med företagandet istället är till exempel 
arbetstillfredsställelse och ökad livskvalitet är det emellertid inte allt självklart att 
så är fallet. 

Studiens andra forskningsfråga rör hur småföretagare utvärderar det val de har 
gjort gällande outsourcing och vad leverantören upplever som viktigt för 
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småföretagare avseende köpet av tjänsten. Relaterat till detta har det varit 
framträdande att många småföretagare inte aktivt utvärderar vald 
sourcingstrategi och leverantör. Det finns en bredd avseende vad småföretagare 
värderar gällande aktuell leverantör, men studien indikerar att tillgänglighet är 
en central aspekt. Dessutom tycks den personliga relationen och 
kommunikation uppfattas som viktiga av såväl småföretagare som 
redovisningskonsulter. Utifrån vad Johnson et al. (2007) uttrycker gällande 
resursbegränsningar i småföretag kan det tyckas anmärkningsvärt att ett flertal 
av företagarna i denna studie i så låg utsträckning betonar vikt vid priset i 
beslutsprocessen avseende outsourcing av redovisningstjänster. Trots att det 
ligger utanför studiens fokus indikerar denna studie att redovisningskonsulter i 
vissa fall utbildar kunden. Detta skulle kunna påverka företagarnas förståelse för 
innehållet i redovisningen och deras förmåga att själva utföra delar av 
redovisningsområdet. Möjligen skulle bilden av konsulternas 
kompetenshöjande funktion vara ännu tydligare om frågor riktade mot detta 
hade ställts under intervjuerna. Resultaten innebär att outsourcingen, utöver det 
ursprungliga syftet att få tillgång till extern kompetens, även kan leda till att den 
interna kompetensen ökar. 

Studiens undersökning av hur småföretagare resonerar kring sitt val av 
sourcingstrategi och leverantör avseende redovisning har bidragit till att öka 
förståelsen för småföretagens beslutsgrunder i outsourcingprocessen. Genom 
att studien inkluderar leverantörens perspektiv har en bredare bild av delar av 
outsourcingprocessen erhållits. 

6.1. Studiens begränsningar 

Forskarna i denna studie hade sedan tidigare relativt begränsad erfarenhet av 
intervjuer. Det är därför möjligt att kvaliteten på det empiriska materialet kan ha 
blivit högre vid de intervjuer som utfördes senare under studien jämfört med de 
inledande intervjuerna, då erfarenheten successivt ökat under studiens gång. 

Eftersom det kan finnas flera alternativa tolkningar av ett givet material (Bryman 
& Bell 2013) behöver den tolkning som gjorts inte vara sann i någon objektiv 
bemärkelse, utan det skulle kunna vara ett utfall av forskarnas till stora delar 
överlappande förförståelse inom området. 

6.2. Förslag på framtida forskning 

I denna studie är det endast ett företag som inte outsourcar redovisningen. Det 
innebär att studien ger begränsat med underlag avseende de grunder företag kan 
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ha för att inte outsourca. Förståelsen för dessa beslutsgrunder skulle kunna öka 
genom att i framtida forskning göra urval baserat på sourcingstrategi. Bland 
företagen i denna studie uppvisar de som själva säljer komplexa tjänster vissa 
skillnader vad gäller kriterier vid val av leverantör. Ytterligare ett område för 
framtida forskning är därför att undersöka huruvida beslutsprocessen gällande 
outsourcing skiljer sig för företag som säljer komplexa tjänster jämfört med 
företag som har en annan typ av verksamhet. 
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8.  Appendix A 

8.1. Intervjuguide företag 

Introduktion 
Berätta om studien, dess syfte och varför vi studerar detta ämne. Informera om 
att företag och personer kommer att vara anonyma vid publicering, att allt 
material där identifiering kan ske hanteras konfidentiellt och att lagring av 
uppgifter endast sker så länge som är nödvändigt för arbetet.  Informera om 
frivillighet och att deltagandet när som helst kan avbrytas. 

Inledande frågor 
• Berätta lite om företaget och er verksamhet. 
• Hur ser din roll ut i företaget? 
• Berätta lite om din bakgrund. 

Val av sourcingstrategi och leverantör 
• Vem sköter företagets ekonomiska uppgifter (exempelvis bokföring)? 
• Hur kommer det sig att ni valde det upplägget (vad gäller de ekonomiska 

uppgifterna)?  
• Om du stöter på ett problem/ ny situation (inom det administrativa området), 

hur går du tillväga för att hantera det? 
• Hur skulle du beskriva ditt förtroende för redovisningsbranschen? 
• I vilken utsträckning upplever du att det är möjligt att precisera den här typen av 

tjänst (beroende på tidigare svar) i överenskommelse/kontrakt med leverantör?  
• Hur ser du på det potentiella utbudet av leverantörer som skulle kunna uppfylla 

era behov? 
• Om du skulle byta leverantör, vilka problem uppfattar du är förknippat med 

detta? 

Utvärdering av sourcingstrategi och leverantör 
• Vilka fördelar upplever ni med det upplägg ni använder idag (gäller både 

sourcingstrategi och leverantör)? Nackdelar/begränsningar? 
• Hur skulle du beskriva samarbetet med den/dem som sköter era administrativa 

uppgifter? 
• Låt oss säga att din leverantör begår ett väsentligt fel, hur skulle du resonera kring 

att behålla eller byta leverantör? Varför? 
• Om du skulle ge råd till en bekant som håller på att starta upp en verksamhet 

kring upplägg av ekonomi/redovisningstjänster, vad skulle du föreslå? 

Avslutande frågor 
• Vad är din bild av vad en redovisningskonsult kan hjälpa till med? 
• Hur ser du på verksamhetens utveckling framöver? Hur tror du att det kan 

påverka ert upplägg vad gäller de ekonomiska uppgifterna? (förändrat behov av 
rådgivning?)  
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• Baserat på det vi har pratat om, finns det något annat du vill tillägga? 

8.2. Intervjuguide redovisningskonsult 

Introduktion 
Berätta om studien, dess syfte och varför vi studerar detta ämne. Informera om 
att företag och personer kommer att vara anonyma vid publicering, att allt 
material där identifiering kan ske hanteras konfidentiellt och att lagring av 
uppgifter endast sker så länge som är nödvändigt för arbetet.  Informera om 
frivillighet och att deltagandet när som helst kan avbrytas. 

Inledande frågor 
• Berätta lite övergripande om företaget. 
• Hur ser din bakgrund ut? 
• Kan du berätta lite om vilka typer av kunder du jobbar med? 
• Hur brukar kontakten med kunderna se ut? 

Val av leverantör 
• Vilka typer av tjänster tillhandahåller ni? 
• Upplever du att kunder efterfrågar andra tjänster? 
• Hur får ni in nya kunder? 
• Vad tror du är viktigt för kunderna när de väljer leverantör? Varför tror du att de 

väljer just er? 
• Hur uppfattar du kundernas priskänslighet? 
• Vilken bild tror du att kunderna har kring kompetensen hos en 

redovisningskonsult? Upplever du att kunderna har förmåga att avgöra er 
kompetens? Vilken vikt tror du att kunderna lägger vid auktorisation? 

Utvärdering 
• Vad tror du att kunderna värderar i ett leverantörssamarbete? (Vad tror du 

kunderna värderar hos er?) 
• Hur tror du att kunderna utvärderar tjänsten? 
• Hur upplever du att företagen tar till sig den information ni tillhandahåller? 
• Hur skulle du beskriva samarbetet och relationen till dina kunder? 
• Vilket behov har era kunder? Hur specifik och riktad tror du att informationen 

behöver vara? 
• Hur benägna tror du att kunderna är att byta leverantör? 

Avslutande frågor 
• Under din verksamma tid som redovisningskonsult, hur tycker du att kundernas 

förväntningar har förändrats? 
• Baserat på det vi diskuterat, finns det något annat du vill tillägga?  
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9.  Appendix B 

I översikten i tabellen har den löpande redovisningen och årsbokslutet 
presenterats separat eftersom det annars inte vore möjligt att klassificera 
sourcingstrategin för de företag som sköter delar av redovisningen internt och 
andra delar externt. 

 
Tabell: Översikt över respondentföretagen och deras sourcingstrategi. 
 

Företag Bransch Antal 
anställda 

Företagets 
ålder 

Löpande 
redovisning 

Årsbokslut 

A Bygg 5–9 3–5 Externt Externt 

B IT 5–9 3–5 Externt Externt 

C Hudvård 5–9 10+ Internt Internt 

D Industri 5–9 10+ Internt Externt 

E Bygg 10–19 6–9 Externt Externt 

F Nöje/fritid 0–4 10+ Internt Externt 

G Reklam 10–19 10+ Externt5 Externt5 

                                                
5 Även om tjänsterna utförs av extern part sker utförandet i företagets lokaler. 





 

  



 

 


