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Sammanfattning 
 

Titel:  Business Process Outsourcing – Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? 
 

Författare: Faten Alaeddin, Frida Lindblad & Johanna Samuelsson 
 

Program: Ekonomprogrammet 
 

Handledare: Petter Boye 
 

Institution: Handelshögskolan BBS Kalmar 

 
Bakgrund och Problem: Outsourcing, förflyttning av funktioner till extern part som tidigare 

funnits i företaget, är ett fenomen som under de två senaste årtiondena har vuxit starkt i 

världen. Outsourcing har möjliggjort för företag att fokusera på sin kärnverksamhet och 

därmed erhålla konkurrensfördelar. Business Process Outsourcing är en kategori inom detta 

område, som innebär att företaget outsourcar hela eller delar av sin ekonomifunktion. 

Användandet av Business Process Outsourcing har ökat bland de svenska företagen under de 

senaste åren. Det finns mångtydiga förklaringar till denna framväxt, där en förklaring är att 

det är en trend. En annan förklarig är att lågkonjunkturen tvingar företag att hitta nya sätt att 

kostnadsbespara. Det har dock visats att alla initiativ till outsourcing inte blir lyckade, utan att 

en del företag upplever att de inte uppnått de förväntade fördelarna med outsourcingen. Vi 

bedömer att det finns ett behov av att kartlägga de för- och nackdelar som finns med Business 

Process Outsourcing för att hjälpa företag i deras beslutsprocess vid övervägande om att 

använda Business Process Outsourcing. 
 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att ur fyra olika perspektiv; företag som erbjuder Business 

Process Outsourcing, företag som använder Business Process Outsourcing, företag som 

beslutat att inte använda Business Process Outsourcing och företag som använder intern 

outsourcing, studera och analysera de överväganden som är aktuella i samband med Business 

Process Outsourcing. Syftet är även att ge vägledning och rekommendationer att beakta vid 

beslut om Business Process Outsourcing samt skapa en bättre förståelse för ämnet.  
 

Avgränsningar: Vi har valt att avgränsa vår uppsats till stora svenska företag. Vi har även 

valt att definiera Business Process Outsourcing som outsourcing av de funktioner som 

återfinns hos ett företags ekonomiavdelning, som exempelvis lönehantering, fakturering, 

reskontrabevakning, bokföring men även bokslut, deklaration samt hantering av skatter.  
 

Metod: Vi har använt oss av en abduktiv ansats i vårt uppsatsarbete och en kvalitativ 

forskningsinriktning. Vi har huvudsakligen samlat in empiri genom intervjuer med stora 

svenska företag från fyra olika perspektiv. 
 

Slutsats: Vår slutsats är att de övervägande faktorerna vid beslut om Business Process 

Outsourcing skiljer sig beroende på företagets motiv med outsourcingen. Vi har kunnat 

fastställa två huvudsakliga motiv, vilka är kostnadsbesparing och tillgång till högre 

kompetens. Alternativet intern outsourcing är dock att föredra om företaget har den 

kompetens och kapacitet som krävs för att hantera funktionen. Vid intern outsourcing uppnås 

fördelarna med Business Process Outsourcing men antalet risker minskar.  

 

Nyckelord: Business Process Outsourcing, strategi, konkurrensfördelar, kärnverksamhet, 

lågkonjunktur.
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1. Inledning 

I detta kapitel kommer vi att beskriva bakgrunden till outsourcing samt Business Process 

Outsourcing, vilket är en växande kategori inom området. Därefter beskriver vi det problem 

som vi valt att studera inom ämnet samt diskuterar detta kort. Vi kommer att redogöra för 

våra forskningsfrågor och syftet med uppsatsen. Vår avgränsning i undersökningen kommer 

även att presenteras. 

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Outsourcing  

Outsourcingens framväxt kan förklaras utifrån att det inträffade en omfattande globalisering 

under 1990-talet.  Billiga transporter och förbättrad kommunikation möjliggjorde för 

nyetablering och internationellt samarbete, då det geografiska avståndet inte längre var ett 

hinder. I och med att det geografiska avståndet minskade och att handelshinder helt eller 

delvis slopades, ökade konkurrensen bland industriländerna. Konkurrensökningen berodde på 

att länder med kostnadsfördelar blev nya aktörer på marknaden. Det nya konkurrenstrycket 

innebar att företag, främst inom bilindustrin och elektronikbranschen, var tvungna att 

omstrukturera sin verksamhet genom att tillämpa nya produktionskoncept och öka 

specialiseringen. Åtgärderna innebar att företag började koncentrera sig på sin 

kärnverksamhet, vilket uppnåddes genom outsourcing.
1
  

 

Outsourcing beskrivs som den situation då ett företag väljer att lägga ut en del av sin 

verksamhet hos en fristående leverantör. Outsourcing består av en aktivitet som företaget själv 

utförde tidigare men som nu istället utförs av ett annat företag. Begreppet outsourcing har 

även använts för att beskriva situationen då en aktivitet som tidigare utfördes inom landet 

förläggs till utlandet. För att undvika begreppsförvirring kan offshoring användas som term 

för att beskriva situationen där verksamheten förflyttas utomlands. 
2
  

 

                                                 
1
 Metalls utredningsrapport (1997) 

2
 Ekholm (2006) 
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1.1.2 Business Process Outsourcing  

Då det inte finns någon klar definition på begreppet Business Process Outsourcing har vi valt 

att grunda definitionen på de tjänster som erbjuds på marknaden. Business Process 

Outsourcing har vi definierat som de funktioner som återfinns hos ett företags 

ekonomiavdelning. Outsourcingen kan innefatta stödprocesser eller hela administrativa 

tjänster. Stödprocesser kan vara lönehantering, fakturering, reskontrabevakning, bokföring 

men även bokslut, deklaration samt hantering av skatter.   

 

Fenomenet Business Process Outsourcing är en central ekonomisk frågeställning och har varit 

aktuell inom den globala ekonomin under de senaste två decennierna. Till en början var det 

endast större företag som använde sig av Business Process Outsourcing i syfte att reducera 

sina kostnader. Allteftersom tiden gått har utvecklingen på området tagit fart, vilket resulterat 

i att även mellanstora och mindre företag fått upp ögonen för Business Process Outsourcing 

och de fördelar det för med sig.
3
  

 

Business Process Outsourcing kan anses vara negativt för de arbetare som förlorar sina jobb 

på grund av förflyttning. Å andra sidan kan den vara en av de viktigaste och mest fördelaktiga 

strategier som företag kan använda sig av för att uppnå framgång, skapa ekonomisk tillväxt 

och generera och öka antal jobbtillfällen
4
.   

 

1.2 Problemområde 

Outsourcing på framväxt 

Outsourcing har ökat drastiskt både lokalt och genom offshoring inom den ekonomiska 

världen. Drivkraften till att erhålla kostnadsbesparingar och ökad effektivitet har tvingat 

många företag att specialisera sig på kärnverksamheten, detta kan göras genom outsourcing. 

Allt fler företag har anammat sofistikerade outsourcings strategier och har outsourcat sina 

kärnprocesser som till exempel design, ingenjörskunskap, tillverkning och marknadsföring. 

Outsourcing kan innebära förbättringar för hela företaget. Organisationer kan uppnå 

konkurrensfördelar genom att få tillgång till leverantörens kompetens. Många leverantörer 

                                                 
3
 Click & Duening (2005) 

4
 Corbett (2004)  
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kan utveckla större och djupare kunskap, investera mer i system och processer samt uppnå 

effektivitet genom skalfördelar och erfarenhet.
5
 

 

Unionen, ett fackförbund som organiserar privatanställda tjänstemän, genomförde år 2008 en 

undersökning om hur företag har upplevt outsourcing och offshoring. Fackförbundet 

undersökte vilka problem som uppstår och vilka åtgärder företag vidtar innan de outsourcar 

delar av sina verksamheter.
6
  

 

Elisabeth Åberg, utredare/branschekonom på Unionens samhällsekonomiska enhet, skrev 

rapporten ”Jobbflytt: Outsourcing och offshoring”. Anledningen till att företag outsourcar 

enligt Elisabeth Åberg är för att kostnadsbespara. Ett annat motiv är ett så kallat följa-John-

beteende, där hon menar att outsourcing har blivit en trend som har startat och att företag 

följer denna.
7
 Under de senaste åren har även en trend varit att stora företag använder så 

kallade Shared Service Center. Detta är en intern serviceenhet där företaget kan outsourca 

sina aktiviteter till enheten.
8
 

 

Business Process Outsourcing 

En annan undersökning kring outsourcing har genomförts under år 2007. Företaget bakom 

undersökningen är Accenture, vars verksamhet bland annat går ut på att erbjuda outsourcings 

tjänster inom Business Process Outsourcing. Undersökningen gjordes bland ledande 

befattningshavare på stora företag och offentliga myndigheter i de nordiska länderna. 

Undersökningen behandlade erfarenhet samt framtida användning av outsourcing. Accenture 

fann att det finns en stor potential inom Business Process Outsourcing, att det är den typ av 

outsourcing som kommer att expandera snabbast i framtiden. Företaget menar att under en 

treårsperiod är det framförallt outsourcing inom löne- och personaladministration som 

kommer ha den kraftigaste ökningen.
9
 

 

Konjunkturnedgångens inverkan 

En kraftig konjunkturnedgång präglar den globala ekonomin och då den svenska ekonomin är 

starkt kopplad till omvärlden så påverkas även den. Den svenska ekonomin kommer att 

                                                 
5
 McIvor (2008) 

6
 Elisabeth Åberg Utredare/Branschekonom Unionen, telefonsamtal den 7 maj 2009. 

7
 Ibid. 

8
 Olve & Samuelsson (2008) 

9
 www.accenture.com 
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försämras kraftigt år 2009 och det förutspås att den rådande lågkonjunkturen kommer att i 

flera aspekter vara lika djup som krisen i början på 1990-talet.
10

 

 

Elisabeth Åberg anser att företag väljer att outsourca delar av sin verksamhet nu när de är 

svårt trängda och går med förlust på grund av den rådande lågkonjunkturen. Företagen ser det 

som en möjlighet att kostnadsbespara, men företag kan kostnadsbespara och effektivisera 

verksamheten även om företaget väljer att behålla verksamheten internt. Det är dock ett 

alternativ som företag oftast inte överväger, då de anser att det är enklare att lägga ut 

verksamheten än att själva genomföra åtgärder för att bli effektivare.
11

  

 

Accentures undersökningen visade även att organisationernas användande av outsourcing 

varierar beroende på om det är låg- eller högkonjunktur. Anledningen till att företag 

outsourcar i en lågkonjunktur är att de vill få ner kostnaderna, medan i en högkonjunktur vill 

företag få tillgång till högre kompetens.
12

 

 

Misslyckanden 

Det har dock visats att många företag bedömer att de inte har uppnått de fördelar som 

förväntas uppstå vid outsourcing. Företagen rapporterar att outsourcing har misslyckat till att 

leva upp till företagets förväntningar och att de flesta företag har dragit tillbaka aktiviteterna 

internt. Det har även visats att vid beslut om outsourcing, tas viss hänsyn till de långsiktiga 

konkurrenskrafterna för företaget. Få företag har beaktat de strategiska perspektiven vid 

outsourcings beslut, utan det baseras endast på kostnadsreducering och kapacitet.
13

  

 

Det gjordes en undersökning för några år sedan där stora företag intervjuades angående deras 

erfarenhet av outsourcing. Det visades att 70 % av företagen hade negativa erfarenheter med 

outsourcing, vilket uppstår när företag inte gör interna uppföljningar för att kunna se hur 

lyckosam denna strategi har varit.
14

 

 

                                                 
10

 Sammanfattning Konjunkturläget Mars 2009, Konjunkturinstitutet 
11

 Elisabeth Åberg Utredare/Branschekonom Unionen, telefonsamtal den 7 maj 2009. 
12

 www.accenture.com 
13

 McIvor (2005) 
14

 Elisabeth Åberg Utredare/Branschekonom Unionen, telefonsamtal den 7 maj 2009. 
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1.3 Problemdiskussion  

I problemområdet konstaterade vi att Business Process Outsourcing är på framväxt och att det 

finns tvetydiga förklaringar till detta. En aspekt är att det är en trend som leder till ett Följa-

John-beteende. Andra aspekter är att lågkonjunkturen tvingar företag att hitta nya sätt att 

kostnadsbespara eller att företag vill öka effektiviteten genom att fokusera på sin 

kärnverksamhet. Ytterligare en aspekt är att företag vill stärka sin konkurrenskraft genom att 

få tillgång till högre kompetens genom outsourcing. Vi kan notera att alla initiativ till 

outsourcing inte blir lyckade utan att en del företag upplever att de inte uppnått de förväntade 

fördelarna med outsourcing.  

 

Vi bedömer att då Business Process Outsourcing växer på den svenska marknaden måste även 

antalet företag som överväger alternativet öka. Då det finns en risk för att de förväntade 

fördelarna inte uppnås genom outsourcing finner vi att det finns ett behov av att beskriva hur 

verkligheten ser ut. Genom att kartlägga de för- respektive nackdelar som är förknippade med 

Business Process Outsourcing kan vi underlätta för företaget vid ett övervägande. För att få en 

bra beskrivning av verkligheten bedömer vi att området behöver studeras både utifrån företag 

som använder Business Process Outsourcing och utifrån företag som övervägt alternativet 

men beslutat att inte använda Business Process Outsourcing. 

 

För större företag kan ett alternativ till Business Process Outsourcing vara så kallade Shared 

Service Centers, intern outsourcing. Detta gör att alternativet intern outsourcing blir aktuellt 

att jämföra med extern outsourcing. Ett stort företag står då inte enbart i valet att använda 

outsourcing eller ej, utan beslutet berör även om outsourcing ska ske internt eller externt. Vi 

bedömer att det därmed behövs en närmare granskning över skillnaderna mellan Business 

Process Outsourcing och intern outsourcing. 

 

En förklaring till varför företag upplever att outsourcing misslyckas skulle kunna vara att 

leverantörerna lovar för mycket som de sedan inte kan hålla. Vi bedömer att det därför är 

lämpligt att jämföra om de företag som erbjuder outsourcing och de företag som använder 

outsourcing upplever olika för- och nackdelar med Business Process Outsourcing. 
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1.4 Forskningsfrågor 

Ovannämnda problemdiskussion har bidragit till nedanstående frågeställning. Vi har utformat 

fem forskningsfrågor som ska hjälpa oss i vårt arbete att besvara frågeställningen. Vi kommer 

att jämföra praktiken med litteraturens nämnda faktorer, för att se om dessa överensstämmer. 

Vi har valt att göra denna jämförelse för att se om litteraturen ger en rättvis bild av området.  

 

Vilka faktorer överväger företag vid beslut om Business Process Outsourcing? 

 Vilka fördelar upplever företag som använder Business Process Outsourcing? 

 Vilka fördelar lyfts fram av företag som erbjuder Business Process Outsourcing? 

 Vilka nackdelar har de företag som beslutat att inte använda Business Process 

Outsourcing beaktat? 

 Hur skiljer sig faktorerna för Business Process Outsourcing i förhållande till 

faktorerna för intern outsourcing? 

 Ser fler företag Business Process Outsourcing som ett strategiskt alternativ vid 

lågkonjunktur?  

 

1.5 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att ur fyra olika perspektiv, företag som erbjuder Business 

Process Outsourcing; företag som använder Business Process Outsourcing; företag som 

beslutat att inte använda Business Process Outsourcing samt företag som använder intern 

outsourcing, studera och analysera de överväganden som är aktuella i samband med Business 

Process Outsourcing. Syftet är även att ge vägledning och rekommendationer att beakta vid 

beslut om Business Process Outsourcing samt skapa en bättre förståelse för ämnet.  

 

1.6 Avgränsningar  

Outsourcing är ett mycket omfattande begrepp, vilket dessutom är vanligt förekommande 

inom de flesta verksamheter i dag, såväl nationellt som internationellt. Vi har därför valt att 

avgränsa vår uppsats till att innefatta en viss typ av outsourcing, nämligen Business Process 

Outsourcing.  
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Med tanke på att det både inom som utanför Sverige finns många företag som använder sig av 

just Business Process Outsourcing har vi valt att begränsa vår uppsats till att omfatta stora 

svenska företag. Vår avgränsning till dessa företag grundas på bedömningen att outsourcing 

av ekonomifunktioner har en större strategisk betydelse. I större företag har funktionen funnits 

internt, där sedan beslut om outsourcing av funktionen övervägts för att uppnå strategiska 

fördelar. Mindre företag har tänkbart inte möjligheten att ha funktionen internt på grund av att 

kompetensen inte finns i företaget och därför väljer att outsourca funktionen. Vår grundtanke 

är att vi ska utgå ifrån respektive företags perspektiv för att på så vis skapa oss en bild av hur 

just dessa företag förhåller sig till Business Process Outsourcing. 

 

1.7 Målgrupp 

Vi har valt att främst rikta vår uppsats till de företag som överväger att börja använda sig av 

Business Process Outsourcing. Förhoppningen är att ge vägledning i beslutsfattandet för de 

företag som fört eller för diskussioner kring ämnet. Dessutom riktar sig uppsatsen till de 

studenter som vill få en djupare inblick i ämnet. I detta fall är vår önskan att uppsatsen ska 

skapa intresse och bidra till en förståelse för de för- och nackdelar som finns med Business 

Process Outsourcing.  

 

1.8 Begreppsdefinition 

Stora företag 

Vi har valt att definiera stora företag som företag där: 

 Medelantalet anställda överstiger 50 

 Nettoomsättningen överstiger 50 miljoner kronor 

Vi har delvis valt att följa Årsredovisningslagens definition på ett stort företag
15

. Vår 

bedömning är att denna definition är den som är mest lämplig att använda i ekonomiska 

sammanhang då det är den vanligaste förekommande. Vi har dock gjort ett avsteg ifrån 

definitionen och valt att inte ta företagets balansomslutning i beaktande. Grundvalen var att vi 

behövde avgränsa företagen på ett enkelt sätt. Vårt första urval av relevanta företag gjordes 

därmed genom den information som gick att hämta på företagens hemsidor. Ett företags 

balansomslutning är information som kan vara svårare att få tillgång till. 
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Skalfördelar 

Skalfördelar, economies of scale, innebär att effektiviteten i företaget förbättras genom att 

produktion eller försäljning sker i större omfattning, vilket innebär att styckkostnaden blir 

lägre.
16

 

1.9 Disposition  

Kapitel 1: I detta kapitel finns en kort introduktion till begreppen outsourcing och Business 

Process Outsourcing. Vi anger även vår problemformulering, vårt syfte med uppsatsen samt 

den avgränsning som görs till vårt forskningsområde.   

 

Kapitel 2: Kapitel 2 behandlar metodavsnittet där vi belyser forskningsansatsen och 

forskningsinriktningen som vi har använt oss av. Vi redogör även för den metod vi har använt 

oss av för att samla in data, vilket främst är genom intervjuer. Dessutom redogör vi för 

begreppet validitet, hur vi förhåller oss till detta i vår uppsats.   

 

Kapitel 3: Detta kapitel innehåller den teoretiska referensramen om begreppen outsourcing 

och Business Process Outsourcing. Vi kommer att redovisa de fördelar och nackdelar som är 

förknippade med Business Process Outsourcing. Avslutningsvis kommer vi att redogöra för 

de strategier och de aktiviteter som företag kan outsourca.  

 

Kapitel 4: I denna del kommer vi att framställa våra intervjuer som vi har genomfört. Vi har 

genomföret intervjuer från fyra olika perspektiv; företag som erbjuder Business Process 

Outsourcing, företag som använder Business Process Outsourcing, företag som beslutat att 

inte använda Business Process Outsourcing samt företag som använder intern outsourcing. 

 

Kapitel 5: I detta kapitel kommer vi att koppla samman de olika teorier vi har utgått ifrån i 

vår referensram med den empiri vi samlat in på området. Dessa förbindelser kommer sedan att 

ligga tillgrund för den analys vi kommer att presentera i kapitlet. 

 

Kapitel 6: I kapitel 6 som är det avslutande kapitlet, redogör vi för de slutsatser som vi 

kommit fram till i vår uppsats. Kapitlet inleds med en översikt av de övervägande faktorerna 

som de olika perspektiven beaktar. Avslutningsvis kommer vi att ge rekommendationer till de 

företag som överväger att outsourca sin ekonomifunktion.   

                                                 
16
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2. Metod 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för de metoder som kan användas vid forskning. Vi 

kommer även att motivera de metoder som vi har använt i samband med uppsatsen. 

Metodkapitlet förtydligar vårt tillvägagångssätt för att uppnå uppsatsens syfte, vilket är att ur 

fyra olika perspektiv studera och analysera de övervägande faktorerna vid Business Process 

Outsourcing. Kapitlet fyller även funktionen att läsaren ska kunna avgöra sanningshalten i 

resultatet som presenteras 

 

2.1 Förförståelse  

Vi som har författat denna uppsats har kommit i kontakt med begreppet outsourcing vid ett 

flertal tillfällen inom olika kurser under de närmare tre åren vi studerat ekonomi. Vid de 

tillfällen begreppet studerats har inte möjlighet funnits till att skapa en djupare förståelse med 

anledning av dess omfattande innebörd samt att tiden varit begränsad. Genom ett antal 

revisionsbyråers hemsidor kom vi i kontakt med begreppet Business Process Outsourcing, 

vilket var ett nytt fenomen för samtliga skribenter. Mot bakgrund av den kunskap vi redan 

hade inom outsourcing såg vi nu en chans att fördjupa oss inom delområdet Business Process 

Outsourcing, vilket är outsourcing av ekonomifunktioner.  

 

2.2 Forskningsansatser  

Det finns tre olika sätt för hur teori och empiri ska relateras till varandra, vilka är deduktion, 

induktion och abduktion.
17

 Abduktion är en kombination av de deduktiva och induktiva 

forskningsansatserna. Ansatsen innebär att en preliminär teori skapas utifrån ett enskilt fall, 

vilket kännetecknar en induktiv ansats. Det andra steget innebär att teorin prövas på nya fall 

som motsvarar en deduktiv ansats. Därefter utvecklas den ursprungliga teorin eller hypotesen 

för att bli mer generell.
 18

  

 

Motivering till den abduktiva forskningsansatsen  

Business Process Outsourcing uppmärksammades på ett antal revisionsbyråers hemsidor som 

framhöll att det var ett växande fenomen. Fackförbundet Unionen och outsourcings företaget 
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Accenture har förekommit i media gällande outsourcing och det samband som antas finnas 

mellan framväxten och lågkonjunktur. Tillvägagångssättet stämmer överens med en induktiv 

ansats, då vi utifrån verkligheten formulerade en hypotes; Lågkonjunkturen bidrar till 

framväxten av Business Process Outsourcing.  

 

Nästa steg i studien blev att ta del av litteratur inom Business Process Outsourcing för att 

studera de för- och nackdelar som är förknippade med fenomenet. Vi fann en del 

återkommande faktorer som kan vara övervägande vid beslut om Business Process 

Outsourcing. Då det inte finns några teorier om sambandet mellan Business Process 

Outsourcing och stora företag i Sverige valde vi att testa teorin med verkligheten, vilket tyder 

på en deduktiv ansats. Vi ville jämföra faktorerna som förs fram i litteratur inom Business 

Process Outsourcing med verkligheten. Vi ville även studera området utifrån olika perspektiv 

för att kunna göra en bättre beskrivning av verkligheten. Empirin samlades in genom 

intervjuer med relevanta företag för uppsatsens syfte. Empirin som samlats in har sedan 

använts för att kartlägga området Business Process Outsourcing. Tillvägagångssättet utgör 

följaktligen en abduktiv ansats och illustreras i modellen nedan.  

19
 

 

2.3 Kvantitativt och kvalitativt inriktad forskning 

Det finns två olika typer av forskning, vilka är en kvantitativt och en kvalitativt inriktad 

forskning. Kvantitativt inriktad forskning innebär forskning där mätningar görs i samband 

                                                 
19
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med insamling av data samt statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Den kvantitativt 

inriktade forskningsansatsen är mest lämplig att använda sig av i studier som berör frågor 

som; Var/ Hur/ Vilka är skillnaderna?
20

 

 

Med kvalitativt inriktad forskning menas att vid insamlingen av datamaterial läggs fokus på 

kvalitativa intervjuer och tolkande analyser, vanligtvis verbala analysmetoder av textmaterial. 

Denna forskningsansats används om syftet är att tolka och förstå exempelvis en människas 

upplevelser eller om forskaren vill ha svar på frågor som; Vad är detta? Vilka är de 

underliggande mönstren?
21

 Kvalitativt inriktad forskning används även då syftet är att skapa 

en djupare förståelse för det ämne som studeras. Detta medför att generalisering inte kan 

göras i samma omfattning som vid kvantitativt inriktad forskning.
22

 

 

Motivering till den kvalitativa forskningsinriktningen 

Vi har valt att använda oss av kvalitativt inriktad forskning i vårt uppsatsarbete. Om vi 

studerar skillnaderna mellan kvalitativ och kvantitativ forskning är en skillnad uppsatsens 

frågeställning. Vi vill med vår uppsats undersöka de underliggande faktorerna bakom beslut 

av Business Process Outsourcing, vilket överensstämmer med den kvalitativa inriktningen. 

Den kvalitativa inriktningen vill studera de underliggande mönstren och skapa en djupare 

förståelse. Genom att studera de övervägande faktorerna för beslut om Business Process 

Outsourcing vill vi skapa en djupare förståelse för området som sedan kan hjälpa företag vid 

beslutsfattandet. Vi valde att införskaffa vår empiri främst genom intervjuer med 

representativa personer inom området för att få en djupare förståelse för området, vilket också 

är i riktning med den kvalitativa inriktningen.  

 

Det har framförhållits kritik mot den kvalitativa metoden då undersökningen blir för 

subjektiv. Detta innebär att forskarens individuella uppfattning om vad som är viktigt får stor 

betydelse och att förhållandet med undersökningspersonerna blir nära. Ytterligare kritik som 

framförts är att resultatet är svår att generalisera för mer än den specifika situation som 

studerats. Motiveringen är att det görs ett litet antal intervjuer som inte kan representera en hel 

population.
23
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Vi kan konstatera att den kvalitativa metoden har vissa nackdelar. Vi bedömer ändå att valet 

av metod har varit det enhetligaste med uppsatsens syfte. Vi är medvetna om att resultatet inte 

kan generaliseras i större utsträckning då antalet intervjuer är för få, men genom att studera 

området utifrån fyra perspektiv bedömer vi att en bra beskrivning av verkligheten trots detta 

kan göras. Vi anser att oavsett forskningsinriktning präglas undersökningen av forskarens 

subjektiva bedömningar, att detta är något som inte går att undvikas men som kan begränsas 

genom medvetenhet. 

 

2.3.1 Urval 

Begreppet urval i forskningsmetodikens sammanhang innebär att forskaren måste välja 

representativa personer till undersökningen som ska utföras.
24

 Det finns olika metoder vid 

urval av personer till intervju.  

 

Vi har valt att studera de övervägande faktorerna för Business Process Outsourcing utifrån 

fyra olika perspektiv för att få en bredare bild av övervägandet av Business Process 

Outsourcing. Vi har även valt att avgränsa undersökningen till stora svenska företag. 

Teorierna som vi har utgått ifrån är outsourcing, Business Process Outsourcing, strategier 

samt kärnkompetens. Vi anser att Business Process Outsourcing är en strategi där företaget 

erhåller fördelar som ökad konkurrenskraft genom att fokusera på sin kärnverksamhet. Vi har 

därför utnyttjat dessa teorier för att kunna genomföra en studie på området.  

 

De företag vi valde att intervjua är delvis företag som använder Business Process Outsourcing 

för att på så vis studera deras övervägande vid beslutet. Intervjuer har även gjorts med företag 

som beslutat att inte använda Business Process Outsourcing för att få ett ytterligare 

perspektiv. Vi har även genomfört intervjuer med företag som använder intern outsourcing, 

som är ett alternativ till Business Process Outsourcing. För att få en mer enhetlig bild av 

outsourcing har vi dessutom intervjuat företag som erbjuder Business Process Outsourcing.  

 

Vi har valt ut företagen själva och bestämt hur många vi vill intervjua inom respektive 

kategori. Detta överensstämmer med metoden kvoturval, som främst används vid 

kommersiella undersökningar såsom marknadsundersökning och opinionsundersökning. 

Metoden innebär att forskaren intervjuar personer från olika kategorier som är relevanta till 
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undersökningen. Det är intervjuaren som avgör vilka personer som ska delta i undersökningen 

och inte slumpen.
25

   

 

Vårt första urval av relevanta företag baserade vi på vår definition av ett stort företag. Då det 

finns ett antal företag i Sverige som uppfyller kravet för ett stort företag utgick vi även från 

vår kännedom om stora svenska företag. Vi är medvetna om att vår kännedom om stora 

företag är begränsad men då vi inte heller hade möjlighet att intervjua alla stora svenska 

företag anser vi att vår kännedom var tillräcklig. Vi har försökt att intervjua företag inom 

olika branscher för att få ett bredare perspektiv på Business Process Outsourcing, då vi valt att 

inte avgränsa oss till någon specifik bransch. Vi kontaktade ett trettiotal företag via e-post och 

telefon vilket resulterade i elva telefonintervjuer och två intervjuer via e-post. 

 

Vi valde att göra förfrågningar till företagen om kontaktuppgifter till ansvariga på områdena 

outsourcing och Business Process Outsourcing. I de fall där företagen inte använde sig av 

Business Process Outsourcing bad vi istället om att få komma i kontakt med någon ansvarig 

på ekonomiavdelningen. Intervjuerna har huvudsakligen gjorts med redovisningschefer, 

ekonomichefer eller ansvariga för likvärdiga områden. Vi bedömer att vi har intervjuat 

representativa personer för företaget då de varit insatta och ibland delaktiga i företagets beslut 

om outsourcing. Då intervjupersonerna arbetar inom ekonomiavdelningen anser vi att de har 

kunnat bidra med relevant information trots att de inte är de som fattar det avgörande beslutet, 

men att vi bedömde att de har stor kunskap inom det ekonomiska området. 

 

Vi har även intervjuat Elisabeth Åberg som är ekonom/branschutredare på fackförbundet 

Unionen, gällande outsourcing samt Business Process Outsourcing. Fackförbundet hade 

publicerat en rapport gällande just outsourcing vilken vi fann intressant. Då rapporten var 

inriktad på outsourcing valde vi att kontakta Unionen för en intervju, där vi kunde ställa 

specifika frågor om Business Process Outsourcing. Denna intervju har bidragit till fackets syn 

på området, vilken vi anser kan vara mer kritisk än exempelvis företag som erbjuder 

outsourcings tjänster.  
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2.3.2 Intervju 

Vid formulering av intervjuer kan forskaren antingen välja öppna eller slutna frågor. Det 

förstnämnda innebär att respondenten själv kan svara fritt på frågorna medan i det senare 

fallet finns flera olika svarsalternativ som respondenten kan välja emellan.
26

 

 

Det som är gemensamt för majoriteten av de kvalitativa intervjuer som genomförs är att de 

präglas av en låg grad av standardisering, vilket betyder att den person som intervjuar ställer 

frågor av öppen karaktär. Detta ger således plats för den intervjuade att besvara frågorna med 

egna ord.
27

 

 

Vi har huvudsakligen använt oss av öppna frågor i våra intervjuer för att få så mycket 

information som möjligt från intervjupersonen. En del frågor har varit slutna i och med att 

intervjupersonen endast kunnat svara ja eller nej på frågan. Frågorna har sedan istället 

kompletterats med följdfrågor för att få en bättre förståelse för svaret. Vi har försökt att ställa 

neutrala frågor så att vi inte påverkar intervjupersonens svar. I bilagor finns intervjumallarna 

som använts vid intervjuerna.  

 

Vi har använt oss av en semi-strukterade intervjuer i vårt uppsatsarbete. En semi-strukturerad 

intervju innebär att forskaren har en intervjuguide där vissa punkter finns med som ska 

behandlas under intervjun. Forskaren behöver inte ställa frågorna i någon specifik ordning och 

kompletterande frågor får läggas till under intervjun.
28

 

 

Vi valde att utforma en intervjuguide inför varje intervju som utformades efter det specifika 

företaget som skulle intervjuas. Intervjuguiderna användes sedan som stöd under intervjun, 

om intervjupersonen inte själv kom in på området fanns intervjuguiden som en checklista för 

att alla områden som vi tänkt få information om kom på tal. Vi fick även under intervjun 

komplettera med frågor till det som intervjupersonen sade. Vi valde även att skicka 

intervjuguiderna till intervjupersonen i förväg så att de kunde förbereda sig inför intervjun. 

Vårt val grundades på att vi ville få ut så mycket som möjligt av intervjun och att 

intervjupersonen hade information om de områdena som vi var intresserade av. Vi bedömde 
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att det inte fanns någon nackdel med att intervjupersonerna fick ta del utav intervjuguiderna i 

förväg.  

 

Vi har genomfört majoriteten av intervjuerna via telefon, då det geografiska avståndet varit 

för stort för att hinna göra de på plats. Två intervjuer har vi dock genomfört via e-post, då 

tiden varit begränsad. Vi anser att intervjuerna via e-post har begränsat den intervjuades svar 

och vår möjlighet att ställa följdfrågor i samma omfattning som vid telefonintervju. Vi har 

försökt hantera detta genom att formulera tydliga frågor och återkomma med 

kompletteringsfrågor i efterhand. 

 

Intervjuareffekt innebär att den person som intervjuar beter sig på ett visst sätt under intervjun 

så att den person som blir intervjuad förstår, antingen medvetet eller undermedvetet, vilka 

svar den intervjuade förväntar sig att få. Med anledning av detta kommer då svaren att avvika 

ifrån det ”sanna” värdet.
29

  

 

Då vi valde att genomföra majoriteten av intervjuerna via telefon, ställa neutrala frågor samt 

till största delen använda oss av öppna frågor anser vi inte att intervjuareffekt uppstått i 

samband med våra intervjuer. Vi har heller inte försökt leda in den intervjuade på ett visst 

spår då denne gett ett svar på en fråga som vi kanske inte förväntade oss. Detta innebär att vi 

har låtit de personer som blivit intervjuade svara helt fritt på de frågor som ställts och enbart 

valt att ifrågasätta om det uppstått oklarheter i samband med svaret eller om den intervjuade 

missförstått innebörden av frågan. Vi har även ifrågasatt svaret om vi tyckt att det inte varit 

tillräckligt för att få ett djupare svar.  

 

2.3.3 Primär- och sekundärkällor 

Primärkällor är ögonvittnesskildringar, personintervjuer och förhandsrapporteringar.
30

  Denna 

typ av källa får forskaren oftast tillgång till under arbetets gång och kan då exempelvis 

utgöras av ett protokoll ifrån ett sammanträde.
31

 Sekundärkällor är information som samlats in 

tidigare av andra forskare, registerdata och bokföringsdata samt sammanställda publicerade 
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vetenskapliga artiklar. Fördelen med de sekundär källor är att forskaren sparar tid, pengar och 

erhåller för det mesta material av hög kvalité
32

  

 

Vi har använt oss av både primära och sekundärkällor till vår uppsats. De primära källorna 

utgörs av de personintervjuer som vi har genomfört. Vi har också använt oss av en sekundär 

intervju. Intervjun är med företaget Setra som genomfördes av en av Sveriges största IT-

nyhetstidningar, Computer Sweden
33

.  

 

De andra sekundära källorna består av vetenskapliga artiklar, litteratur samt rapporter om 

Outsourcing och Business Process Outsourcing. Vi har en rapport som utfördes av 

fackförbundet Unionen till vår empiri, detta för att få information från olika perspektiv. En 

intervju genomfördes med den personen som författade rapporten och utgör primär källa. Vi 

har ett uttalande från outsourcings företaget Accenture som publicerades på deras hemsida. 

Metalls utredningsrapport är en ytterligare rapport som vi har använt för att identifiera motivet 

med outsourcing. De teorier och begrepp som vi har samlat in kommer att bearbetas och ligga 

till grunden för vår analys för att sedan kunna dra en slutsats. 

 

2.3.4 Källkritik 

För att kunna genomföra en bra bedömning och avgöra sanningshalten av det material som 

samlas in i form av fakta och de intervjuer som genomförts, måste forskaren inta en kritisk 

ställning till det data som används. När det gäller dokument måste forskaren ta reda på var, 

när och varför de har uppstått.
 34

   

 

Den litteratur vi valt att använda oss av har vi huvudsakligen funnit via högskolebibliotekets 

katalog. Till största delen valde vi att ta del av litteratur publicerad under 2000-talet, detta för 

att de teorier vi valt att använda i referensramen ska vara så relevanta som möjligt. En stor del 

av den litteratur vi använt oss av är engelskspråkig och riktad främst till företag i USA vilket 

kan innebära att informationen i dessa böcker inte lämpar sig helt och hållet för de svenska 

företag vi valt att ta med i vår uppsats. Av den orsaken att vi inte fann någon svensk 

publicerad litteratur på området Business Process Outsourcing riktad till enbart svenska 

företag valde vi emellertid att ta del av den ovanstående litteraturen.  

                                                 
32

 Olsson & Sörensson (2007) 
33

 http://idgmedia.idg.se 
34

 Patel & Davidson (2003)  



- 2. Metod - 

22 

 

Vi har till stor del valt att använda oss av vetenskapligt publicerade artiklar, vilka vi funnit i 

databaserna Business Source Premier samt Emerald, anser vi att tillförlitligheten i den 

information vi valt att ta del av är hög. Vi valde även att använda oss av vetenskapliga artiklar 

som främst publicerats under senare delen av 2000-talet, detta för att vi på så vi skulle kunna 

utgå ifrån så pass aktuell information som möjligt. Liksom en stor del av den litteratur vi tagit 

del av är även de vetenskapliga artiklarna vi använt internationellt inriktade och därav inte 

riktade speciellt till svenska företag. Detta kan medföra att informationen i dessa inte är 

fullständigt relevant, men vi anser ändå att de fyller en viss funktion eftersom de representerar 

den senaste forskningen på området.  

 

Rapporten genomförd av fackförbundet Unionen anser vi vara mycket relevant med anledning 

av att den båda är aktuell på området och riktar sig till företag inom Sverige. Dessutom är den 

publicerad 2008, vilket innebär att informationen är aktuell. Uttalandet från Accenture 

gällande rapporten om outsourcing tar vi kritisk ställning till, då företaget själva erbjuder 

outsourcings tjänster.  Detta uttalande stöds dock utav Unionens undersökning, vilket gör att 

vi ansåg att källan var tillförlitlig för att använda i uppsatsen.  

 

Vi har som ovannämnt använt en sekundär intervju, intervjun av företaget Setra presenteras i 

en artikel i tidningen Computer Sweden. valde Den sekundära intervjun använde vi för att 

komplettera perspektivet för de företag som använder Business Process Outsourcing. Vi hade 

enbart funnit två företag som använde sig av denna strategi, så tidsbrist ledde till att vi fick 

utnyttja artikeln istället för en primär källa. Vi ansåg att artikeln innehöll relevant information 

för just detta perspektiv och då tidningen är bland de största ansåg vi att de inte skulle riskera 

sitt rykte genom att vinkla information i större utsträckning. 

 

Vi har behövt information om företagen som vi skulle intervjua och tagit del av den 

information som finns på företagens hemsidor. Vi är medvetna om den risk som finns att 

företag kan vinkla informationen till sin fördel. Vi har huvudsakligen använt information som 

företagets verksamhet, antal anställda och omsättning. Denna information anser vi är 

tillförlitlig för att kunna använda till vår uppsats. Vi har även använt en hemsida vid definition 

av intern outsourcing, då sidans tillförlitlighet är obekant har vi kompletterat information med 

litteratur på området. Källans information ansåg vi vara givande och valde därför att använda 

den i uppsatsen då den kunde verifieras.  
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2.4 Validitet och reliabilitet 

Inom kvalitativ forskning är validitetsbegreppet och reliabilitetsbegreppet sammanflätade, 

vilket innebär att forskare inom kvalitativa studier sällan använder begreppet reliabilitet
35

.  

 

2.4.1 Validitet 

Med god validitet menas att undersöka det vi avser att undersöka.
36

 Inom kvalitativa studier 

omfattar validitet samtliga delar inom forskningsprocessen, vilket innebär att validiteten inte 

enbart är relaterad till själva insamlingen av data som är fallet vid kvantitativa studier.
37

 

Angående insamlingen av data kopplas validiteten till om forskaren lyckas samla in underlag i 

syfte att kunna genomföra en tillförlitlig tolkning av den studerades livsvärld. Validiteten kan 

även kopplas till hur väl forskaren förmår tolka det som är svårtolkat och eventuellt 

motsägelsefullt.
38

  

 

Ett sätt att stärka validiteten är att använda triangulering som innebär att vid insamling av data 

används olika metoder, såsom intervjuer, dokument och observationer. Vid analysen vägs 

sedan all information samman som fåtts fram genom de olika metoderna. Det resultat som fås 

utifrån de olika metoderna kan antingen sammanfalla eller skilja sig åt.
 39

  

 

Vi har använt oss av triangulering för att stärka validiteten i uppsatsen. Detta har vi gjort 

genom att studera området utifrån fyra olika perspektiv. Intervjuerna som genomförts har inte 

enbart gjorts med de företag som valt att använda Business Process Outsourcing utan även 

med företag som beslutat att inte använda Business Process Outsourcing. Syftet var att få en 

bredare inblick i de argument som är förknippade med Business Process Outsourcing. De 

företag som valt att använda Business Process Outsourcing har troligtvis funnit mer för- än 

emotargument medan det motsatta gäller för de företag som avslagit outsourcing. Ett tredje 

perspektiv på ämnet erhålls genom de företag som erbjuder Business Process Outsourcing.  

Vår tanke med dessa intervjuer var att få ett mer generellt synsätt på Business Process 

Outsourcing då leverantörerna kommer i kontakt med flertalet företag som valt att använda 

sig av outsourcing.  Det fjärde perspektivet som vi har studerat är företag som använder intern 
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outsourcing. Denna form av outsourcing är ett alternativ till Business Process Outsourcing 

och vi ville undersöka de skillnader som uppstår mellan dessa två alternativ. I och med att vi 

har studerat ämnet från fyra olika perspektiv och även använt oss av rapporter bedömer vi att 

vi kan erhålla ett bättre resultat.  

 

2.4.2 Metodkritik 

Vårt resultat är baserat på fyra olika perspektiv, där vi har intervjuat tre företag inom varje 

kategori. Vi antar att resultatet kunde ha blivit annorlunda om vi istället valt att fokusera på 

endast två perspektiv samt intervjuat flera företag inom varje perspektiv. Det är svårt att dra 

en generell slutsats när vi inte har ett stort antal företag i varje kategori, men vi har försökt att 

hantera detta genom att utgå från fyra olika. 

 

De företag som erbjuder Business Process Outsourcing uppgav för det mesta fördelar som 

uppstår med Business Process Outsourcing, då vi tolkar detta som ett sätt för de att 

marknadsföra sina tjänster.  När det gäller de nackdelar som uppstår var det svårt att få ett 

uttalande från företagen och istället kommenterade de hur dessa kunde förebyggas. Företag 

som använder Business Process Outsourcing fokuserade mest på fördelarna och angav att det 

inte uppstod några nackdelar.  Vi antar att dessa företag ville rättfärdiga sitt beslut. Medan de 

företag som beslutat att inte använda Business Process Outsourcing valde att lyfta fram 

nackdelarna med denna strategi. Företag som använder intern outsourcing berättade både om 

de fördelar och nackdelar som förekommer med intern outsourcing. Vi hade önskat att 

samtliga perspektiv delgivit oss båda aspekterna av Business Process Outsourcing. Ett 

perspektiv som hade varit intressant att ta del av är de företag som misslyckats med sin 

outsourcing av ekonomifunktion. Vi ansåg att det var svårt att hitta företag som har upplevt 

misslyckande av Business Process Outsourcing då det var svårt att hitta företag som använde 

denna strategi. 

 

Begreppet Outsourcing uppfattas på olika sätt, då outsourcing för vissa företag innebar en 

förflyttning av sin verksamhet utomlands. Detta ledde till att missuppfattningar uppstod 

mellan oss och företagen, då det först under intervjun visades om företaget hade samma 

definition som oss. Konsekvenserna av detta blev att vi inför vissa intervjuer hade förberett 

oss fel, vilket ledde till att dessa intervjuer blev mindre givande.  Detta försökte vi åtgärda 

inför kommande intervjuer genom att vara mer tydliga i definitionen av begreppet.  
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3. Teoretisk referensram 

Som vi nämnde i första kapitlet är globalisering en av orsaken till att företag väljer Business 

Process Outsourcing. Anledningen till att vi har valt nedanstående teorier är för att kunna 

kartlägga Business Process Outsourcing som en strategi.  Vi kommer att beskriva de fördelar 

och nackdelar som uppstår med denna strategi. Vi kommer även att studera de aktiviteter som 

litteraturen anser att företag ska outsourca. Kapitlet kommer sedan att avslutas med en 

sammanfattning.  

 

3.1 Outsourcing  

Utifrån inledningen kan vi definiera begreppet outsourcing som den situation där företag 

förflyttar vissa aktiviteter till extern part. Det kan vara aktiviteter som komponenttillverkning 

hos en fristående leverantör som sedan köps av det företaget som tillverkar den färdiga 

slutprodukten. Det kan även vara administrativa tjänster som företaget väljer att köpa istället 

för att dessa tjänster utförs inom företaget av dess egna anställda.
40

 

 

Outsourcing kan delas in i två kategorier, antigen integrerad (sammansatt) outsourcing vilket 

innebär att ett företag lägger ut en hel funktion inom företaget till leverantören eller splittrad 

outsourcing (styckad, partiell). Med detta menas att ett företag lägger ut vissa delar av en viss 

funktion medan resterande delar av funktionen sköts av företaget internt.
41

 

 

3.1.1 Business Process Outsourcing 

Inom området outsourcing har det vuxit fram en ny typ av outsourcing, nämligen Business 

Process Outsourcing. Denna form av outsourcing innebär outsourcing av ekonomifunktioner 

såsom lönehantering och redovisning. Business Process Outsourcing innebär att företag kan 

outsourca dyra affärsprocesser till leverantörer som är specialiserade inom området till en 

lägre kostnad jämfört med om de hade haft processen internt. Företaget kan därmed fokusera 

på sin kärnverksamhet.
42
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3.1.2 Tänkbara fördelar med Business Process Outsourcing 

Business Process Outsourcing är en strategisk process där företaget kan uppnå 

konkurrensfördelar
43

. Många organisationer förbättrar kvaliteten på sina produkter och 

tjänster genom outsourcing, då de kan de frigöra kapital samt investera i forskning och 

utveckling som leder till förbättrade produkter och tjänster. Majoriteten av företag som 

använder Business Process Outsourcing anser att processen är en viktig del av deras 

affärsstrategi.
44

 

 

De kortsiktiga motiven till Business Process Outsourcing är bland annat kostnadskontroll och 

ändamålsenlig specialisering. Kostnadskontroll innebär att företaget frigör kapital och 

förbättrar sitt kassaflöde. Ändamålsenlig specialisering innebär att företaget kan utvecklas på 

sitt huvudområde.
 45

 

 

De långsiktiga motiven kan sammanfattas i differentiering och marknadsanpassning. 

Differentiering innebär att företaget kan anpassa sig efter kundens behov samt satsar resurser 

på de områdena som kan skapa högre kundvärde. Marknadsanpassning innebär att företaget 

kan förbättra sin styrning av affärsprocesser samt får tillgång till service av mjukvara.
 46

 

 

Kostnadsbesparingar  

Många företag väljer att outsourca ur ett kostnadsperspektiv. De flesta västerländska företag 

outsourcar för att minska sina fasta kostnader, outsourcing möjliggör då för kortsiktiga 

kostnadsminskningar.
47

 Kostnadsbesparingar kan också uppnås genom att komplexa 

produkter som kräver mycket resurser förflyttas till leverantören
48

. Företagets kunder erhåller 

också fördelar genom kostnadsbesparingarna, exempelvis kan företaget uppnå skalfördelar 

tack vare outsourcing som gör att företaget kan sänka sina priser. 
49

  

 

Förhöjning av kunskap 

Leverantören som det outsourcande företaget anlitar kan ha specialiserat sig på en specifik 

verksamhet. Specialiseringen gör att leverantören kan besitta mycket högre kompetens än vad 
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företaget som har kvar verksamheten internt kan uppnå. Denna fördel visar sig inte endast i 

kostnadsbesparingar, utan det outsourcande företaget kan skapa högre kvalitet på tjänsterna 

jämfört med om de hade funnits internt. En nyckelfaktor i många fall till varför företag 

överväger outsourcing är att uppnå en förbättring av kompetensen i verksamheten.
50

  

 

Flexibilitet 

Många organisationer har försökt att kontrollera majoriteten av aktiviteterna internt. 

Företagen bedömer att om de kan kontrollera leveranskällorna elimineras risken för att 

exempelvis inte kunna påverka sin efterfråga på produkten. Problemet med denna strategi är 

att den inte är särskilt flexibel och innebär risker. Det är svårt för ett företag att vara ledande i 

alla aktiviteter när det sker snabba förändringar i teknologi, kundernas ökade krav och 

minskning av time-to-market, det vill säga tid från framställande av idé till färdig produkt. 

Detta är områden som företaget behöver kontrollera för att uppnå konkurrensfördelar.
51

 

 

Outsourcing kan göra företaget mer flexibelt då specialiserade leverantörer kan anamma nya 

teknologier fortare än stora, vertikala och integrerade organisationer. Om företaget har ett 

nätverk med specialiserade leverantörer kan det outsourcade företaget snabbt och till lägre 

kostnader minska eller öka produktionen om marknaden förändras. 
52

 Den ökade flexibiliteten 

gör att företaget inte binder upp sig i samma omfattning som det annars skulle ha gjort om 

funktionen hade funnits internt. Detta medför att det blir lättare för företaget att hantera 

framtida kriser.
53

 

 

Fokusering på kärnverksamhet 

Den ständiga och snabba utvecklingen som sker på marknaden gör att företag måste 

koncentrera sig på sin kärnverksamhet
54

. Genom Business Process Outsourcing kan ett 

företag fokusera sig på sin kärnkompetens samt öka specialiseringen, vilket gör att de kan öka 

sin konkurrenskraft på marknaden
55

. Outsourcing kan möjliggöra för företag att fokusera på 

de verksamhetsgrenar som kan skapa konkurrensfördelar och att outsourca sidoaktiviteter för 

att ta del av kompetensen hos leverantören. Leverantörer som specialiserats sig kan utveckla 

större och djupare kunskap, investera mer i mjukvara, vara effektivare och därmed erbjuda 
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högre löner samt locka mer kompetent personal. Dessa fördelar kan vara värdefulla för att 

kunna leverera en bättre service till en lägre kostnad till kunderna.
56

  

 

Tillgång till innovation 

Många företag är motvilliga att outsourca för att de befarar att de mister förmågan för 

innovation i framtiden. Outsourcing kan å andra sidan användas för att till fullo utnyttja 

leverantörernas investeringar, innovationer och specialistförmågor för att förbättra företagets 

egna produkter eller tjänster.
57

   

 

3.1.3 Risker förknippade med outsourcing 

Precis som med alla affärsrelationer, innebär outsourcing också risker. Outsourcing av 

strategiska aktiviteter kan leda till förlust av konkurrensförmåga.
58

 Företag kan stöta på 

väsentliga risker när de väljer att outsourca aktiviteter externt som tidigare har funnits 

internt
59

. Det kan finnas en risk för att viktigt och känsligt material sprids utanför företaget
60

. 

Att vara beroende av en viss leverantör kan leda till risker när det gäller kostnader, kvalitet 

och vid utebliven leverans. Till exempel kan leverantörer misslyckas att uppnå den 

kvalitetsstandarden som det outsourcande företaget kräver.
61

 Det finns även risker förenade 

med samarbetet mellan företaget och leverantören, så som brist på kontroll gentemot 

tjänsteleverantören som kan leda till att företaget inte erhåller den service som de betalat för, 

kulturella skillnader, brist på samordning, brist på flexibilitet i samband med 

överenskommelser samt uteblivande av tydliga mål.
62

 

 

Taktisk 

Riskerna kan delas in strategiska eller taktiska risker.
 
Taktiska risker uppstår då en leverantör 

anlitas för dess kapacitet och inte för dess kompetens. De taktiska riskerna är kortsiktiga för 

företaget.
63
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Strategisk 

Strategiska risker innebär förlust av kunskap som är knuten till kärnaktiviteter, dessa risker är 

långsiktiga och kan vara bestående för företaget
64

. Riskerna innebär att outsourcing kan leda 

till förlust av viktiga färdigheter och därmed möjligheten till innovation i framtiden. I ett 

långsiktigt perspektiv kan ett företag behöva behålla innovationskapacitet i ett antal 

nyckelaktiviteter för att kunna utveckla nya möjligheter på dess marknad. Om ett företag har 

outsourcat ett antal kritiska aktiviteter kan dess förmåga till nyskapande reduceras kraftigt.
65

 

 

Humankapital 

En annan typ av risk är humankapital risk. Det är utmaningar med att leda de organisatoriska 

förändringarna som måste ske i och med inledandet av Business Process Outsourcing. 

Organisatoriska förändringar är förknippade med humankapital, alltså företagets personal. För 

att undvika humankapital riskerna krävs det en väl utarbetad modell för att kunna få bukt med 

motstånd, lyckas med institutionella förändringar och återskapa standardiserade 

arbetsprocesser.
66

 

 

Outsourcing har en betydelsefull innebörd för det sociala i ett företag. Till exempel kan 

outsourcing leda till omplacering av personal inom företaget eller personal som förflyttas till 

leverantören. Företag ignorerar ofta faktumet att en framgångsrik outsourcing är starkt 

beroende av attityderna och förpliktandet hos arbetsstyrkan. De anställdas perspektiv och 

respons har stor betydelse för en framgångsrisk implementering av en ny strategisk process.
67

  

 

Kommunikationssvårigheter mellan företaget och leverantören kan uppstå under förflyttning 

av aktiviteten
68

. Av den anledningen är det viktigt med en god fungerande kommunikation, 

detta för att inte missförstånd ska uppstå samt för att undvika att små problem får onödigt 

stora proportioner. 
69

 

 

Projekt 

Projektrisk är en annan kategori. Risken innebär att beslutet om Business Process Outsourcing 

inte kommer att leda till de förväntade kostnadsbesparingarna, strategiska fördelarna eller 
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produktivitetsförbättringarna.
70

 När företag väljer att outsourca för att kostnadsbespara har det 

visat sig att kostnaderna inte minskar som förväntat, utan att de ibland till och med ökar
71

.  

 

Företag förväntar sig en snabbt förbättrad likviditet och en långsiktig besparing, men de 

missbedömer ibland kostnaderna som uppkommer med utvärdering av outsourcing. Till 

exempel kostnaderna för att hitta rätt leverantör, upprätta kontrakt och hantera relationen med 

leverantörerna. Analysera kostnaderna för utvärdering och management av outsourcing 

innebär att förstå de mätningar som behövs vid beslut av de två alternativen, utföra 

aktiviteterna internt eller använda sig av outsourcing. Problemet är att det inte är möjligt för 

företag att få tillgång till all information kring kostnader som är förknippad med outsourcing 

samt att bristfälliga kostnadssystem tenderar att leda till dåliga beslut.
72

  

 

En del företag missar att det måste investeras i styrningen av relationen med leverantören, 

som är särskilt viktig när det gäller outsourcing av avgörande aktiviteter
73

. En investering i 

styrningen av relationen bör dock ske utifrån rätt grunder. Med detta menas att både det 

outsourcande företaget och leverantören måste ha förståelse för att motparten är intresserad av 

att uppnå konkurrensfördelar utifrån samarbetet och därav viktigt att konkurrensfördelarna är 

realistiska. Samarbetet bör med andra ord karakteriseras av både ett givande och tagande.
74

  

 

“Every kind of peaceful cooperation among people is primarily based on mutual 

trust and only secondarily on institutions such as courts of justice.”
75

 Albert Einstein  

 

För att det outsourcande företaget ska lyckas få en bra relation med sin leverantör är det 

viktigt att företaget redan i inledningen av outsourcingsprocessen försöker skapa en långvarig 

relation med leverantören. Detta för att minska graden av ovisshet i samband med outsourcing 

av en viss affärsprocess, exempelvis redovisning. Då båda parter kontinuerligt får ta del av 

information och erfarenheter av varandra leder det till ökat förtroende som i sin tur bidrar till 

en starkare affärsrelation.
76
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Operativ 

Det finns också en operativ risk med outsourcing, särskilt vid bristfällig planering och skötsel. 

Det är en utmaning att uppnå det tänkta värdet med outsourcingen.
 
Det finns ytterligare risker 

kopplade med Business Process Outsourcing, som har ett samband med den specifika 

branschen eller processen som blir outsourcad. Riskerna är centrala och måste beaktas vid 

övervägande av outsourcing.  Om inte riskerna behandlas på ett förståndigt sätt, kan riskerna 

bli kostsamma och förhindra att fördelarna med outsourcing uppnås.
77

 

 

3.1.4 Intern outsourcing 

Intern outsourcing, även kallad Shared Service Center definieras som: 

”Outsourcing av en affärsfunktion inom ett företag till en mycket kompetent intern 

avdelning eller grupp. Till exempel en inköpsavdelning på en fabrik, som kan 

tillhandahålla inköpstjänster till alla andra fabriker, inom ett givet tillverkande 

företag. Delade tjänster/Shared Services kan också ges till tredje part”.
78

 

 

I större företag är det vanligt att en samling av gemensamma tjänster görs i så kallade Shared 

Service Center för att uppnå stordriftsfördelar inom det ekonomiadministrativa området. 

Studier har visat att genom användning av Shared Service Center kan företag göra stora 

kostnadsbesparingar. 
79

  

 

Inom koncerner är det viktigt med standardisering av system och rutiner för att olika tjänster 

som exempelvis IT ska bli så kostnadseffektiva som möjligt. Med anledning av detta har 

intern outsourcing i många fall visat sig var mest fördelaktigt både rent strategiskt och 

konkurrensmässigt istället för att outsourca funktioner externt, till ett annat företag inom eller 

utanför Sverige.
80

  

 

3.3 Strategi 

Begreppet strategi kan definieras som det handlingsmönster som företag genomför för att 

uppnå fördelar och för att ha möjlighet att överleva på lång sikt. En strategi kan vara avsiktlig 
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då företag formulerar en plan som de sedan genomför. Den kan även vara en ”mindre” 

avsiktlig strategi. Det finns fem definitioner av strategi. Dessa definitioner benämns som 

strategins fem P: 

 

 Strategi som plan innebär att företag formulerar en plan för att kunna uppnå företagets 

bestämda mål. Denna plan är som riktlinjer för företaget för att kunna hantera vissa 

situationer som kan uppstå under processens gång.  

 Strategi som manöver innebär att företaget ger kunder, konkurrenter och investerare 

bilden av att de använder olika strategier och investerar i olika projekt, för att sätta 

press på konkurrenter samt få in pengar av investerare.  

 Strategi som mönster är den vanligaste definitionen på begreppet strategi innebär att 

företags utveckling under en viss period kan förklaras utifrån ett omedvetet mönster av 

handlingar och aktiviteter. Det innefattar både avsiktlig samt mindre avsiktlig 

planering.  

 Strategi som position syftar på företagets position på marknaden. Företaget position 

beror på marknadstäckning, produktutbud eller kvalité i jämförelse med 

konkurrenterna. 

 Strategi som perspektiv avser hur företaget uppfattar sina styrkor, svagheter, 

möjligheter samt hot, internt som externt. Denna del innefattar företagskultur där 

ideologi, tankesätt, identitet samt normer och värderingar är viktigt.
81

 

 

Michael Porter har formulerat tre strategier som hjälper företag att uppnå konkurrensfördelar. 

En av dessa är lågkostnadsstrategi som innebär att företag har låga produktionskostnader och 

erbjuder sina kunder genomsnittliga priser. Detta resulterar i att det uppstår en vinst. En annan 

är differentiering, där företag erbjuder sina kunder unika produkter eller varumärken till höga 

priser. Fokuseringsstrategi innebär att företag segmenterar sig på vissa marknader, då de 

arbetar effektivt på dessa marknader leder det i slutändan till att det blir mindre 

konkurrenter.
82
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3.3.1 Konkurrensfördelar   

Under 1980-talet inträffade det en förändring i företags strategier, nämligen att fokusera på 

färre aktiviteter. Förändringen ledde till att 1990-talet karakteriserades av tanken att fokusera 

på kärnverksamheten medan aktiviteter som inte var kärnverksamhet skulle outsourcas.
83

  

 

Konkurrensfördelar genom outsourcing uppstår genom att företaget outsourcar sido-

aktiviteter så att fokus kan ligga på kärnkompetensen i företaget, vilket leder till att en tydlig 

differentiering gentemot konkurrenterna kan skapas. Företaget kan även uppnå skalfördelar 

genom kostnadsdisciplin och förbättrad intern effektivitet.
84

  

 

För att företag ska kunna bli framgångsrika måste de bygga lönsamma relationer med sina 

kunder, detta görs genom att förstå deras behov bättre än konkurrenterna. Detta kan uppnås 

genom differentiering samt positionering vilket leder till konkurrensfördelar för företaget. 

Differentiering är en strategi där företaget riktar in sig mot ett antal marknadssegment och 

designar separata erbjudanden. Positionering innebär hur kunderna definierar företagets 

produkter, det vill säga hur väl företaget positionerar sig i kundernas medvetande jämfört med 

konkurrenterna. Konkurrensfördelar definieras som de fördelar företag får genom att erbjuda 

bättre kundvärde, antingen genom lägre priser eller genom att erbjuda flera förmåner (nyttor) 

till högre priser. Företag måste tänka igenom deras produkter noga samt erbjuda det de lovar. 

85
  

 

Det är även viktigt för företag att anpassa sig efter de sociala förväntningar, behov och krav 

som finns ute i samhället. Anpassning är en strategi som företag ska implementera för att 

erhålla konkurrensfördelar. Om företagets produkter och tjänster stämmer överens med 

kunders behov uppstår det konkurrensfördelar, vilket medför att de uppnår bra lönsamhet, 

erhåller ett bra rykte samt överlever på lång sikt.
86
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3.3.2 Kärnkompetens 

Kärnkompetens kan definieras enligt tre karakteristiska drag;  

”de är unika och särskiljer företaget från dess konkurrenter, de är varaktiga och 

svåra att kopiera samt förmågorna kan utnyttjas för olika typer av produkter och 

marknader”
87

 

Kärnkompetensen utgör de grundläggande aktiviteterna i ett företag samt de aktiviteter 

som är särskiljande för företaget. Detta innebär att kärnkompetensen skiljer sig mellan 

företag och sammanhang.
88

  

 

Aktiviteter som är aktuella för outsourcing 

De verksamheter som blir aktuella för outsourcing är de som inte tillhör kärnverksamheten. 

Denna modell är dock svår att tillämpa i praktiken då det är svårt att urskilja vad som är unikt 

och särskiljande i företaget. Ytterligare ett problem är att kärnkompetensen är föränderlig 

under tiden, det vill säga att teknik- och marknadsutveckling kan leda till att det som är 

företagets kärnkompetens idag kan vara icke-kärnkompetens imorgon.
89

 

 

Long & Vickers-Koch har tagit fram en modell för att analysera de aktiviteter som finns i ett 

företag. Genom att sortera aktiviteterna kan företaget lättare bedöma vilka aktiviteter som är 

särskilt viktiga och vilka som är mindre viktiga. Syftet med att definiera aktiviteternas 

betydelse är att hjälpa företaget vid beslut om vad som ska outsourcas. Som regel brukar de 

aktiviteter som ligger närmast centrum, kärnan, behållas internt medan aktiviteter i periferin 

blir aktuella för att outsourcas till en extern part.
90
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91
  

1. ”Cutting edge” – aktiviteter är viktiga för företagets framtida konkurrensförmåga. Det är 

förmågor som utvecklas idag som sedan kommer utgöra morgondagens kärnkompetens. 

 

2. Kärnaktiviteter tillhör företagets huvudprocesser och utgör grunden för organisationen. 

Dessa aktiviteter skapar företagets potentiella konkurrensfördelar. Det är kring dessa 

aktiviteter som företaget utvecklar sin övriga verksamhet.
92

 

 

3. Stödaktiviteter har ett direkt samband med företagets kärnkompetens, det vill säga 

kärnaktiviteterna. Företaget måste ha stödaktivteter för att stödja kärnkompetensen så att den 

fungerar.
93

  

 

4. Avskiljbara aktiviteter ingår i huvudprocesserna men kan enkelt separeras från 

kärnkompetensen då aktiviteterna inte utgör någon aktiv del i själva kärnkompetensen.
94

  

 

5. Periferiaktivteter påverkar inte huvudprocesserna, ett exempel är verkstadsföretag som 

även driver en cafeteria i sin lokal. En sådan caféfunktion kan däremot ha stor påverkan på en 

verksamhet som ett museum.
95
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En annan modell som används i syfte att bestämma vilka aktiviteter som ska outsourcas består 

utav att studera kostnader. En jämförelse görs mellan kostnaderna för att tillverka själv med 

de totala kostnaderna för att köpa in motsvarande produkt eller tjänst.  De delar som blir 

aktuella för outsourcing enligt modellen är de aktiviteter som är mindre specifika och 

anpassade för just företaget. Komplexa aktiviteter som är sammankopplade med andra 

aktivteter i företaget behålls inom företaget.
96

  

 

Det finns ett praktiskt problem förknippat med outsourcing och de aktiviteter som väljs att 

outsourca. Många företag gör ingen utvärdering av sitt outsourcingsbeslut utan beslutet tas 

primärt på reducering av kostnader. Valet av aktiviteter grundas då på de aktiviteter som 

kommer att bespara företaget mest kostnader, och inte på de aktiviteter som kan leda till 

långsiktiga fördelar. Detta kan leda till att företag outsourcar aktiviteter där företaget har 

konkurrensfördelar.
97

  

 

3.4 Sammanfattning  

Modell 1 nedan är en beskrivning över utvecklingen av outsourcing, hur strategin för 

outsourcing vuxit fram. Det finns olika definitioner på strategi och olika strategier för att 

uppnå konkurrensfördelar. Vissa företag har exempelvis valt som strategi att hålla nere sina 

produktionskostnader för att på så vis kunna erbjuda billigare produkter till sina kunder. 

Andra företag har istället anammat andra strategier som exempelvis att särskilja sig från sina 

konkurrenter genom att erbjuda sina kunder unika produkter till ett högre pris.  Inom 

litteraturen konstateras att outsourcing är en form av strategi som möjliggör för företag att 

uppnå konkurrensfördelar. Outsourcing innebär att företag lägger ut hela eller delar av en viss 

funktion till ett utomstående företag som erbjudit sig att överta hanteringen av den specifika 

delen eller funktionen. Detta leder till att företag får mer tid till att kunna koncentrera sig på 

sin kärnverksamhet och att utvecklas inom detta segment. Det kan dock vara svårt för företag 

att identifiera sin kärnverksamhet och det kan finnas olika slags risker med att företag väljer 

att outsourca. 
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Modell 1 

 

Business Process Outsourcing är en typ av outsourcing och som innebär att företag outsourcar 

hela eller delar av ekonomifunktionen till tredje part.  Modell 2 visar de fördelar och 

nackdelar som förekommer med Business Process Outsourcing. De risker som tas upp är 

bland annat att företaget förlorar kompetens genom outsourcing samt att det kan uppstå 

kommunikationssvårigheter med leverantören. De fördelar som kan uppstå i samband med 

outsourcing är kostnadsbesparingar, flexibilitet, högre kompetens med mera.  

 

 

Modell 2  

 

Business Process Outsourcing 

Fördelar  

 Kostnadsbesparingar  

 Förhöjning av kvalitet 

 Tillgång till kompetens  

 Flexibilitet  

 Fokusering på 

kärnverksamhet  

 Tillgång till innovation  

Nackdelar 

 Taktisk risk  

 Strategisk risk  

 Humankapital risk  

 Projekt risk 

 Operativ risk  

 

Strategi & Konkurrensfördelar 

Kärnverksamhet 

Outsourcing 
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4. Empiri 

Vi har utgått från vår referensram när vi formulerat våra frågor till de intervjuer som vi har 

utfört. Kapitlet innehåller den data som samlats in genom intervjuer med ett antal företag för 

att beskriva verkligheten på området Business Process Outsourcing. Vi har intervjuat företag 

från fyra olika perspektiv, företag som erbjuder Business Process Outsourcing, företag 

använder Business Process Outsourcing, företag som beslutat att inte använda Business 

Process Outsourcing samt företag som använder intern outsourcing. Vi har även genomfört 

en intervju med fackförbundet Unionen. För varje företag kommer en kort 

företagspresentation att ges och därefter redovisas informationen från intervjun. 

 

4.1 Företag som erbjuder outsourcing 

Vi har genomfört intervjuer med tre styckena företag som erbjuder Business Process 

Outsourcing. De tre företagen som vi intervjuat är Aditro, Kontek och Visma. 

 

4.1.1 Aditro  

Företagspresentation 

Aditro är leverantör av IT-styrda outsourcingslösningar, men de erbjuder även rådgivning om 

affärsprocesser samt IT-lösningar som kan förbättra processer. Aditros affärsområden är 

Human Resoures, ekonomi, dokumenthantering och logistik.
 98

 Kunderna är totalt 18 000 

styckena inom privat och offentlig sektor. Aditro’s omsättning är ca 2,2 miljarder kronor. 

 

Tuija Kivistö, ansvarig för outsourcingen i Sverige, uppger att Aditro har 1600 anställda och 

att företaget är verksamt i Sverige, Finland och Norge. Aditro erbjuder outsourcing av lön, 

HR och finansiella tjänster. Den finansiella outsourcingen utgör exempelvis kund- och 

leverantörsreskontra. Aditro utvecklar även egen programvara för lön, HR och finansiella 

tjänster. Aditro har erbjudit Business Process Outsourcing i fem år. Vid frågan om framtiden 

för området svarar Aditro att Business Process Outsourcing är på framväxt och att vi har varit 

lite sena i utvecklingen i de nordiska länderna jämfört med resten av världen.  
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Kunderna 

Aditros kunder utgörs av både medelstora och stora företag men även kommuner och 

landsting. Vid frågan om de upplevt någon förändring i kundbasen i och med lågkonjunkturen 

säger Aditro att de hela tiden har haft en hög och bra kundbas. De har ändå noterat en kraftig 

ökning av outsourcings ärenden under de senaste tre månaderna.  

 

Fördelar med Business Process Outsourcing 

Aditro menar att företag har möjlighet att koncentrera sig på sin kärnverksamhet genom 

Business Process Outsourcing. Ytterligare en fördel är att bemanningen inte blir lika sårbar då 

Aditro har mycket personal och påverkas därmed inte om någon bryter benet, vilket kan vara 

fallet om det endast finns en anställd på löneavdelningen. Samtidigt är Aditros system 

utformade för storskalighet, vilket gör att det kan bli billigare för företagen. Aditro arbetar 

ständigt med förbättringar för att effektivisera processer, vilket innebär att det kan medföra en 

kvalitetshöjning på tjänsten jämfört med om det enskilda företaget sköter den.  

 

Hantering av risker förknippade med Business Process Outsourcing 

När ett företag har beslutat att börja använda sig av Business Process Outsourcing är Aditros 

råd att företaget ska börja med att utforma en tydlig samarbetsmodell där det framgår vilka 

tjänster och vilken service som ska köpas in. Det ska beskrivas i detalj i avtalet vad som ska 

levereras, så att förväntningarna blir de rätta. För att företaget inte ska uppleva att de förlorat 

kontroll genom outsourcing menar Aditro att det ska finnas kontinuerliga möten med kunden 

för att skapa en bra relation. En bra kundrelation skapas genom att ha avstämningsmöten med 

kunden och att leverera det som utlovats. 

 

Aditro finner att det företaget kan mista kontroll över i och med outsourcing är den direkta 

personalen och systemen som används. Det kan oftast vara positivt då företaget kan ställa 

bättre krav på sin leverantör än på sin egen avdelning och sina egna anställda. 

 

4.1.2 Kontek  

Företagspresentation 

Kontek erbjuder produkter och tjänster inom företags lönefunktion. De säljer programvaror 

som stödjer löneadministrationen, det vill säga löneprogram, reseräkningsprogram samt 
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tidssystem. De hyr även ut löneadministrativa tjänster till företag som behöver hjälp med 

lönefunktionen. De erbjuder även utbildning och konsultation inom löneadministration.
99

  

 

Lena Alderup arbetar inom affärsområdet outsourcing hos Kontek. Hennes arbetsuppgifter 

består av konsultuppdrag åt de företag som är hennes uppdragsgivare, vilket innebär att räkna 

lön och ta fram rapporter som företaget efterfrågar. Hon har även administrativa uppgifter 

som berör bland annat fakturering. Kontek är ett familjeföretag som startades år 1934 och som 

alltid har arbetat med löneadministration. Kontek har en utvecklingsavdelning, 

supportavdelning, utbildningsavdelning, marknadsavdelning och en outsourcingsavdelning. 

Företaget har erbjudit outsourcing av lönehantering sedan tre år.  

 

Företaget säljer samt marknadsför själv sin programvara och i dagsläget finns det 55 

anställda. De anställda arbetar inom de olika affärsområdena marknad, produktutveckling, 

support, utbildning samt outsourcing. Omsättningen är ungefär mellan 50 och 60 miljoner 

kronor.   

 

Kontek tror att outsourcing av lönefunktioner kommer att öka i framtiden. Många företag 

måste i samband med certifiering säkerställa lönefunktion. Detta leder till att Kontek kan bli 

anlitade som backup sevice ifall löneadministratören exempelvis blir sjuk, så att det alltid 

finns någon som kan träda in och hantera lönen. 

 

Kunderna 

Kundbasen är väldigt bred, allt från företag med en anställd till företag med 500 anställda. 

Kunderna finns i hela Sverige. Vid frågan om kundernas motiv med outsourcing svarar de att 

många som har suttit med lönefunktionen i företaget har kommit upp i pensionsåldern. 

Företaget står då i valet mellan att anställa en ny person eller outsourca funktionen, då det kan 

vara svårt att hitta personer som har den kompetens som behövs och därmed väljer att 

företaget istället att outsourca. När det gäller stora företag anser Kontek att i en del fall 

grundas outsourcing på att ekonomichefen ska kunna fokusera på andra områden än 

lönehanteringen. Samtidigt som motiven är väldigt skiftande. 
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Kontek har noterat att antalet förfrågningarna som berört kostnadsbesparingar har ökat i och 

med lågkonjunkturen. I fallet med att löneadministratören ska gå i pension så finner kanske 

företaget att det är bättre att outsourca funktionen då företaget inte är i behov av en 

heltidstjänst för löneadministratören. Kontek har även sett en ökning i antalet förfrågningar 

sedan början av året. De tror att de beror på att företag måste dra ner på sin verksamhet och att 

det då är lönefunktionen som outsourcas. 

 

Fördelar med outsourcing av lönefunktion 

Kontek menar att löneområdet är komplext och att alla företag inte har den kompetens som 

behövs för att hantera lönefunktionen. Om företaget då väljer att outsourca lönehanteringen 

får de därmed tillgång till specialister inom området. Kontek anser även att det blir billigare 

för företaget att outsourca lönehanteringen än att ha en person anställd. Det tillkommer 

sociala avgifter för en anställd medan vid outsourcing betalar företaget för den tjänsten de 

beställt. Ytterligare en fördel är bemanningen, det finns alltid personal som sköter företagets 

lön även om exempelvis det enskilda företagets kontaktperson har semester. I och med att 

Kontek har högre kompetens inom området och alltid är bemannat bedömer de att de kan öka 

kvaliteten på tjänsten jämfört med om den finns i det enskilda företaget. 

 

Hantering av risker förknippade med outsourcing av lönefunktion 

Kontek anser att företag som beslutat att börja outsourca lönefunktionen först ska strukturera 

upp sin rapportering för löner. Det kan exempelvis gälla att ett visst datum fastställs då 

rapporteringen av löner senast få ske. 

 

Vid frågan om att hantera att företag upplever förlorad kontroll genom outsourcing svarar 

Kontek att varje uppdragsgivare får en specifik kontaktperson. De menar även att ständig 

kontakt mellan kontaktpersonen och företaget möjliggör för diskussion, rådgivning och att 

information når företaget. Kontek besöker sina kunder en gång om året i den mån det går för 

att kunna sitta ner och diskutera det som fungerar bra eller mindre bra. 

 

Kontek erbjuder även sina kunder att installera löneprogrammet hos företaget, vilket 

möjliggör för företaget att själv gå in och hitta den data som de behöver. Alla företag väljer 

inte att ha programmet installerat utan kontaktar Kontek då de behöver uppgifter eller 

rapporter. Kontek anser att det är viktigt att kunderna känner sig delaktiga men samtidigt inte 

belastade. 
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4.1.3 Visma Services   

Företagspresentation 

Visma är en koncern som är ledande på den nordiska marknaden för affärssystem och 

ekonomitjänster för ekonomisk redovisning. År 2008 omsatte koncernen omkring 3,5 

miljarder kronor och har 3 400 anställda i norden. Ett av företagen i koncernen är Visma 

Services som är leverantör av outsourcings tjänster inom redovisning och 

löneadministration.
100

 

 

Visma Services har ett antal kontor i Sverige där det största finns i Stockholm. Kristian 

Warrol är affärsområdeschef för Business Process Outsourcing och uppger att Visma Services 

har erbjudit Business Process Outsourcing sedan år 2001. Det var först outsourcings tjänsten 

lönehantering som erbjöds men att det sedan vuxit successivt. Visma Services bedömer att 

begreppet Business Process Outsourcing innefattar processerna inom 

ekonomiadministrationen. Exempelvis processerna för kund- och leverantörsfaktura, 

redovisning och rapportering samt lön. Även delarna som består av årsbokslut, bokslut och 

deklaration och så vidare.  

 

Visma Services tror att Business Process Outsourcing är på framväxt och att det finns en stor 

potential för området. Sverige ligger dock långt efter i jämförelse med USA och England. Den 

del av Business Process Outsourcing som har varit lättast att outsourca är lönehantering, då 

den är enklare att bryta loss. Det har gjort att outsourcing av lönehantering har kommit 

mycket längre i utvecklingen jämfört med andra delar.   

 

Kunder 

Företagets kunder är små och stora företag samt organisationer. En del kunder outsourcar hela 

sin ekonomifunktion medan andra bara outsourcar vissa processer som leverantörs- och 

kundfakturor eller bokslut. Visma Services har inte märkt någon större förändring av 

kundbasen, till storlek och sammansättning, i och med lågkonjunkturen. 

 

Fördelar med Business Process Outsourcing 

Visma Services menar att det finns olika skäl till varför företag ska outsourca sin 

ekonomifunktion. Ett motiv kan vara att kostnadsbespara och få en bra ekonomi, men att 
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motivet också kan vara flexibilitet. Flexibiliteten innebär att ekonomi och lön blir 

anpassningsbar i förhållande till företagets storlek Om företaget drar ner på sin verksamhet är 

det lättare att dra ner ekonomiadministrationen om den outsourcas jämfört med om den finns i 

företaget. Likadant om företaget ska expandera är det lättare för företaget om funktionen finns 

hos en extern part.  

 

Ett annat motiv kan vara kontinuitet, att det alltid finns back-up med personal. Ett företag som 

har en egen ekonomiavdelning med en nyckelperson kan uppleva en jobbig process om denna 

person slutar. Genom outsourcing blir företaget inte lika sårbart i jämförelse med om företaget 

har en egen ekonomiavdelning. Visma Services arbetar med bra arbetsprocesser och 

dokumentation över hur processerna ser ut och kan därmed lätt komma in med nya personer.  

 

Ett annat motiv kan vara att Visma Services håller sig med de modernaste verktygen och 

metoderna. Detta möjliggörs i och med att företaget är så stort, för ett mindre företag kan det 

vara jobbigt att följa med i utvecklingen och att det kan blir ganska dyrt att investera i nya 

metoder eller verktyg. Ett ytterligare motiv kan vara att företaget kan koncentrera sig på sin 

kärnverksamhet genom outsourcing. Visma Services bedömer att företags motiv skiljer sig åt, 

större företag resonerar i termer av effektivitet medan mindre företag lägger större vikt vid 

flexibiliteten och kontinuiteten. Vid en lågkonjunktur tror Visma Services att motiven för 

kostnadsbesparingar och flexibilitet får större betydelse.   

 

Visma Services anser även att de kan höja kvaliteten på aktiviteterna jämfört med om de finns 

internt hos ett företag. Detta grundas på att Visma Services har utarbetade arbetsmetoder, en 

utarbetad arbetsorganisation och kvalitativa styrsystem. Dessa delar hänger ihop som en 

helhet för att klara av uppgifterna. Fördelen med företagen som har sin egen 

ekonomiavdelning är att de personerna sitter nära verksamheten jämfört med outsourcing. 

Samtidigt som Visma Services kan jobba mer strukturerat och med fullt utvecklade system.  

 

Hantering av risker förknippade med Business Process Outsourcing 

Det viktigaste när företag lägger ut ekonomiadministrationen eller lönen är att företaget satsar 

på överlämningen. Visma Services menar att det vid ett övertagande är viktigt att 

dokumentera alla processer och rutiner hos kunden. Görs inte detta bra, så blir det inte bra. 

Det är även väsentligt att det finns en person kvar hos kunden som är kvalificerad och kan 

agera som nyckelperson mellan företaget och outsourcings företaget. Det är också viktigt att 
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företaget förankrar outsourcing hos den egna personalen. Detta för att personalen ska ha en 

positiv attityd till outsourcing.  

 

Visma Services hanterar risken för förlorad kontroll hos företaget genom 

övertagandeprojektet, det är ett gemensamt projekt mellan Visma Services och kunden. All 

personal som är berörda ska finnas med och vara med i hela arbetet. Det kan finnas en risk om 

företagets verksamhet är komplex och att överlämnandet sker snabbt samt att företaget inte 

har någon kompetens kvar hos sig. 

 

Förutom metoderna för övertagandet har alltid Visma Services en styrgrupp som består av 

personer från Visma Services och personer från kundens sida. Andra viktiga faktorer för att 

behålla en bra kundrelation är en bra kundservice, hålla det som lovas och att träffas 

regelbundet. Visma Service arbetar även med uppföljning som genomförs i de gemensamma 

mötena. Då studeras det hur det har fungerat de senaste månaderna, om det har hänt någonting 

och hur outsourcing kan förbättras. 

 

4.2 Företag som använder Business Process Outsourcing 

Vi har genomfört två intervjuer med företag som outsourcar delar av sin ekonomifunktion. 

Ena företaget har valt att vara anonymt och därför benämner vi detta företag för ”Det stora 

företaget inom detaljhandeln”, det andra företaget är MQ Retail. Ett tredje företag är Setra 

som har intervjuats av Computer Sweden, en sammanfattning av intervjun redovisas. 

 

4.2.1 Det stora företaget inom detaljhandeln 

Business Process Outsourcing  

Detaljhandelsföretaget har valt att outsourca sin lönefunktion och har gjort det i ungefär ett år. 

Motiven till att företaget började att outsourca sin lönefunktion var kostnadsbesparing och 

effektivisering, företaget ville även få tillgång till expertishjälp. Outsourcing av 

lönefunktionen har levt upp till företagets förväntningar men de menar att det är väldigt 

individuellt och beror på samarbetet med leverantören. De har inga planer på att outsourca 

resten av ekonomifunktionen, eftersom de anser att den ekonomiska funktionen är starkt 

kopplad till företagets verksamhet. De menar att det krävs en grundlig förförståelse av 

företaget och dess verksamhet för att kunna hantera dessa funktioner.  
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Övervägande av Business Process Outsourcing 

Det företaget beaktade vid valet av outsourcingsföretag var att de skulle vara specialiserade på 

löner och ha en bra lönekedja, eftersom de tidigare har haft problem med lönefunktionen i 

företaget. De kände att de var tvungna att bli mer strukturerade och effektivare i denna punkt.  

 

Företaget anser att genom outsourcing av lönefunktionen har de fått allt mer kontroll över sin 

lönefunktion och de har även fått den expertishjälp de behöver. De menar att med dagens 

kommunikationssystem är det enkelt att kontakta outsourcingsföretaget vid problem. 

Företaget kan antingen ringa eller skicka e-post till outsourcingsföretaget och lösa problem 

som uppstår på ett smidigt sätt. 

 

Detta företag anser att de skulle ha outsourcat även om det inte var lågkonjunktur då de hade 

problem med deras lönefunktion internt. Det är ändå positivt att ha denna effekt nu när det är 

lågkonjunktur och företaget meddelar att de kommer att fortsätta med outsourcing av 

lönefunktionen.  

 

4.2.2 MQ Retail 

Företagspresentation  

MQ startades 1958 under namnet Detex AB, och det var först 1988 som företaget övergick till 

dagens namn MQ.  Idag är MQ en butikskedja inom detaljhandeln vars försäljning består av 

dam- och herrkläder på den svenska marknaden. Butikskedjan består av 95 butiker och har 

över 1200 anställda i Sverige.
101

 

 

MQ är en koncern med fem bolag, dessa är ett moderbolag och ett dotterbolag som heter MQ 

Retail där all verksamhet finns. MQ Retail äger i sin tur ett inköpsbolag i Shanghai och två 

vilande bolag. Omsättningen ligger runt 1,7 miljarder kronor. Fredrik Samuelsson är 

redovisningschef på MQ Retail och han analyserar redovisningsinformationen som finns i 

företaget. Han ser även till att företaget får ett rättvisande bokslut utifrån sina processer.  
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Business Process Outsourcing  

MQ Retail har dels valt att outsourca inskanningen av fakturor och dels lönehanteringen för 

personalen i Shanghai. De började att outsourca inskanningen av fakturorna år 2006 och 

lönerna till Shanghai från augusti 2008. Anledningen till att MQ Retail valde att lägga ut 

inskanningen på ett externt företag var att de ansåg sig vara ett för litet företag för att få de 

effektiva kostnaderna att göra det internt. MQ Retail menar även att de inte har ett stort flöde 

av fakturor samt den kompetens som krävs i denna bit, därför anser de att det är bäst att köpa 

in denna tjänst. Om denna tjänst inte skulle fungera innebär det att fakturor blir sena eller att 

det är svårt att få tag på fakturor som behövs.  

 

Lönerna till Shanghai outsourcades på grund av att de inte hade den kompetens som behövdes 

för att hantera dessa tjänster då bland annat Kinas lagar skiljer sig från de svenska.  MQ Retail 

bedömer att det är viktigt med bra kvalitet och detta kan de få genom outsourcing. Vid 

förfrågan att outsourca resterande ekonomifunktioner, blir svaret att de inte har tänkt på detta. 

I så fall kan MQ Retail tänka sig att flytta inköpet till kontoret i Shanghai, detta innebär att det 

kommer att vara internt. De anser att de är nöjda där de står och har inga tankar på att utöka 

tjänsten.  

 

Övervägande av Business Process Outsourcing  

MQ Retail menar att de fördelar som uppstår med att outsourca inskanningen är att de får bra 

kvalitet. De menar att i det korta perspektivet ger det ingen vinst, det kan till och med vara 

dyrare, men det blir effektivare på längre sikt.  De anser att det har gått bra med outsourcing 

fast det har varit dyrare än att ha det internt. Företaget anser att om de skulle outsourca till en 

extern part skulle de inte få kostandsbesparingar i det korta perspektivet utan i så fall på 

längre sikt. 

 

4.2.3 Setra  

Företagspresentation 

Setra är en koncern och är Sveriges största träindustriföretag. De säljer träbaserade produkter 

samt lösningar till bygghandel och industriella kunder. Deras omsättning ligger runt 6 

miljarder kronor och inom företaget arbetar 1440 anställda.
102
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Business Process Outsourcing  

Stefan Lundin, som är ekonomichef för Setra, berättar för Computer Sweden att de valt att 

outsourca delar av sin ekonomifunktion. De processer som de lägger ut till 

outsourcingsföretaget är hantering av kund- samt leverantörsreskontra, elektronisk 

fakturahantering samt stora delar av redovisningen. Anledningen till att företaget valt att 

outsourca stora delar av sin ekonomifunktion beror på att de vill fokusera sig på de kritiska 

delarna, såsom analys. Därutöver bedömer Setra att initiativet kommer att leda till 

kostnadsbesparingar på mellan 20-30 procent för företaget. 
103

 

 

Setra hade tidigare sin ekonomifunktion både i Piteå och i Solna, men företaget ville ha de 

kritiska kärnprocesserna analys och uppföljning av resultat så nära Solna som möjligt. I 

samband med detta uppstod en diskussion om vad företaget skulle göra med sina mindre 

kritiska ekonomiprocesser, som exempelvis den löpande redovisningen samt 

transaktionshanteringen. Ett gemensamt beslut togs om att outsourca dessa aktiviteter. Utifrån 

en uppföljning ställde Setra särskilda krav på att den leverantör som företaget skulle komma 

att anlita skulle vara etablerad eller intresserad av att etablera sig i Piteå. Detta med anledning 

av att de anställda i Piteå inte skulle behöva förlora sina jobb. 
104

 

Setra menar att den främsta orsaken till att företaget valt att outsourca processerna inte är 

kostnadsbesparingar utan att flytta de kritiska kärnprocesserna närmare, för att på så vis 

erhålla bättre analyser och beslutsunderlag. 
105

 

Företaget är inte orolig över att de kommer att förlora kontroll genom outsourcingen i och 

med att Setra valt att ta in sju personer av sina egna anställda för hanteringen av processerna. 

En annan fördel är att dessa personer nu övergått från att vara en kostnad för företaget till att 

bli en intäkt istället.  Än så länge menar Setra att allting gått som planerat, men samtidigt vill 

de inte säga för mycket på grund av att projektet inte pågått under så lång tid. 
106
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4.3 Företag som beslutat att inte använda Business Process 

Outsourcing 

Vi har även intervjuat företag som beslutat att inte använda Business Process Outsourcing för 

att få ett ytterligare perspektiv. Dessa tre företag är Cloetta, Investor samt Scania.   

 

4.3.1 Cloetta   

Företagspresentation 

Cloetta har som vision att vara ett av de ledande företagen i Norden inom konfektyrbranschen. 

År 2007 låg den genomsnittliga produktionen av konfekt per dag på omkring 90 ton. Den 

totala försäljningen mellan den 1 september 2007 och den 31 augusti 2008 uppgick till 

närmare 1 miljard svenska kronor. Medelantalet anställda uppgår till cirka 560 sedan 

förvärvet av företaget Karamellpojkarna. Cloettas marknad utgörs främst av Sverige, men 

även av de övriga nordiska länderna Norge, Danmark samt Finland. 
107

   

 

Den tillverkning som sker idag utgörs av choklad samt sockerkonfekt. Företaget har 

egenproduktion i Ljungsbro, beläget ett par mil utanför Linköping samt i Alingsås. I 

Ljungsbro finns även en försäljnings-, marknads- och kundorganisation, vilket innebär att 

delar av huvudkontoret är placerat där. En mindre grupp inklusive VD är stationerade på 

huvudkontoret i Stockholm, denna grupp är främst inriktad mot marknaden.  

 

Therese Jern är verksam som redovisningschef inom Cloetta och uppger att företaget i 

dagsläget inte har någon outsourcing av ekonomifunktionen. Däremot har företaget valt att 

outsourca fastighets- och städunderhåll. 

 

Övervägande av Business Process Outsourcing  

Cloetta har i dagsläget inte några funderingar på att outsourca sin ekonomifunktion, med 

anledning av att koncernen fortfarande anser sig vara hanterbar. Denna form av outsourcing 

skulle bidra till minskad närhet vilket i sin tur skulle leda till bristande kontroll över 

processerna. En annan orsak är att föreget inte anser sig vara tillräckligt stora för att erhålla 

skalfördelar genom outsourcingen. 
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4.3.2 Investor  

Företagspresentation 

Investor är ett investmentbolag som bildades år 1916 av familjen Wallenberg. Företaget har 

143 anställda världen över och har kontor i Stockholm, Amsterdam, Beijing, Hongkong, 

Menlo Park, New York och Tokyo. Investors affärsidé är att skapa långsiktig och attraktiv 

avkastning till sina aktieägare genom att äga bolag med god värdepotential samt göra dem 

ledande inom deras respektive branscher. Investor bedriver verksamhet i norra Europa, USA 

samt Asien. 
108

 

 

Anders Eckerwall är ansvarig för avdelningarna Securities Administration, Risk Management 

samt för Investors kontor i Amsterdam. Totalt har denne ansvar för omkring 20 stycken 

medarbetare. Anders Eckerwall anger att Investor inte använder outsourcing av 

ekonomifunktionen, men däremot förekommer outsourcing avseende städning och till viss del 

fastighetsskötsel samt annan kontorsservice.  

 

Övervägande av Business Process Outsourcing 

Investor har diskuterat och utvärderat outsourcing för vissa delar inom avdelningen Securities 

Administration. Den avdelningen avser Back Office
109

 av noterade värdepapper för Investors 

Tradingavdelning. Företaget kom genom utvärdering fram till att det inte skulle bli 

kostnadseffektivt att outsourca ekonomifunktionen, utan att det istället skulle bli billigare att 

utföra den delen själva. Dessutom anser företaget att de troligen skulle utföra arbetet bättre 

själva än om de skulle förlägga det hos en extern part, då allt inom Investors ekonomifunktion 

tillhör företagets kärnverksamhet. Ur ett säkerhets- och informationsperspektiv är det mycket 

känsligt att förlägga denna funktion på annan part. Investor menar att lågkonjunkturen inte 

haft någon påverkan på beslutet, då ekonomifunktionen är en del av kärnverksamheten.  

 

4.3.3 Scania 

Företagspresentation  

Scania inledde sin tillverkning av lastbilar, bussar samt motorer redan år 1891 och är därmed 

en av världens äldsta tillverkare på området. Idag är Scania även ett av de ledande företagen 

inom branschen. I företaget är omkring 35 000 personer verksamma världen över, varav cirka 
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en tredjedel arbetar inom Sverige. Försäljning sker på ett hundratal olika marknader och 

produktionen är globalt integrerad.
110

  

 

Lars Sandström arbetar på huvudkontoret och ansvarar för hela koncernens finansiella 

rapportering samt finansiella uppföljning. Han berättar att Scania kan delas i tre olika 

verksamhetsområden, vilka är industri, försäljning samt finans. 

 

Finansbolagen finns placerade i cirka 15-20 länder över hela världen. Dessa bolag är ofta 

lokalt placerade, relativt små till storleken och fungerar vanligtvis som enskilda små företag. 

Inom finansbolagen har Scania inget Shared Service Center, utan allting sker i egen regi. 

Försäljningsbolagen är i likhet med finansbolagen utlokaliserade i ett antal länder runt om i 

världen, men till skillnad från finansbolagen är dessa relativt centrerade. Inom industribolagen 

finns decentraliserade ekonomifunktioner, men de administrativa processer som används är 

gemensamma för alla. 

 

Scania använder sig av outsourcing inom ett antal olika områden, såsom produktion, städning, 

säkerhet, underhåll i fabriker samt IT. De områden företaget valt att outsourca är sådana som 

Scania inte ansett vara strategiskt fördelaktiga att ha kvar internt i företaget. Dessutom är 

kostnadsbesparingar en ytterligare orsak samt att större fokus kan flyttas till 

kärnverksamheten. 

 

Övervägande av Business Process Outsourcing  

Scania har fört diskussioner om att eventuellt i framtiden outsourca ekonomifunktionen, men 

inte i den bemärkelsen att ansvaret för funktionen läggs över på en extern part. I sådana fall 

kommer en central enhet att skapas så att allt som hör till ekonomifunktionen kan samlas på 

ett gemensamt ställe. De kalkyler som tagits fram har dock inte visat på några större 

kostnadsbesparingar, utan det är en framförallt en förbättring av kvaliteten i processerna som 

företaget vill uppnå. Om en kvalitetsförbättring är möjlig kommer detta i sin tur att resultera i 

lägre kostnader för företaget.  

 

Företaget anser sig ha bra kompetens och därför blir motivet att få tillgång till högre 

kompetens inte en orsak till att använda sig av outsourcing. Scania anser att det är fördelaktigt 
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att ha sina ekonomer nära verksamheten med anledning av att de kan stödja den med 

kompetens i viktiga ekonomifrågor.  

 

Outsourcing har inte blivit mer aktuellt för företaget i och med lågkonjunkturen. Det som är 

mest betydelsefullt inför ett beslut om outsourcing är att företaget har kontroll över sina 

processer samt att processerna är väl upparbetade, för annars finns det ingenting att outsourca. 

Vidare måste den externa leverantör som åtar sig uppdraget att leverera vara väldigt 

väldefinierad för att företaget ska kunna hålla nere kostnaderna för outsourcingen, annars blir 

det mycket slöseri och extra kostnader. Alla dessa krav kan vara mycket svåra att uppnå. 

 

4.4 Företag som använder intern outsourcing 

Nedan redogör vi för de företag som använder sig av intern outsourcing, vilka är e.on, 

Electrolux och Ericsson. Med internt avser vi ett dotterbolag som tar hand om hela 

ekonomifunktionen.  

 

4.4.1 e.on  

Företagspresentation 

e.on är en internationell koncern som har ett femtiotal underkoncerner och dotterbolag i 

Europa, Ryssland samt USA. Koncernen är börsnoterad på Frankfurtbörsen och har sitt 

huvudsäte i Tyskland. e.on Nordic ingår i den tyska e.on koncernen och producerar samt 

levererar till de nordiska länderna. År 2007 omsatte e.on Nordic 31 miljarder kronor.
111

 

 

Koncernen e.on har omkring hundratusen anställda över hela världen, varar 6 000 inom e.on 

Nordic. e.on Nordic förser sina kunder med el-, värme- och gasproduktion samt erbjuder 

försäljning främst i Sverige men även i Danmark och Finland. Intervjupersonen Fredrik Moll 

är ansvarig för e.on Nordics Accounting Shared Service Center.  

 

Outsourcing 

Företaget använder sig av outsourcing inom ett antal olika områden, exempelvis inom IT och 

Facility Management som bland annat innebär fastighetsservice och städning. Även vissa 

mindre tjänster som konsulttjänster outsourcas och vissa delar av ekonomitjänsterna är 
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outsourcade, såsom inskanning av fakturor. Inskanningen är en mycket liten del av hela 

ekonomifunktionen och ingick som en del i den skanningslösning som e.on köpt för 

fakturahantering.  

 

Företaget menar att ett övervägande att outsourca även andra delar av ekonomifunktionen kan 

vara aktuellt i framtiden, om det visar sig bidra till mer effektiva ekonomiprocesser samt 

kostnadsbesparingar. Vid ett övervägande skulle ett så kallar Business Case användas, vilket 

är en metod som innebär kalkylering av nyttan, riskerna och värdet i förhållande till 

kostnaderna för outsourcingen. Om det då visas att långsiktiga besparingar skulle kunna göras 

skulle företaget eventuellt överväga att outsourca till ett låglöneland. Detta är dock ingenting 

som är aktuellt för e.on i nuläget, men en ständig diskussion pågår om att försöka göra 

processer billigare och mer effektiva, och där utgör outsourcing en av flera tänkbara 

alternativ. 

 

Intern outsourcing 

e.on Nordics Accounting Shared Service Center är en central funktion som sköter all 

redovisning åt dotterbolagen som tillhör marknadsenheten. Shared Service Center har använts 

av e.on Nordic sedan augusti 2007. 

 

Fördelar med Shared Service Center  

e.on Nordic menar att de fördelar som uppstår med ett Shared Service Center i jämförelse 

med att varje dotterbolag sköter sin redovisning är bättre kvalitet, bättre rutiner för back-up 

samt bättre utvecklingsmöjligheter för ekonomer. En fördel gentemot att outsourca 

ekonomifunktionen till en extern part är att det är strategiskt fördelaktigt att ha kvar 

funktionen internt i verksamheten.  

 

4.4.2 Electrolux  

Företagspresentation 

Electrolux är ett ledande företag inom hushållsapparater, såsom kylskåp, tvättmaskiner och 

dammsugare samt apparater för professionellt bruk. Varje år säljer företaget cirka 40 miljoner 

produkter till kunder i över 150 länder. År 2008 uppvisade företaget en försäljning på 105 

miljarder kronor och antalet anställda uppgick till 55 000. Företaget verkar för att ständigt 

upprätthålla starkt kundfokus oavsett om det gäller produktutveckling, design eller 
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marknadsföring.  Electrolux vision är att förse sina kunder med produkter som förbättrar 

kvaliteten i livet.
112

 Den intervjuade är Andreas Månsson som är redovisningschef för 

Electrolux Financial Shared Service i Sverige. 

 

Intern outsourcing  

Electrolux har sedan år 2007 outsourcat den transaktionella redovisningen till dotterbolaget i 

Krakow, Polen. De flesta bolagen i Europa har överfört all sin redovisning till den 

transaktionella Shared Service organisationen.  I framtiden kommer alla bolag i koncernen 

ingå i denna Shared Service organisationen, vilket innebär att all transaktionell redovisning 

flyttas dit.  

 

Fördelar med Shared Service Centers 

Den främsta orsaken till varför Electrolux har flyttat sin transaktionella redovisning till sitt 

dotterbolag i Polen är att arbetskostnaderna är lägre. Electrolux bedömer att kunskapsnivån är 

lika hög som i Sverige. Företaget anser att outsourcing har varit lyckad och att det fungerat 

bra.  

 

Electrolux har upplevt att det blivit varit billigare i och med förflyttningen av den 

transaktionella redovisningen till Polen, detta har lett till att företagen har en ambition att 

utöka outsourcingen. De befinner sig i den fas där de flyttar huvudboken till Polen. 

Personalen i Sverige kommer att ha det övergripande ansvaret för bolaget medan det praktiska 

kommer att ske i Polen, förutom moms, skatter och mer avancerad redovisning. Electrolux har 

upplevt att det blivit mer fokus på Shared Service Center sedan lågkonjunkturen eftersom det 

kommer spara pengar åt företaget. 

 

Nackdelar med Shared Service Center 

Electrolux menar att det finns vissa brister med outsourcingen till dotterbolaget då Polen har 

en annan kultur, språk och mentalitet. Dotterbolaget har även en hierarkisk struktur och de 

anställda inom företaget är väldigt snabba med att lämna sina platser och avancera vidare i 

organisationen. Detta har lett till att det varit svårt att överföra kunskap mellan de nuvarande 

och nya anställda.  
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Företaget har också upplevt minskad kontroll i och med förflyttning av delar av 

ekonomifunktionen. Det gick tidigare både lättare och snabbare att få fram informationen som 

behövdes, men nu måste företaget vara mer tydlig i sin kommunikation med dotterbolaget. 

Det har bidragit till att det blivit en liten försämring. Trots dessa nackdelar anser Electrolux 

att de skulle ha fattat samma beslut om de skulle fatta det idag.  

 

4.4.3 Ericsson  

Företagspresentation 

Ericsson är ett globalt företag som finns i mer än 150 länder. Deras kärnverksamhet består 

utav telekommunikation, leverans och service av fast samt mobil nätverksutrustning och 

multimedia lösningar. Ericsson är organiserad i 24 marknadsenheter över hela världen och tre 

affärsenheter finns i Sverige som har ansvar för produkterna.   

 

Ericssons nettoomsättning för år 2008 var 209 miljarder kronor för hela koncernen. Antalet 

anställda är cirka 79 000 i hela världen och varav cirka 20 000 arbetar i Sverige.
113

 Den 

intervjuade är Stig Christensen som är chef för Global Finance Process Management.  

 

Intern outsourcing 

Ericsson byggde och etablerade sina regionala Shared Service Centers under perioden 2000-

2004. Den globala Ericsson Shared Service Center strategin formulerades och inleddes 2004 

samt fullbordades 2006. Företaget har haft 13 etablerade regionala center över hela världen 

och en global redovisnings- och betalningsprocess i Manila. I dagsläget är de i 

konsolideringsfas, vilket innebär att de reducerar ett antal regionala Shared Service Center. 

Ericsson anser att det är viktigt att vara konsoliderade samt att ha en centraliserad och global 

plattform. Plattformen möjliggör för företaget att få tillgång till varje företagssystem och att 

kunna hantera samt kontrollera systemet centralt.  

 

Shared Service Center är en finansiell- och redovisningsservice som innefattar generell 

redovisning, rapportering, redovisningsfodringar samt rese- och kostnadskontroll. Företaget 

bedömer att Shared Service Center är ett nyckelelement som standardiserar system och 

processer.  Det är svårt att driva 160 företag som är i ständig förändring, då fungerar Shared 
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Service Center som en ”förändringsagent” och en avgörande part av standardisering och 

förbättring av aktiviteter. 

 

Företaget utvecklar Shared Service Center och dess tjänster kontinuerligt. Detta innebär att 

mer och mer av arbetsuppgifterna förflyttas till de regionala center. Det mest aktuella 

exemplet är att Shared Service Center hanterar företagets globala Contact center samt 

systemtillgångarna med mera. I dagsläget arbetar företaget med att organisera ”collection 

support”, kundbetalningar, i Shared Service Center. Företaget arbetar ständigt med att uppnå 

kostnadsfördelar i den mening att arbete som utfördes i de regionala center som i Amerika, 

Asien eller västra Europa antingen var automatiserade och kontrollerade från Stockholm eller 

förflyttades till låglöneländer. 

 

Fördelar med Shared Service Center 

Enligt Ericsson är syftet med Shared Service Center att kostnadsbespara och samtidigt 

förbättra kvaliteten i den finansiella sektorn. Företaget har sett en förbättring av kvaliteten på 

redovisningen och de finansiella rapporteringarna under de senaste åren, samtidigt som 

företaget har växt och utökat sin försäljning i världen. Ericsson menar att detta har inneburit 

en halvering av de finansiella kostnaderna i förhållande till försäljningstillväxten det senaste 

decenniet. 

 

Ericssons in-house strategi är baserad på att företaget har tillräcklig med kapacitet för att 

erhålla skalfördelar. De är ett företag som är etablerade över hela världen och de har 

processerna, systemen och kompetens i företaget som krävs. Detta har lett till att företaget har 

uppnått fördelar och besparingar. Ericsson menar att de letar efter nya idéer och koncept som 

ger värde och fördelar, och att detta inkluderar att kontrollera olika outsourcingskoncept. 

  

Nackdelar med Shared Service Center 

Det finns vissa nackdelar med att ha en globalt Shared Service Center som företaget måste 

beakta. Att ha sitt Shared Service Center i ett låglöneland kan innebära kostnadsfördelar men 

det finns även vissa risker, till exempel politisk instabilitet och naturkatastrofer. Ericsson har 

försökt att minimera dessa risker genom att välja de länder med lägst risker samt genom att 

sprida sina aktiviteter till mer än ett ställe.  
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Förändrings management, att acceptera Shared Service Center, kan innebära en lång och 

komplicerad process då de flesta anställda ser outsourcing som negativt, då de förlorar sina 

jobb. Ericsson menar att det behövs en konstant och frekvent kommunikation i företaget med 

personalen.  

 

Vid specialisering och konsolidering bedömer Ericsson att distansen mellan de lokala 

företagen och affärsaktiviteterna blir stora. Detta hanterar de genom att noga välja de tjänster 

som ska ingå i Shared Service Center och tjänsterna kan anpassas efter de förändringar som 

sker i de lokala företaget. 

 

4.5 Fackets syn 

Fackförbundet Unionen, som organiserar privatanställda tjänstemän, genomförde en 

undersökning under april och maj månad år 2008. En enkät skickades ut till 890 klubbar där 

40 procent svarade. Undersökningen visade att årens senaste trend att outsourca och offshora 

delar av verksamheter fortsätter. Det visades även att företag fortsätter att lägga ut delar av 

verksamheten utan att göra någon utvärdering av tidigare outsourcade verksamheter. Det 

framkom att outsourcing inte alltid blir så framgångsrik som företaget tänkt sig. Outsourcing 

kan leda till ökade kostnader, försämrad kvalitet och ökad belastning för de anställda. 
114

 

 

Inom industribranschen är det främst tillverkning, montering och 

ekonomi/personaladministration som outsourcas. Tjänstebranschen outsourcar huvudsakligen 

IT-support, IT-utveckling och ekonomi/personaladministration. Enligt enkäten väljer företag 

att outsourca på grund av arbetskostnad eller för att koncentrera verksamheten till färre orter. 

Svaret Annat i enkäten innebar oftast att fokusera på kärnverksamhet. Ett diagram över 

anledningen till flytt av verksamhet finns nedan.
115
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Anledning till flytt av verksamhet
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Elisabeth Åberg är utredare/branschekonom på Unionens samhällsekonomiska enhet och 

intervjuades angående sin rapport ”Jobbflytt: Outsourcing och offshoring”. Elisabeth Åberg 

menar att den främsta fördelen som företag ser med outsourcing är en effektivitetsmöjlighet. 

För ett företag med en liten ekonomifunktion blir det mer effektivt att lägga ut denna 

verksamhet hos ett externt företag. Genom outsourcing får företaget även tillgång till högre 

kunskapsnivå samtidigt som de kan fokusera på sin kärnverksamhet och därmed utvecklas 

snabbt på sitt område.  

 

Nackdelen med outsourcing enligt Elisabeth Åberg är att företag måste lägga ökade resurser 

på kontroll och styrning av den verksamheten som outsourcas. Företaget måste formalisera 

samarbetet på ett annat sätt än om verksamheten finns internt, formaliserade avtal måste 

finnas över de arbetsuppgifter som ska köpas in. Det leder till att de förväntade 

kostnadsbesparingarna och den ökade effektiviteten genom outsourcingen inte blir så stora 

som företaget antagit. 
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5. Analys 

I detta kapitel ska vi analysera den information som vi har fått ut av våra intervjuer. 

Tillsammans med referensramen ska vi försöka redogöra för de argument som uppkommer i 

praktiken. Vi kommer att inleda kapitlet med att redogöra för företag som erbjuder Business 

Process Outsourcing, sedan företag som använder Business Process Outsourcing, företag 

som beslutat att inte använda Business Process Outsourcing och sist företag som använder 

intern outsourcing.  

5.1 Företag som erbjuder Business Process Outsourcing 

Vi har genomfört intervjuer med tre företag som erbjuder Business Process Outsourcing, 

dessa företag är Aditro, Kontek samt Visma Services. De områden vi kommer att studera är 

fördelar samt nackdelar förknippade med Business Process Outsourcing, men även hur 

efterfrågan på outsourcings tjänster har påverkats av lågkonjunkturen. 

 

5.1.1 Kundmarknad 

Aditro och Visma Services verksamheter liknar varandra i vissa aspekter, exempelvis erbjuder 

båda företagen outsourcing av hela ekonomifunktioner eller stödprocesser. Företagen vänder 

sig också delvis till samma segment, medelstora och stora företag. Kontek har däremot en 

verksamhet som är inriktad på outsourcing av lönehantering. Företaget har även en bredare 

kundgrupp, då deras kunder är allt från företag med en anställd till företag med 500 anställda. 

 

Kontek och Aditro har märkt en förändring i sin kundbas sedan årsskiftet, att antalet 

outsourcings ärenden har ökat. Visma Services har däremot inte noterat någon större 

förändring i sin kundbas. Konteks förklaring till det ökade antalet förfrågningar är att företag 

måste kostnadsbespara. Som ett exempel nämns att företag måste dra ner på sin verksamhet 

och därför väljer att outsourca lönefunktionen. Kontek anser att situationen även kan vara att 

företagen står i valet att anställa en ny person, och istället väljer att outsourca för att det inte 

finns behov av en heltidstjänst. 

 

Alla tre företagen ser positivt på framtiden och bedömer att Business Process Outsourcing 

kommer att växa. Visma Services och Aditro menar att Sverige ligger efter i utvecklingen i 

jämförelse med resten av världen och då särskilt England samt USA. Visma Services menar 
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att vid outsourcing av lönefunktioner har vi kommit relativt långt i och med att det är en 

funktion som är lättare att lyfta ur verksamheten. 

 

Elisabeth Åberg, som är branschekonom på den samhällsekonomiska enheten hos 

fackförbundet Unionen, menar att outsourcing har blivit en trend och att Business Process 

Outsourcing har varit en stor sådan de senaste åren. Trenden tenderar att leda till ett följa-

John-beteende på marknaden.  

 

Vi anser att även om två av tre företag har märkt en tydlig ökning av outsourcings ärenden i 

samband med lågkonjunkturen kan det inte fastställas att lågkonjunkturen är den 

bakomliggande faktorn för ökningen. Ökningen av ärenden kan även bero på att allt fler 

företag väljer att följa med i trenden och påverkar varandra.  

 

Det som talar för att lågkonjunkturen skulle påverka användandet av Business Process 

Outsourcing är kostnadsbesparing. Vi kunde i inledningen notera att Accentures syn var att 

företag väljer att outsourca för att minska kostnaderna i en lågkonjunktur och vid 

högkonjunktur för att få tillgång till specialkompetens. Även Visma Service anser att vid en 

lågkonjunktur får motiven kostnadsbesparingar och flexibilitet större betydelse. 

 

Det som vi finner motsägande mot lågkonjunkturens påverkan är att outsourcing av 

ekonomifunktioner kräver omfattande planering från företaget. Enligt Kontek är det viktigt att 

först strukturera upp rutiner innan ett överlämnande kan ske medan Visma Services använder 

sig av en projektgrupp med de egna anställda och berörda från kunden. Vi menar att 

förberedelserna av Business Process Outsourcing kräver resurser och organisatoriska 

förändringar. Detta är något som företaget inte kan ordna med en gång det tar tid, vilket gör 

att företaget inte på kort sikt kan notera några besparingar genom outsourcing. Vi menar även 

att Business Process Outsourcing har varit en trend under de senaste åren medan vi endast 

befunnit oss i lågkonjunktur det senaste året.   

 

5.1.2 Fördelar förknippade med Business Process Outsourcing 

Aditro, Visma Services och Kontek har tagit upp ett antal fördelar som är förknippade med 

Business Process Outsourcing. Vissa fördelar har mer än ett företag nämnt medan andra 
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fördelar har mindre stöd. Nedan visas en tabell över fördelarna som tagits upp under 

intervjuer och i vår referensram. 

 

Kostnadsbesparing 

Som vi kan se i tabellen ovan är kostnadsbesparing en fördel som alla tre företag samt teorin 

inom området kan fastställa. Aditro menar att de kan utföra funktionen billigare då deras 

system är utformat för storskalighet medan Kontek anser att det blir billigare i och med att 

företaget betalar för tjänsten och inte för personalen i den betydelsen att de behöver betala 

sociala avgifter. Referensramen menar att kostnadsbesparingar kan göras på kort sikt i och 

med att företagets fasta kostnader minskar genom outsourcing
117

.  

 

Förhöjning av kvalitet & Tillgång till högre kompetens  

Förhöjning av kvalitet är en fördel som också får starkt stöd, men här skiljer sig 

motiveringarna till hur detta kan uppnås. Kontek och teorin vi redogjort för i referensramen 

menar att det outsourcande företaget kan uppnå bättre kvalitet på sin funktion genom att 

företaget får tillgång till den kompetens som finns hos leverantören
118

. Visma Services menar 

att de kan förbättra kvaliteten genom att de har ett strukturerat arbetssätt. Aditro menar att de 

kan höja kvaliteten då de ständigt arbetar med förbättringar och att effektivisera processer. Vi 

anser att både Visma Services och Aditro pekar på att de kan höja kvaliteten genom sin 

fokusering på sin kärnverksamhet. Tjänsterna som företagen erbjuder tillhör deras 

kärnverksamhet, vilket gör att de lägger ner resurser för att utveckla och förbättra dessa delar. 
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Fördel Aditro Kontek Visma  

Services 

Referensram 

Kostnadsbesparing X X X X 

Förhöjning av kvalitet X X X X 

Tillgång till högre kompetens  X  X 

Fokusering på kärnverksamhet X  X X 

Bemanning, kontinuitet X X X  

Flexibilitet   X X 

Moderna verktyg och metoder   X  

Ökad förmåga för innovation    X 



- 5. Analys -  

61 

Detta gör naturligtvis att de genom mycket erfarenhet uppnår högre kompetens, vilket gör att 

de kan höja kvaliteten för sina kunder. Följaktligen anser vi att alla parter syftar till samma 

fördel, leverantören har högre kompetens och därmed kan förhöja kvaliteten.  

 

Fokusering på kärnverksamhet 

Fjärde fördelen i tabellen ovan är att företaget kan fokusera på sin kärnverksamhet, vilket i sin 

tur ger konkurrensfördelar. Som vi nämnde i referensramen kan fokusering på 

kärnverksamhet leda till att företagets differentiering på marknaden förbättras, att företaget 

kan erbjuda en bättre produkt eller tjänst än sina konkurrenter. Fokuseringen kan även leda till 

skalfördelar och effektivisering av processer
119

.  

 

Ett företags ekonomifunktioner tillhör oftast inte kärnverksamheten, och om vi studerar dessa 

funktioner utifrån Long & Vickers-Kochs modell anser vi att de utgör avskiljbara aktiviteter. 

Dessa aktiviteter ingår i huvudprocessen men kan separeras då de inte har någon aktiv del i 

kärnkompetensen. Ju längre ifrån kärnan desto mer aktuell blir funktionerna eller aktiviteterna 

för outsourcing.
120

  

 

Vi bedömer att företagets ekonomifunktioner inte utgör periferiaktiviteter, då de har ett 

samband med verksamheten. Som periferiaktiviteter skulle vi definiera städ- och 

underhållstjänster som inte påverkas av verksamheten i särskilt stor utsträckning. Visma 

Services anser att outsourcing av löner har kommit längre i utvecklingen i Sverige än andra 

funktioner då den är lättare att bryta ut från verksamheten. Om vi ser till Long & Vickers-

Kochs resonemang om vilka aktiviteter som ska outsourcas kan den då förklara varför 

lönefunktionen outsourcas mer än funktioner som är mer knutna till verksamheten. 

 

Kontinuitet 

Nästa fördel i tabellen är kontinuitet, vilken alla tre företagen har nämnt medan teorin vi 

studerat inte tagit upp detta. De företagen ser som en fördel är att företaget som outsourcar 

ekonomifunktionen inte blir lika sårbar i den bemärkelsen att det alltid finns personal som kan 

hoppa in om den anställde är ledig eller blir sjuk. Detta kan vara en stor fördel om företaget 

bara har en person anställd på ekonomiavdelningen. Det kan vara svårt för någon ny att sätta 

sig in i arbetsuppgifterna medan hos en leverantör finns alla rutiner och processer 
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dokumenterade, vilket gör att det aldrig blir brist på personal. Vi har studerat stora företag i 

vår uppsats och oftast har ett stort företag mer än en anställd på ekonomiavdelningen. Det gör 

att ett stort företag inte finner denna fördel särskilt viktig då de inte är lika sårbara då det 

gäller bemanning. Vår förklaring till varför fördelen inte heller nämns i teorin är att den 

huvudsakligen är vinklad till stora företag.  

 

Flexibilitet & Moderna verktyg  

Flexibilitet har nämnts av Visma Services och i vår referensram men ur två olika perspektiv. 

Visma Services menar flexibilitet i den bemärkelsen att ekonomifunktionen följer 

verksamhetens storlek. Då företaget expanderar eller måste dra ner på sin verksamhet kan 

ekonomifunktionens omfattning lättare korrigeras om den finns hos en leverantör. 

Referensramen syftar på flexibilitet i den innebörden att företaget kan lättare ta till sig nya 

tekniker
121

. Leverantörerna är specialiserade inom sina områden och kan lättare följa med i 

utvecklingen och det kan vara enklare att göra förändringar i en tjänst som köps in än i en stor 

organisation
122

. Visma Services tar även upp som fördel att de kan förhålla sig med de 

modernaste verktygen och metoderna. Vi bedömer att det har ett samband med den flexibilitet 

som referensramen syftar till. Visma Services menar att för mindre företag kan det vara svårt 

att följa med i utvecklingen och göra de investeringar som behövs.  

 

Ökad förmåga för innovation 

Den sista fördelen i tabellen är ökad förmåga för innovation och den fördelen uppnås i och 

med att företaget kan få tillgång till leverantörens investeringar och specialistkunskaper. 

Teorin menar att företaget genom dessa tillgångar kan utvecklas på sin marknad.
123

  

 

Vi anser att denna fördel kan vara svår att uppnå med Business Process Outsourcing då 

aktiviteterna som outsourcas inte kan användas för att förbättra företagets kärnaktiviteter. 

Exempelvis om ett företag outsourcar tillverkning av en komponent i en produkt som de 

tillverkar, kan företaget kanske få ta del av processtekniker som kan utnyttjas i företagets 

verksamhet. Det vi uppskattar som skulle kunna vara en fördel är om företaget outsourcar en 

viktig del som exempelvis analys som gör att företaget kan fokusera sig på rätt segment eller 
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att ett visst material är mindre lönande. På detta sätt skulle företaget kunna förbättra sina egna 

produkter eller tjänster.  

 

5.1.3 Hantering av risker förknippade med Business Process 

Outsourcing 

De tre företagen har intervjuats om de risker som finns med Business Process Outsourcing 

och hur de kan undvikas. Företagens svar har varit väldigt snarlika och de har pekat på samma 

saker som måste beaktas när ett företag ska börja outsourca. Vi kan sammanfatta risker 

förknippade med outsourcing i följande punkter: 

 

Taktisk 

Enligt referensramen finns det en taktisk risk med outsourcing som innebär att leverantören 

väljs efter sin kapacitet istället för sin kompetens
124

. Vi har fått uppfattningen om att företagen 

som erbjuder outsourcing arbetar på ett likvärdigt sätt med exempelvis specifika 

kontaktpersoner. Det kan naturligtvis sedan skilja sig i kvalitet på tjänsten mellan företagen. 

Vi har inte studerat vidare skillnaden i leverantörer eller valet av leverantör och vill därmed 

inte analysera denna risk vidare då vi bedömer att vi inte har tillräckligt med information för 

att kunna dra några slutsatser.  

 

Strategisk 

Visma Services bedömer att det är viktigt att det finns en nyckelperson kvar i företaget som är 

kvalificerad och kan agera som länk mellan företaget och leverantören. Detta kan vara ett sätt 

att hantera den strategiska risken att kompetens försvinner från företaget. Som vi nämnde i 

referensramen kan det ur ett långsiktigt perspektiv vara viktigt att ha kvar nyckelaktiviteter för 
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 Kumar, Aquino & Anderson (2007) 

Nackdelar Aditro Kontek Visma 

Services  

Referensram 

Taktisk     X 

Strategisk    X X 

Humankapital    X X 

Projekt  X X X X 

Operativ X X X X 
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att kunna utveckla nya produkter exempelvis
125

. Om det finns en kvalificerad nyckelperson 

kvar i företaget finns inte all kompetens hos leverantören. Samtidigt som vi nämnde ovan 

anser vi att outsourcing av ekonomifunktioner inte har en stor påverkan på ett företags 

förmåga till innovation.  

 

Humankapital 

Visma Services menar att det även är viktigt att outsourcingen förankras hos den egna 

personalen, att det finns en positiv attityd. Detta är något som kan kopplas till risken med 

humankapital och organisatoriska förändringar. Risken innebär att det krävs att de anställda 

accepterar den organisatoriska förändringen som sker i och med outsourcing
126

. Om 

personalen är negativt inställd till förändringen kommer det bli svårt att få en framgångsrik 

outsourcing.  

 

Detta är en risk som Visma Services noterat, för det är ju med personalen som leverantören 

kommer att arbeta med. Detta är något som vi finner ligger i företagets ansvar och som krävs 

för en lyckad outsourcing. Vi tror att denna risk kan undvikas genom en bra relation mellan 

företaget och leverantören. Visma Services arbetar med att engagera företagets personal vid 

övertagandet för Business Process Outsourcing. Vi menar att om den berörda personalen får 

vara delaktig från början finns det en större möjlighet för att outsourcingen kommer att 

bemötas positivt. Detta i jämförelse med om personalen först efter övertagandet får 

information om vad outsoucingen kommer att innebära.    

 

Projekt 

Som vi nämnde ovan antas det vara flertalet företag som väljer att outsourca för att 

kostnadsbespara när det är lågkonjunktur. Det har dock visats sig att kostnaderna inte alltid 

minskar som förväntat, utan att de till och med kan öka. Förklaringen är att många företag 

missbedömer kostnaderna som uppstår i samband med att hitta rätt leverantör, utforma avtal 

och hantera relationen med leverantören
127

. 
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Projektrisken för att förväntade kostnadsbesparingar eller strategiska fördelar uteblir är ingen 

risk som företagen som erbjuder outsourcing har nämnt. Vi anser att detta kan bero på att de 

enbart vill marknadsföra Business Process Outsourcing som positivt.  

 

En annan förklaring skulle kunna vara att leverantörerna har förbättrat sina tjänster och kan 

hjälpa företaget i outsoucingsprocessen. Som vi kan se i empirin var alla tre företagen tydliga 

med att förberedelser måste göras inför övertagandet för att undvika risker, vilket vi anser kan 

vara erfarenheter från misslyckade övertaganden. Då Business Process Outsourcing är relativt 

nytt på marknaden har kanske utvecklingen av tjänsterna inte kommit jättelångt. Visma 

Services är den leverantören av de tre som erbjudit Business Process Outsourcing längst, 

vilket är åtta år. Kan tjänsterna förbättras minskar troligtvis också kategorin med 

misslyckanden.  

 

Operativ 

Visma Services anser att den viktigaste delen är överlämningen, det är viktigt att dokumentera 

alla processer och rutiner hos företaget innan övertagandet. Detta är en kritisk faktor som 

avgör om outsourcingen blir lyckad. Kontek anser att det krävs förberedelser och i deras fall 

är det viktigt att strukturera upp rutiner hos kunden innan övertagandet. Aditro pekar också på 

övertagandet och att det är viktigt att i detalj beskriva den tjänsten som ska köpas in, detta för 

att förväntningarna ska bli de rätta. 

 

En risk som nämns i referensramen är den operativa risken, att företaget kanske inte uppnår 

de fördelar som de eftersträvar särskilt i samband med bristfällig planering och skötsel
128

. Den 

här risken anser vi att företaget delvis kan hantera med en bra relation med leverantören. Som 

vi nämnde i referensramen är det viktigt att skapa en långvarig relation med leverantören 

redan i inledningsfasen. Detta kan vara i form utav att båda parter får ta del av information 

och erfarenheter av varandra, vilket skapar förtroende och en bra affärsrelation
129

. Enligt 

Visma Services är övertagandet en vikig del i outsourcingen och det är något som båda parter 

ska vara delaktiga i. Genom att båda parter deltar från början anser vi att en relation med 

leverantören lättare skapas. Alla tre företagen anser att det är viktigt med kontinuerliga möten. 

Kontek arbetar med specifika kontaktpersoner till sina kunder medan Visma Services arbetar 

med projektgrupper. Detta är ett sätt för företagen att skapa förtroende hos kunden, men för 
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att få en långvarig relation är det även viktigt att leverera det som utlovats. Att leverera det 

som utlovas är ett sätt att uppnå konkurrensfördelar
130

. 

 

5.2 Företag som använder Business Process Outsourcing  

Vi har genomfört två intervjuer med företag som använder Business Process Outsourcing. Det 

ena företaget har valt att vara anonymt och det andra är MQ Retail. Vi har även hämtat 

information från en artikel från Computer Sweden där Setras ekonomichef berättar om sin 

outsourcing av ekonomifunktioner. Vi kommer att diskutera motiven till varför företagen har 

valt att outsourca samt vilka fördelar som har uppstått med denna strategi. Vi kommer även 

att redogöra för vad de anser om framtiden.   

 

5.2.1 Business Process Outsourcing  

Det stora företaget inom detaljhandeln och MQ Retail har valt att outsourca endast delar av 

sina ekonomifunktioner, det vill säga så kallad splittrad outsourcing
131

. Det stora företaget 

inom detaljhandeln har outsourcat sin lönefunktion medan MQ Retail har outsourcat 

inskanningen av fakturor samt lönehanteringen för personalen i Shanghai. Företaget Setra har 

valt att outsourca stora delar av sin ekonomifunktion som kund- och leverantörsreskontra, 

elektronisk fakturahantering samt merparten av sin redovisning. 

 

Enligt Long & Vickers-Koch modell fördelas företagets aktiviteter in efter dess betydelse för 

företaget. Det är tre aktiviteter som är viktiga att ha kvar i företaget då de utgör grunden för 

organisationen och för företagets konkurrensförmåga. Det finns aktiviteter i företaget som är 

lättare att separera från verksamheten och som inte påverkar huvudprocessen. 
132

 

 

De funktioner som vi kan se att företagen har valt att outsourca är funktioner som lätt kan 

separeras från företagets verksamhet och som inte har påverkan på huvudprocessen. Det kan 

vara riskfyllt att outsourca de delarna som är viktiga för företagets konkurrensförmåga och 

som är kopplade till huvudprocessen. Från den information som vi fick från företagen kan vi 

konstatera att bland annat lönefunktionen är den funktion där de behövde leverantörens 

expertis. Medan inskanning outsourcas för att minska belastningen för företaget, än för att få 
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tillgång till leverantörernas expertis. När vi tillämpar Long & Vickers-Koch modell på 

Business Process Outsourcing tolkar vi att ekonomifunktionen består utav flera olika 

aktiviteter och att det finns vissa funktioner som är lättare att bryta ur verksamheten, där 

lönefunktionen är en av dessa. Vi bedömer att inskanningen och lönefunktionen tillhör 

avskiljbara aktiviteter i Long & Vickers-Koch modell. 

 

5.2.2 Fördelar förknippade med Business Process Outsourcing  

Fördelar förknippade med Business Process Outsourcing enligt litteraturen är illustrerade i 

modellen nedan. De tre företagen har berört några av dessa fördelar och nämnt andra fördelar 

som inte finns med i referensramen.  

 

Fördel Det stora företaget 

inom detaljhandeln 

MQ Retail Setra  Referensram 

Kostnadsbesparing X  X X 

Förhöjning av kvalitet  X  X 

Tillgång till högre kompetens X X  X 

Fokusering på kärnverksamhet   X X 

Koncentration av verksamhet    X  

Flexibilitet    X 

Effektivitet X  X  

Ökad förmåga för innovation    X 

 

Kostnadsbesparing 

Kostnadsbesparing är en fördel som både nämns av det stora företaget inom detaljhandeln och 

Setra. MQ Retail menar att ur ett kortsiktigt perspektiv kan det till och med bli dyrare med 

outsourcing, företaget menar att det är en långsiktig investering. Kostnadsbesparing nämns 

även av litteraturen, där det syftas på att företaget bland annat kan erhålla skalfördelar genom 

outsourcingen
133

. Vi kan även se i Unionens undersökning som gjordes kring företags 

erfarenhet av outsourcing och offshoring att majoriteten av företagen, cirka 60 procent, 

svarade att anledningen till förflyttning av verksamhet var kostnadsbesparing
134

. 
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Förhöjning av kvalitet och Tillgång till högre kompetens 

Tillgång till högre kompetens argumenteras både av Det stora företaget inom detaljhandeln 

och av MQ Retail. Vi kan även se att utifrån Unionens undersökning gällande motiv till flytt 

så var det endast 5 procent av företagen som motiverar flytten med tillgång till ny 

kompetens
135

.  

 

Det stora företaget inom detaljhandeln hade tidigare problem med sin lönefunktion och valde 

att outsourca för att lösa detta problem genom leverantörens expertis. Motiven var 

effektivisering och kostnadsbesparing för företaget, vilket de har kunnat uppnå genom 

outsourcing. Vi bedömer att leverantörens kompetens förbättrar kvaliteten på funktionen.  

 

MQ Retail valde att outsourca lönefunktionen för personalen i Shanghai då de bedömde att de 

inte själva hade kunskapen om landets lagar. Detta leder enligt oss till att kvaliteten förhöjs 

jämfört med om företaget hade haft funktionen internt. MQ Retail outsourcade inskanningen 

av fakturor för att funktionen inte kunde hanteras effektivt internt och valde därför att utnyttja 

leverantörens kompetens. 

 

Fokusering på kärnverksamhet 

Setra är det enda företaget som tagit upp fokusering på kärnverksamhet genom outsourcing. 

Setra menar att den främsta orsaken till att företaget valt att outsourca inte är för att 

kostnadsbespara utan för att flytta de kritiska kärnprocesserna närmare företaget
136

. Genom 

outsouringen kan företaget fokusera på viktiga delar som analys och uppföljning av resultat, 

och därmed erhålla bättre analyser och beslutsunderlag. Även i Unionens undersökning 

framgår det att cirka 20 procent av företagen anger att motivet till outsourcingen eller 

offshoringen var för att fokusera på kärnverksamheten
137

.  

 

Som vi konstaterade tidigare kan fokusering på kärnverksamhet bland annat leda till 

förbättrad konkurrenskraft. Fokuseringsstrategi är en strategi som nämns ytterligare av 

Michael Porter. Denna strategi menar att genom att fokusera sig på en viss marknad och 
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arbeta effektivt kan de slå ut sina konkurrenter och erhålla en bra position på marknaden
138

. 

Elisabeth Åberg menar att genom att företaget fokuserar på sin kärnverksamhet och får 

tillgång till ny kunskap genom outsourcing kan de snabbt utvecklas på sitt område.  

 

MQ Retail och det stora företaget inom detaljhandeln uppger inte detta som någon fördel 

utifrån deras outsourcing, detta vill vi förklara med att de endast outsourcat en liten del av 

ekonomifunktionen och därmed fortfarande har kvar större delen av ekonomifunktionen i 

företaget.  

 

Koncentration av verksamhet till färre orter 

Setra uppger att de genom outsourcing kan fokusera på sin verksamhet för analys och 

uppföljning av resultat till enbart Solna
139

. Detta är en fördel som även tagits upp i Unionens 

undersökning gällande anledning till flytt av verksamhet. Det var ungefär 25 procent av 

företagen i undersökningen som uppgav att motivet till flytten var koncentration av 

verksamheten till färre orter
140

.  

 

Detta är en fördel som inte återfinns i referensramen, då referensramen utgörs främst av 

internationell litteratur vilket vi bedömer kan vara förklaringen. En stor andel av de svenska 

företagen har uppgett denna fördel och då den inte återfinns i referensramen, anser vi att 

fördelen kan vara specifik för svenska företag. En annan förklaring skulle kunna vara att 

Unionens undersökning är gjord gällande outsourcing och inte specifikt Business Process 

Outsourcing. Referensramen utgörs främst av litteratur för området Business Process 

Outsourcing, vilket koncentration av verksamheter inte utgör en vanlig fördel.  

 

Vi bedömer att om företaget exempelvis kan koncentrera sin ekonomiavdelning till ett kontor 

kan företaget få bättre kontroll över funktionen och exempelvis effektivisera arbetsprocessen. 

En koncentration möjliggör även för personalen att bli insatt i alla delar samt underlättar det 

för företaget att ha samma system för hela dess verksamhet.  
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Flexibilitet 

Flexibilitet är en fördel som ingen av företagen har nämnt men som litteraturen tar upp. Med 

flexibilitet anses att det är svårt att vara ledande i alla aktiviteter när det gäller snabba 

förändringar i teknologi och kundernas ökade krav med mera. Genom att outsourca några 

aktiviteter behöver företaget inte investera i de modernaste teknologierna utan detta gör 

leverantören och företaget får ta del av denna fördel. Flexibilitet kan även vara i den 

bemärkelsen att ekonomifunktionen lättare kan anpassas efter företaget om funktionen är 

outsourcad. 
141

  

 

Vi bedömer att detta kan vara en stor fördel för företaget att även kunna vara ledande inom 

ekonomifunktionerna. Vår förklaring till att företagen inte nämnt denna fördel är att 

flexibiliteten kan uttryckas i förbättrad effektivitet och kvalitet på funktionen. Företaget 

upplever då inte den bakomliggande faktorn till dessa fördelar, vilket gör att de inte är 

medvetna om att den uppnås. 

 

Effektivitet 

Effektivitet är en fördel som Det stora företag inom detaljhandeln och MQ Retail har nämnt 

men som litteraturen inte tar upp. Vi bedömer att denna fördel hör ihop med tillgång till högre 

kompetens och att det är förklaringen till att litteraturen inte nämner effektivitet. Företagets 

funktioner kan förbättras och effektiviseras genom att få tillgång till leverantörens kunskap. 

 

Tillgång till innovation 

Tillgång till innovation är ingen fördel som företagen har nämnt men som återfinns i 

litteraturen. Denna fördel innebär att företag exempelvis kan utveckla produkter, tjänster, 

teknologi och hitta nya områden. Företag kan känna att de förlorar sin förmåga för innovation 

genom outsourcing då de inte har kompetensen i företaget. Detta menar litteraturen är 

felaktigt då företaget kan med hjälp av outsourcing utnyttja leverantörens teknologi, 

innovationer och specialistkunskap.
142

Som vi nämnde tidigare bedömer vi att denna fördel 

inte har så stor betydelse när det gäller outsourcing av ekonomifunktioner.  

 

Vi anser att det uppstår olika fördelar för företagen beroende på vilken anledningen var till att 

de outsourcade delar av sin ekonomifunktion. Eftersom det finns olika motiv uppstår det olika 
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fördelar, men alla dessa tre företag konstaterar att det finns fördelar med att outsourca delar av 

sin ekonomifunktion. Vi kan även konstatera att Unionens undersökning visar fler fördelar än 

de som vi tagit upp ovan, dessa är expansion på ny marknad och krav från kund/närhet till ny 

marknad. Vi kan se att det finns ett antal fördelar med Business Process Outsourcing men att 

ett företag väljer att outsourca huvudsakligen för att uppnå en eller två fördelar.  

 

Framtiden 

Både detaljhandelsföretaget och MQ Retail bedömer att de inte kommer att utöka 

outsourcingen av ekonomifunktionen. Det stora detaljandelsföretaget menar att den 

ekonomiska funktionen är starkt kopplad till deras verksamhet och att det behövs en grundlig 

förståelse av företaget för att kunna hantera dess funktioner. Vi bedömer att då företagen har 

outsourcat de funktioner som är lätta att bryta ur verksamheten, det vill säga avskiljbara 

aktiviteter enligt Long & Vickers-Koch modellen
143

, kan det ligga ett hinder för att börja 

outsourca de funktioner som är mer integrerade med verksamheten. 

 

5.3 Företag som beslutat att inte använda Business Process 

Outsourcing 

Vi har genomfört intervjuer med företagen Cloetta, Scania och Investor som har valt att inte 

outsourca sin ekonomifunktion, vare sig internt eller externt. 

5.3.1 Outsourcing 

Alla tre företagen har valt att outsourca aktiviteter som fastighetsskötsel samt städning. En 

förbindelse kan göras till den modell som Long & Vickers-Koch tagit fram, där de aktiviteter 

som ligger nära kärnan behålls inom företaget medan de som ligger långt ifrån outsourcas
144

. Vi 

kan konstatera att aktiviteterna städning och fastighetsskötsel för de tre företagen befinner sig 

mycket långt ifrån deras respektive kärnverksamheter och att företagen därför valt att outsourca 

dessa till en extern part. Vår bedömning är därmed att företagen av strategiska skäl valt att 

outsourca dessa sidoaktiviteter för att kunna fokusera på kärnaktiviteterna vilket leder till 

konkurrensfördelar. Genom fokuseringen kan företaget uppnå en tydligare differentiering 

gentemot sina konkurrenter, så kallad differentieringsstrategi
145

.  
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5.3.2 Nackdelar förknippade med Business Process Outsourcing 

De nackdelar eller risker som litteraturen lyfter fram med Business Process Outsourcing 

illustreras i tabellen nedan. Vissa av de risker som litteraturen behandlar är sådana som företagen 

inte upplever själva. Därtill finns även en viss typ av risk som företagen lyfter fram men som inte 

återfinns i litteraturen. Orsakerna bakom beslutet att inte använda sig av Business Process 

Outsourcing skiljer sig lite mellan de tre företagen. Vi menar att anledningen till detta är att alla 

tre företag är stora men skiljer sig en del åt till struktur samt bransch.  

 

Taktisk 

Taktisk risk innebär att företaget använder felaktiga kriterier när de väljer leverantör. Exempelvis 

att leverantören väljs efter kapacitet istället för kompetens.
146

 Detta är ingen risk som företagen 

nämnt och vi bedömer att förklaringen är att denna risk först blir aktuell om företaget beslutat att 

använda sig av Business Process Outsourcing. Vi anser att utifrån de tre intervjuerna med 

företagen kan vi konstatera att deras beslut har fattats väldigt grundligt, att analyser har 

genomförts som grund för beslutet. Vi bedömer därmed att om företagen skulle välja att 

outsourca skulle delen att välja leverantör troligtvis vara lika grundlig. Därmed övervinns den 

taktiska risken för Business Process Outsourcing.  

 

Strategisk 

Det finns en strategis risk med outsourcing, vilket innebär att företaget på långsikt riskerar att 

förlora färdighet som är knuten till kärnaktiviteterna
147

. Elisabeth Åberg menar att företaget 
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måste lägga mer resurser på relationen med leverantören jämfört med om funktionen finns 

internt.  

 

De verksamma inom Cloetta menar att företaget i dagsläget är så pass hanterbart att de själva 

anser sig ha den kompetens samt förmåga som krävs för att sköta ekonomifunktionen. Till 

skillnad från både Investor och Scania har Cloetta all sin verksamhet inom Sverige, vilket 

innebär att deras företagsstruktur är mer centrerad samt att deras verksamhet är betydligt mindre 

och därav hanterbar. För Cloettas del är ekonomifunktion relativt liten vilket innebär att företaget 

troligen är mer beroende av varje medarbetare än om de haft ett stort antal anställda inom 

funktionen. I en mindre funktion utgör varje anställd en stor del av den samlade kunskapen och 

kompetensen inom den specifika funktionen. Att outsourca hela ekonomifunktionen för Cloettas 

del därför kan innebära en risk för förlust av färdighet. Däremot är det inte säkert att outsourcing 

av vissa delar av ekonomifunktionen behöver innebära samma risk i och med att den kompetens 

som finns inom exempelvis hantering av löner inte nödvändigtvis behöver vara viktig för 

företaget. I ett sådant fall kan vi fastslå att det istället är mer fördelaktigt för företaget att 

outsourca den delen till en leverantör som har specialiserat sig på just den funktionen. Vi kan 

konstatera att ett beslut om Business Process Outsourcing grundas på hur pass viktig 

kompetensen inom en viss del av ekonomifunktionen anses vara, exempelvis lönehantering.  

 

Till skillnad från Cloetta och Scania ligger ekonomifunktionen inom Investor nära 

kärnverksamheten, av den anledningen har företaget således inte valt att outsourca funktionen. 

Vi kan fastsälla att utifrån Long & Vickers-Kochs modell är ekonomifunktionen knuten till 

kärnaktiviteterna och har därför stor strategisk betydelse för företaget. Det finns en strategisk risk 

med att outsoura ekonomifunktionen inom Investor, då vi bedömer att kunskap som är nära 

knuten till kärnverksamheten kan gå förlorad. Investor anser att de med stor sannolikhet skulle 

kunna utföra aktiviteterna som tillhör ekonomifunktionen bättre själva än om de läggs över på en 

extern leverantör. Detta visar även på att det finns en risk i försämring av kvaliteteten om 

funktionen outsourcas. Outsourcing kan därmed innebära förlust av viktiga färdigheter samt 

möjlighet till innovation i framtiden.  

 

Scania menar liksom Cloetta att företaget tjänar på att ha sina ekonomer nära verksamheten 

då de kan stödja den med sin kompetens i viktiga ekonomifrågor. Utifrån detta argument kan 

vi konstatera att företaget ser en risk med att outsourca ekonomifunktionen till en tredje part i 
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och med att det kan leda till konsekvenser för företaget på lång sikt om de förlorar kunskap i 

sina processer.  

 

Humankapital 

Risken med humankapital innebär de organisatoriska förändringar som måste göras på grund av 

beslutet att använda Business Process Outsourcing, där personalen har en stor roll. Enligt 

litteraturen har personalens inställning till outsourcing stor betydelse för om den ska bli lyckad 

eller ej.
148

 Ingen av företagen har tagit upp risken för humankapital, vi finner att anledningen till 

detta är att denna risk inte är den väsentligaste för ett beslut. Vi bedömer att företaget är 

medvetna om problemet med personalen, men att denna risk inte är den som avgör om företaget 

väljer bort outsourcings alternativet. Vi anser att företaget hanterar denna risk först när ett beslut 

för outsourcing är fattat och när övertagandet ska börja genomföras.  

 

Projekt  

Projektrisk innebär att beslutet om Business Process Outsourcing inte kommer leda till de 

förväntade kostnadsbesparingarna, strategiska fördelarna eller produktivitetsförbättringarna
149

. 

Det innebär även att det kan vara svårt för företag att hitta rätt leverantör som kan överta 

arbetsprocesserna samt att hantera relationen med leverantören på ett bra sätt. Cloetta uppgav att 

anledningen till att de valt att inte outsourca sin ekonomifunktion är att det kommer leda till 

minskad närhet, vilket i sin tur kan resultera i bristande kontroll över processerna. Detta visar på 

att företaget anser att det finns en risk med att outsourca ekonomifunktionen till en extern part 

samt att ekonomifunktionen idag har en stödjande funktion av den orsaken att kompetensen finns 

knuten nära verksamheten. I och med detta upplever företaget att kontrollen över processerna 

inom ekonomifunktionen är stor. 

 

Den utvärdering inom ekonomifunktionen som Investor gjort visade på att det ur ett 

kostnadsperspektiv snarare skulle bli dyrare för företaget att outsourca funktionen än att ha den 

kvar i företaget. Av den orsaken ser företaget inga strategiska fördelar med att outsourca 

funktionen till en extern part.  

 

Scania menar att den huvudsakliga orsaken till att de inte valt att outsourca sin ekonomifunktion 

är att företaget genom utförda kalkyler inte kunnat se några stora kostnadsbesparingar samt att 
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kompetensen inom funktionen anses vara god. Då företaget ser en risk med att kostnadsökningar 

kan uppstå vid outsourcing till en extern part har det alternativet inte övervägts. En parallell kan 

här göras med betydelsen för företag att investera i styrningen av sin relation med leverantören 

för att på så vis kunna hålla nere kostnaderna vid outsourcingen. Scania menar att för att 

företaget ska tjäna på att outsourca sin ekonomifunktion rent kostnadsmässigt måste leverantören 

som anlitas vara väldefinierad och detta kan enligt företaget vara mycket svårt att uppnå. 

 

Investor och Scanias resonemang om ökade kostnader överensstämmer med den modell i 

referensramen som menar att om kostnaderna att outsourca är större än att utföra tjänsten själv, 

ska aktiviteten inte outsourcas
150

. 

 

Operativ 

Det finns en operativ risk med outsourcing som uppstår särskilt vid bristfällig planering och 

skötsel. Den innebär att företaget kanske inte uppnår de förväntade fördelarna på grund av att 

outsourcingen inte har genomförts på ett optimalt sätt.
151

 Ingen av företagen har nämnt denna 

risk vilket vi vill förklara med samma motivering som till den taktiska risken. Vi anser att 

företagen är väldigt grundliga i sitt beslutsfattande och att de därmed även skulle göra en 

noggrann planering av outsourcingen om den skulle genomföras. 

 

Säkerhet 

Investor anser dessutom att det ur ett säkerhets- och informationsperspektiv finns en risk med att 

förlägga funktionen hos en extern part. Denna risk innebär att konfidentiellt material kan spridas 

utanför företaget om det kommer i orätta händer. Om exempelvis företagets konkurrenter får tag 

i materialet kan det leda till negativa konsekvenser för företaget. 

 

Lågkonjunktur  

Accentures undersökning visar att företags motiv skiljer sig beroende på konjunkturläge
152

. 

Elisabeth Åberg menar att fler företag överväger att outsourca nu när de är svårt trängda. 

Samtidigt som de företag som har beslutat att inte outsourca sina ekonomifunktioner menar att de 

inte överväger ytterligare att använda Business Process Outsourcing nu när vi befinner oss i en 

lågkonjunktur.  
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5.4 Företag som använder intern outsourcing  

Denna del innehåller en analys av de företag som har valt att förflytta sin ekonomifunktion till 

ett dotterbolag. De företag som vi har intervjuat är e.on, Electrolux och Ericsson. 

 

5.4.1 Motiven med Shared Service Center   

Alla dessa tre företag har outsourcat sina ekonomifunktioner till ett dotterbolag eller Shared 

Service Center. I större företag är det vanligt med Shared Service Center som fungerar som en 

samling av gemensamma tjänster i företagen, där stordriftsfördelar inom det 

ekonomiadministrativa området kan uppnås. Denna typ av outsourcing ger en strategisk och 

konkurrenskraftig fördel samt kan även ge företaget stora kostnadsbesparingar.
153

  

 

Alla tre företagen nämner kostnadsbesparingar som ett motiv till varför de har valt att 

använda intern outsourcing. Electrolux menar att de har valt att lägga ut den transaktionella 

redovisningen till dotterbolaget i Polen, där arbetskraftskostnaderna är lägre jämfört med i 

Sverige. Kompetensen är på samma nivå så det var främst kostnaderna som styrde beslutet. 

e.on anser att det är strategiskt fördelaktigt att ha sin ekonomifunktion internt, men att de letar 

efter nya metoder och strategier som bidrar till effektivisering och kostnadsbesparingar. 

Ericsson berättar att motiven till att outsourca sin ekonomifunktion till Shared Service Center 

är att förbättra kvaliteten av det ekonomiadministrativa området. De menar även att de har den 

kompetens i företaget som behövs för att erhålla skalfördelar, de är väletablerade i världen 

samt att de har de processer och system i företaget som krävs.   

 

Dessa tre företag är internationella företag där vi anser att de har den kapacitet och kompetens 

som krävs för att kunna outsourca internt. Vi anser att stora företag har den kompetens som 

outsourcings företag har, vilket innebär att de inte behöver tredje part expertis. De har även 

den kapacitet som anses behövas för att kunna ha ett Shared Service Center. Vi bedömer att 

företagen erhåller de fördelar som litteraturen uppräknar om Business Process Outsourcing, 

samtidigt som företaget har funktionen internt. Vi anser att en sådan strategi inte är så 

riskfylld jämfört med företag som outsourcar externt. Företaget har fortfarande funktionen 

internt och har på så sätt fortfarande kontroll över funktionen.   
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Både e.on och Ericsson outsourcar andra aktiviteter till externa företag, e.on har valt att 

outsourca inskanningen av fakturor då detta ingick i den skanningslösning som de har köpt för 

fakturahanteringen. De har även valt att outsourca mindre viktiga områden som IT och 

Facility Management, medan Ericsson har outsourcat hela IT/IS funktionen samt mindre 

områden. Enligt Long & Vickers-Koch har aktiviteter i företaget olika betydelse för företagets 

konkurrensförmåga
154

. De funktioner som dessa två företag har valt att outsourca har mindre 

betydelse för verksamheten. Aktiviteternas betydelse för företaget påverkar besluten för 

Business Process Outsourcing, då aktiviteterna har olika betydelse beroende på verksamhet. 

  

5.4.2 Fördelar förknippade med Shared Service Center  

Enligt litteraturen uppstår det konkurrensfördelar genom fokusering på ett mindre antal 

aktiviteter i företaget. Denna strategi innebär att koncentrera sig på sin kärnverksamhet för att 

sedan segmentera sig på vissa marknader. Genom att utforma denna strategi konstateras det 

att företaget erhåller vissa fördelar jämfört med konkurrenterna.
155

  

 

Vi kan bedöma att dessa företag har erhållit vissa fördelar genom att outsourca dessa 

aktiviteter till sina Shared Service Center. I modellen nedan visas de faktorer som anses vara 

till fördel för företagen som har valt att outsourca internt. Dessutom visas de faktorer som 

företag som outsourcat externt finner fördelaktiga med Business Process Outsourcing.   

 

Fördel Ericsson e.on Electrolux BPO användare 

Kostnadsbesparing X  X X 

Förhöjning av kvalitet X X  X 

Tillgång till högre kompetens    X 

Fokusering på kärnverksamhet    X 

Bättre rutiner för back-up och 

utvecklingsmöjligheter 

 X   

Strategiskt fördelaktigt   X   

Effektivitet     X 
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Kostnadsbesparing  

Både Ericsson och Electrolux nämner kostnadsreducering som en fördel med Shared Service 

Center. Electrolux motiverar och berättar att arbetskraftskostnaderna är lägre i Polen och det 

var en av anledningarna till att de placerade dotterbolaget där. Även Ericsson har sitt 

regionala Shared Service center i Filippinerna, vilket är ett låglöneland.  

 

Enligt litteraturen har Michael Porter formulerat tre strategier där lågkostnadsstrategi är en av 

dessa. Genom att företaget har låga produktionskostnader kan de erbjuda sina kunder varor till 

bra priser.
156

 Vi anser att då företag kan kostnadsbespara genom outsourcing, kan de sänka 

sina priser och på så sätt erhålla kostnadsfördelar.  

 

Förhöjning av kvalitet & Tillgång till högre kometens 

Ericsson har märkt en förhöjning av kvaliteten på redovisningen och de finansiella 

rapporterna sedan användandet av Shared Service Center. e.on berättar att kvaliteten på sin 

redovisning förbättras genom att ha ett gemensamt Shared Service Accouting. Företagen som 

valt att använda Business Process Outsourcing nämner tillgång till kompetens som en fördel. 

Detta är ingen fördel som företagen som använder intern outsourcing nämnt. Vi anser att vid 

intern outsourcing finns kompetensen inom företaget och därför uppnås ingen ny kompetens. 

Däremot kan företaget utnyttja den interna kompetensen på ett mer fördelaktigt vis, då 

företaget kan samla personalen på ett gemensamt ställe blir personalen mer insatt i hela 

funktionen. Detta innebär att de då lättare kan lösa problem gemensamt och ta del av 

varandras kunskap. Genom att utnyttja kompetensen bättre kan företaget förhöja kvaliteten på 

funktionen. Vid extern outsourcing kan företaget förhöja kvaliteten genom leverantörens 

kompetens.  

 

Fokusering på kärnverksamheten 

Ingen av dessa företag nämner fokusering på sin kärnverksamhet som en fördel. Vi antar att 

de aktiviteter som de outsourcar till dotterbolaget fortfarande finns kvar i företaget och därför 

blir det ingen fokusering på kärnprocessen. Medan de som valt att outsourca till en extern part 

kan fokusera på sin kärnverksamhet genom att ha mindre aktiviteter i företaget.  
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Bättre rutiner för back-up och utvecklingsmöjligheter 

e.on menar att genom att ha Shared Service Accounting får de bättre rutiner för back-up och 

utvecklingsmöjligheter för ekonomer. Vi tolkar detta som att företaget får bättre stöd för sina 

ekonomiprocesser och att de alltid är bemannade med personal som är väl insatta i området. 

Anställda kan utvecklas och bli bättre inom sitt område.   

 

Effektivitet 

Företag som har valt att använda sig av Business Process Outsourcing anser att en fördel med 

strategin är en förbättring av effektiviteten. Denna fördel tas inte upp av de företag som 

använder intern outsourcing, men vi anser att genom bättre rutiner och utvecklingsmöjligheter 

erhåller de denna fördel också. Dessutom kan vi konstatera att företagen som använder intern 

outsourcing uppnår kostnadsbesparingar, vilket åstadkommes genom effektivisering.  

 

Strategiskt fördelaktigt 

Denna fördel tas upp i referensramen och innebär att företag erhåller strategiska och 

konkurrensmässiga fördelar genom Shared Service Center
157

. Denna fördel finner ävem e.on 

då de menar att det är mer strategiskt fördelaktigt att ha sin ekonomifunktion internt. Enligt 

litteraturen är strategi handlingsmönster som företag genomför för att erhålla fördelar 

långsiktigt
158

. De företag som valt att använda Business Process Outsourcing har inte nämnt 

denna fördel, men vi antar att de får en strategisk fördel genom att fokusera på sin 

kärnverksamhet och ha mindre aktiviteter i företaget. Vi bedömer att detta utgör en 

differentieringsstrategi genom att företag fokuserar på ett mindre antal tjänster och kan på så 

vis utveckla sina produkter bättre.  

 

Vi kan bedöma att det finns vissa fördelar som både perspektiven beaktar vid valet av 

Business Process Outsourcing. Alla företag väljer de strategier som gynnar deras intresse.  

 

Framtiden  

Eftersom dessa företag ser fördelar som kostnadsbesparingar och förbättringar, har de planer 

på att utöka och utveckla Shared Service Center. Ericsson flyttar allt fler arbetsuppgifter till 
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de regionala Shared Service Center. Medan Electrolux har ambitionen att utöka 

outsourcingen, då de är i den fasen där de flyttar huvudboken till dotterbolaget.   

 

5.4.3 Nackdelar förknippade med Shared Service Center  

De nackdelar som uppkommer med Business Process Outsourcing är bland annat 

kostnadsökningar där företag undervärderar alla kostnader som uppkommer med outsourcing, 

till exempel att hitta rätt leverantör, upprättning av kontrakt och hantera denna relation
159

. En 

annan nackdel är att det finns en risk att outsourca aktiviteter som har funnits internt, till 

exempel att känsligt material kan spridas
160

. Företaget kan bli beroende av leverantören och 

de kan förlora färdigheter och möjlighet till innovation
161

. I denna modell ser vi nackdelarna 

som uppstår med att outsourca internt samt de nackdelar som företagen som beslutat att inte 

använda Business Process Outsourcing beaktat. 

 

Nackdelar  Ericsson e.on Electrolux De som valt 

bort BPO 

Taktisk  X    

Strategisk     X 

Humankapital  X  X  

Projekt     X 

Operativ  X    

Kontroll    X  

Säkerhet    X 

 

Taktisk 

Taktisk risk är då företaget outsourcar för leverantörens kapacitet istället för dess 

kompetens
162

, vi tillämpar denna risk på Ericssons strategi med att outsourca till ett 

låglöneland. Då det i dessa länder är politiskt instabilt och förekommer naturkatastrofer måste 

de förebygga detta. Detta kan de förhindra genom att sprida sina risker till flera regionala 

Shared Service Center och att välja länder med lägst risker.  
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Strategisk 

Denna risk innebär förlust av kunskaper
163

, vi anser att dessa företag har den kunskap som 

behövs för att outsourca internt. På så sätt behöver de inte outsourca för att få tillgång till 

bättre kompetens och samtidigt inte förlora kunskapen i företaget.   

 

Humankapital 

Organisatoriska förändringar som är förknippade med personalen är en typ av humankapital 

risk
164

. Ericsson anser att det är viktigt att jobba med personalens acceptans till en sådan 

förändring för att outsouringen ska lyckas. En annan humankapital risk är 

kommunikationssvårigheter som kan uppstå mellan företaget och leverantören
165

. Vi tolkar 

denna risk som svårigheter med att kommunicera med ett företag som befinner sig utomlands. 

Enligt Electrolux har det uppstått kommunikationssvårigheter med dotterbolaget då de har ett 

annat språk, annan kultur, mentalitet och även organisationens struktur är annorlunda. För att 

förhindra detta måste företagen ha en tydlig kommunikation.  

 

Projekt 

Vid intern outsourcing behöver inte företaget lägga resurser på att hitta rätt leverantör och 

därmed elimineras denna risk. Givetvis kan det förekomma vissa brister vid utvärdering och 

analysering av beslut om intern outsourcing, vilket innebär att strategin inte blir så fördelaktig 

som företaget har förväntat sig. Projektrisken förekommer både inom extern och intern 

outsourcing, men vi bedömer att risken är större inom extern.  

 

Operativ 

Denna risk innebär att vid misskötsel och bristfällig planering uppkommer det nackdelar med 

outsourcing
166

. Distansen mellan företagen blir större genom Shared Service Center förklarar 

Ericsson. För att förhindra detta måste företag noga välja de tjänster som ska ingå i Shared 

Service Center och att de kan anpassas efter de förändringarna av processer och inte minst 

efter de lokala organisationerna. Vid både extern och intern outsourcing krävs det både 

planering och uppföljning för att outsourcingen ska bli lyckad och vi finner att med denna risk 

skiljer sig inte strategierna åt.  

                                                 
163

 Kumar, Aquino & Anderson (2007) 
164

 Ibid. 
165

 Click & Duening (2005) 
166

 Ibid. 



- 5. Analys -  

82 

 

Kontroll 

Electrolux nämner att de har upplevt mindre kontroll med outsourcing till dotterbolaget. Det 

var enklare innan att få den information som behövdes men nu måste de kontakta företaget i 

Polen, vilket tar längre tid jämfört med innan. Vi anser att även om det tar längre tid att få den 

information som behövs finns funktionerna fortfarande kvar i företaget och de har fullständigt 

kontroll över materialet jämfört med att outsourca till en extern part.  

 

Säkerhet 

De företag som använder intern outsourcing upplever ingen säkerhetsrisk med denna strategi. 

Vid extern outsourcing finns det en riks att känsligt material sprids då leverantören får 

tillgång till denna information. Denna risk skiljer sig mellan båda perspektiven då det inte är 

lika riskabelt att outsourca internt som externt. 
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6. Slutsats 

I detta avslutande kapitel kommer vi med hjälp av analysen att svara på de forskningsfrågor 

som vi ställde i kapitel 1. Vi kommer att dra en slutsats och även presentera våra 

rekommendationer över hur företag ska hantera denna strategi. Vi kommer därmed att 

uppfylla syftet med uppsatsen.  

 
Vi har i nedanstående tabeller sammanfattat de faktorer som företagen förknippar med 

Business Process Outsourcing. Vi har även en kolumn för de faktorer som återfinns i 

referensramen. I tabell 1 kan vi se fördelarna med Business Process Outsourcing utifrån 

perspektiven företag som erbjuder Business Process Outsourcing samt företag som använder 

Business Process Outsourcing.  

 

I tabell 2 kan vi se de nackdelar som enligt företag som beslutat att inte använda Business 

Process Outsourcing finner med outsourcingen. Vi kan även överskåda de nackdelar som 

finns med intern outsourcing enligt de företag som använder just detta. 

 

I tabell 3 kan vi jämföra de fördelar som finns med Business Process Outsourcing med 

fördelarna som uppstår med intern outsourcing. Perspektiven är utifrån de företag som 

använder dessa strategier.  

 

Vi kommer nedan att besvara våra forskningsfrågor som vi formulerade för att uppfylla vårt 

syfte. Forskningsfrågorna är följande: 

Vilka faktorer överväger företag vid beslut om Business Process Outsourcing? 

 Vilka fördelar upplever företag som använder Business Process Outsourcing? 

 Vilka fördelar lyfts fram av företag som erbjuder Business Process Outsourcing? 

 Vilka nackdelar har företag som beslutat att inte använda Business Process 

Outsourcing beaktat? 

 Hur skiljer sig faktorerna för Business Process Outsourcing i förhållande till 

faktorerna för intern outsourcing? 

 Ser fler företag Business Process Outsourcing som ett strategiskt alternativ vid 

lågkonjunktur?  
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Tabell 1 Företag som erbjuder BPO Företag som använder BPO  

Faktorer/Företag Aditro Kontek Visma Detaljhandeln MQ Retail Setra Referensram 
Fördel med BPO  Kostnadsbesparing, 

förhöjning av 
kvalitet, fokusering 
på kärnverksamhet, 
kontinuitet 

Kostnadsbesparing, 
förhöjning av kvalitet, 
tillgång till högre 
kompetens, 
kontinuitet 

Kostnadsbesparing, 
förhöjning av 
kvalitet, fokusering 
på kärnverksamhet, 
kontinuitet, 
flexibilitet, moderna 
verktyg 

Kostnadsbesparing, 
tillgång till högre 
kompetens, 
effektivitet 

Förhöjning av 
kvalitet, tillgång till 
högre kompetens, 
effektivitet  

Kostnadsbesparing, 
fokusering på 
kärnverksamhet, 
koncentration av 
verksamhet till färre 
orter 

Kostnadsbesparing, 
förhöjning av 
kvalitet, tillgång till 
högre kompetens, 
fokusering på 
kärnverksamhet, 
flexibilitet, 
innovation 

        

        

Tabell 2 Företag som valt bort BPO Företag som använder intern outsourcing  

Faktorer/Företag Cloetta Investor Scania e.on Electrolux Ericsson Referensram 
Nackdel med 
BPO/Intern 
outsourcing 

Strategisk, projekt  Strategisk, projekt, 
säkerhet 

Strategisk, projekt  

  

Humankapital, 
kontroll  

Taktisk, operativ, 
humankapital  

Taktisk, strategisk, 
humankapital, 
projekt, operatv 

        

              

Tabell 3 Företag som använder BPO Företag som använder intern outsourcing  

Faktorer/Företag Detaljhandeln MQ Retail Setra e.on Electrolux Ericsson Referensram 
Fördel med 
BPO/Intern 
outsourcing 

Kostnadsbesparing, 
tillgång till högre 
kompetens, 
effektivitet 

Förhöjning av 
kvalitet, tillgång till 
högre kompetens, 
effektivitet  

Kostnadsbesparing, 
fokusering på 
kärnverksamhet, 
koncentration av 
verksamhet till färre 
orter 

Förhöjning av kvalitet, 
bättre rutiner, 
strategiskt 
fördelaktigt  

Kostnadsbesparing Kostnadsbesparing, 
förhöjning av 
kvalitet 

Kostnadsbesparing, 
förhöjning av 
kvalitet, tillgång till 
högre kompetens, 
fokusering på 
kärnverksamhet, 
flexibilitet, 
innovation 
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Vilka fördelar upplever företag som använder Business Process Outsourcing? 

Fördelarna som företagen som använder Business Process Outsourcing uppfattar är 

kostnadsbesparing, förhöjning av kvalitet, tillgång till högre kompetens, effektivitet, 

möjlighet att fokusera på kärnverksamheten samt att koncentrera verksamheten till 

färre orter. Alla faktorerna har likvärdigt stöd av företagen då ingen har framhållits av 

alla tre företagen. Det vi kan se är att faktorerna är förbundna med varandra, uppnås 

en fördel leder det till att fler fördelar vinns. Genom att få tillgång till leverantörens 

kompetens kan funktionen som outsourcas effektiviseras, kvaliteten kan förbättras och 

företaget kan uppnå kostnadsbesparingar. Fokusering på kärnverksamhet är en faktor 

som kan påverka företaget positivt i andra aspekter, exempelvis kan företagets 

konkurrensförmåga höjas. Likaså att kunna koncentrera verksamheten till färre orter 

kan för företaget innebära större kontroll av funktionen och därmed en förbättring av 

aktiviteterna i funktionen.  

 

Det är två faktorer som litteraturen anser är förknippade med Business Process 

Outsourcing som företagen inte har angivit, dessa två är flexibilitet och ökad förmåga 

för innovation. Vi anser att flexibilitet är en fördel som företagen inte är medvetna om 

då den uttrycks i effektivitet och förhöjning av kvalitet. Innovation är en fördel som vi 

anser inte är särskilt betydelsefull när det gäller Business Process Outsourcing.  

 

Vi kan konstatera att fördelarna som förekommer i litteraturen är representativa för 

verkligheten. Dock vill vi påpeka att företagen som valt att outsourca har 

huvudsakligen gjort det för att uppnå en eller två fördelar, även om fler kan uppnås 

med outsourcing. 

 

Vilka fördelar lyfts fram av företag som erbjuder Business Process Outsourcing? 

Utifrån den analys vi genomfört kan vi konstatera att de fördelar som företagen som 

erbjuder Business Process Outsourcing lyfter fram är kostnadsbesparing, förhöjning 

av kvalitet samt bemanning och kontinuitet. Dessa fördelar skiljer sig en del ifrån de 

fördelar som de företag som använder Business Process Outsourcing ser med 

outsourcing, dock finns en gemensam nämnare vilken är kostnadsbesparing. Av dessa 

två företagsgrupper anser fem av totalt sex företag att kostnadsbesparing är en fördel 

som företag vill uppnå vid användning av Business Process Outsourcing. Därtill anser 
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de företag som använder sig av Business Process Outsourcing att tillgång till högre 

kompetens samt högre effektivitet är fördelar som eftersträvas.  

 

Den slutsats vi kan dra av detta är att majoriteten av företagen som antingen erbjuder 

Business Process Outsourcing eller använder sig av det, anser att outsourcing leder till 

kostnadsbesparingar för företagen. En ytterligare slutsats är att båda företagsgrupper 

finner att Business Process Outsourcing medför en förbättring i processerna som 

outsourcas. Företagen som erbjuder Business Process outsourcing lyfter fram fördelen 

förhöjning i kvalitet medan de företag använder Business Process Outsourcing 

nämner tillgång till högre kompetens och effektivitet. Vi bedömer att tillgång till 

högre kompetens resulterar i en kvalitetsförbättring.  

 

Vilka nackdelar har företag som beslutat att inte använda Business Process 

Outsourcing beaktat? 

De risker som företag som beslutat att inte använda Business Process Outsourcing har 

beaktat är strategisk-, projekt- samt säkerhetsrisk. Den strategiska- och projektrisken 

har stötts av alla tre företagen.  Den strategiska utgör främst risken för förlust av 

kontroll och kompetens i samband med outsourcing. Projektrisken innebär för 

företagen att kostnaderna kan öka genom outsourcing då exempelvis relationen med 

leverantören måste hanteras. Säkerhetsriken innebär att känsligt material riskerar att 

komma ut då leverantören eventuellt får ta del av denna.  

 

Det finns tre risker som förekommer i litteraturen på området som inte tas upp av 

företagen, dessa är taktisk-, humankapital- och operativ risk. Vi anser att den taktiska 

och operativa risken inte är aktuella för stora företag då vi fått uppfattningen om att 

deras beslut är välgrundade. Det skulle därmed vara mindre sannolikt att de inte skulle 

välja leverantör och planera outsourcingen med omsorg. Humankapitalrisken är en 

risk som vi anser att företagen är medvetna om, men som inte är den väsentligaste vid 

ett beslutsfattande.   

 

Vi kan även konstatera att nackdelarna som förekommer i litteraturen är 

representativa för verkligheten. Vi bedömer att riskerna kan hanteras genom vissa 

åtgärder som vi exemplifierat i analysen.  
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Hur skiljer sig faktorerna för Business Process Outsourcing i förhållande till 

faktorerna för intern outsourcing? 

Enligt tabell 1 och 2 kan vi se vilka fördelar samt nackdelar som de företag som 

använder Business Process Outsourcing och de som outsourcar internt har tagit upp. 

Vi kan se att det inte är några större skillnader när det gäller fördelarna. Vi kan dra 

slutsatsen att de mest förekommande fördelarna bland företag som använder Business 

Process Outsourcing är motivet att reducera kostnader, få tillgång till högre 

kompetens och effektivisering. Vid intern outsourcing har företag redan den 

kompetens som behövs inom företaget och ser därför inte detta som en fördel. Dessa 

ser det istället som ett strategiskt drag att utnyttja den kompetens som finns i 

företaget.  

 

En annan fördel med Business Process Outsourcing är att företag kan fokusera på 

kärnverksamheten. Vi drar slutsatsen att vid intern outsourcing förekommer ingen 

fokusering på kärnverksamheten, då funktionen fortfarande finns kvar internt men att 

den samlas på ett ställe med kompetent personal. Vi kan se att de som har valt att 

outsourca internt är koncerner som har kontor i flera länder.  

 

När det gäller skillnader i nackdelar mellan Business Process Outsourcing och intern 

outsourcing är den strategiska- och projektrisken de mest nämnda bland de företag 

som beslutat att inte använda Business Process Outsourcing. Medan vi kan se att de 

företag som använder intern outsourcing anser att humankapitalrisken är en risk som 

måste tas hänsyn till och som kan förhindras genom att utföra visa åtgärder.  

 

Ser fler företag Business Process Outsourcing som ett strategiskt alternativ vid 

lågkonjunktur?  

Vi kan konstatera att företag som erbjuder Business Process Outsourcing har märkt en 

ökning i antalet förfrågningar och de som gäller kostnadsbesparingar. Detta talar för 

att kostnadsbesparingar blir ett starkare motiv vid lågkonjunktur. Samtidigt som vi 

noterat att ett övertagande kräver resurser och tid, vilket gör att kostnadsbesparingar 

inte uppnås direkt.  

 

Vi bedömer att vid lågkonjunktur blir företag mer medvetna om nya sätt att 

kostnadsbespara, och Business Process Outsourcing är ett sådant alternativ. 
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Företagens eftersträvan att kostnadsbespara i samband med en strategitrend som 

erbjuder just den fördelen, gör att Business Process Outsourcing växt sedan årsskiftet. 

Vi tror dock inte att företag som befinner sig i ekonomiska svårigheter i och med 

lågkonjunkturen väljer att använda sig av Business Process Outsourcing. Detta är en 

metod som kräver engagemang om det ska lyckas, det är en långsiktig strategi och 

investering som inte kommer att ha någon direkt effekt på ekonomin utan där 

fördelarna visas med tiden. 

 

Vi kan inte utesluta att lågkonjunkturen inte har någon inverkan på ökningen av 

Business Process Outsourcing. Detta på grund av att de företag som erbjuder Business 

Process Outsourcing har upplevt en ökning i antalet kundförfrågningar.  Trots detta 

har inget av företagen som beslutat att inte använda Business Process Outsourcing 

övervägt ytterligare att outsourca sin ekonomifunktion nu när vi befinner oss i en 

lågkonjunktur. Vår slutsats är att lågkonjunkturen är en bidragande faktor men inte en 

avgörande sådan till varför företag outsourcar sin ekonomifunktion.  

 

Vilka faktorer överväger företag vid beslut om Business Process Outsourcing? 

Vi drar slutsatsen att de faktorer som företag beaktar vid övervägande av Business 

Process Outsourcing är varierande, beroende på det huvudsakliga motivet med 

outsourcingen. De mest förekommande motiven är kostnadsbesparingar, tillgång till 

högre kompetens, förbättrad kvalitet och effektivisering. Dock menar vi att det endast 

finns två huvudsakliga motiv och dessa är kostnadsbesparingar och tillgång till högre 

kompetens. Fördelar som effektivisering och förbättring av kvalitet uppstår genom att 

företaget får tillgång till högre kompetens. Om huvudmotivet är att få tillgång till 

högre kompetens, vill företaget uppnå kvalitetsförbättringar och/eller effektivisering. 

De nackdelar som företaget beaktar är kostnadsökningar och förlorad närhet till 

processerna samt kontroll över dessa.  

 

Om huvudmotivet är kostnadsbesparing, besitter företaget tillräckligt med kompetens 

för att hantera funktionen inom företaget. Företaget vill reducera kostnader och 

uppnås detta kan de sätta lägre priser jämfört med sina konkurrenter, därmed erhålla 

konkurrensfördelar. När det gäller nackdelarna kan företaget förlora kompetens 

genom att lägga ut funktionen externt. Företaget kan även uppleva förlust av närhet 

samt kontroll. 
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Har företaget tillräckligt med kompetens för att hantera funktionen internt blir ett 

alternativ intern outsourcing. Det som är avgörande är om företaget har den kapacitet 

som krävs för att hantera funktionen för hela verksamheten. Genom den interna 

outsourcingen vill företag uppnå bättre kvalitet och kostnadsbesparingar. 

Kostnadsbesparingar kan erhållas då företaget slår samman samtliga 

ekonomifunktioner och därmed uppnår stordriftsfördelar. Förbättring av kvalitet kan 

företaget få genom att bättre utnyttja den kompetens som finns i företaget. Vi anser att 

i jämförelse med extern outsourcing så är riskerna inte lika avgörande, då de minskar 

till antalet och är inte lika väsentliga som riskerna vid extern. Ett exempel är att 

företag vid intern outsourcing inte riskerar att förlora kompetens. Därmed bedömer vi 

att intern outsourcing är att föredra framför extern om företaget har den kapacitet och 

kompetens som krävs.  

 

Rekommendationer 

Vi bedömer att Business Process Outsourcing är en fördelaktig strategi för stora 

svenska företag. Därtill har vi funnit att fördelarna överväger nackdelarna samt att 

nackdelarna är hanterbara för företagen. Om företagen är medvetna om de risker som 

förekommer kan de undvikas genom utförande av vissa åtgärder.  

 

Vi kan konstatera att de flesta företag har kostnadsbesparing som huvudmotiv till 

Business Process Outsourcing. Vår uppmaning är att företag även beaktar andra 

fördelar som att exempelvis stärka sin konkurrensförmåga. Vi kan även notera att 

kostnadsbesparingar uppkommer på lång sikt och har inte en direkt effekt på 

ekonomin.  

 

Vi rekommenderar även att ha kvar en kompetent person i företaget vid outsourcing, 

då denna person fungerar som en länk mellan företaget och den externa parten. Detta 

för att inte förlora all kompetens och kontroll över funktionen som outsourcas.  

 

Utifrån Long & Vicker-Koch’s modell kan vi råda att inte outsourca de funktioner 

som är kopplade till huvudprocessen. Vi anser att i företagets ekonomifunktion finns 

det aktiviteter av olika karaktär. De olika aktiviteternas betydelse, anser vi är 
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förknippade med företagets verksamhet och att det därmed inte kan göras en generell 

indelning.  

 

De flesta företag som använder Business Process Outsourcing har valt att outsourca 

funktioner som inte är så betydelsefulla för kärnverksamheten. Vi bedömer att de 

flesta företag inte har modet att outsourca hela sin ekonomifunktion, även om den inte 

tillhör kärnverksamheten. Vi anser att förklaringen är att om företaget inte känner att 

de har kontroll över ekonomifunktionen så upplever de att kontrollen över 

verksamheten försvinner. Vår uppmaning till företag är att: 

 

Överväg att outsourca fler aktiviteter inom ekonomin! 

 

Förslag till vidare forskning 

 Undersöka skillnader mellan den svenska och exempelvis den amerikanska 

Business Process Outsourcing, då Sverige ligger efter i utvecklingen av denna 

strategi i förhållande till USA och Storbritannien. 

  Undersöka hur den svenska Business Process Outsourcing kommer att 

utvecklas, kommer företag i framtiden att outsourca mer strategiskt viktiga 

funktioner.
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Figurförteckning: 

 

Figur 1. Abduktion 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ursprungsmodell Patel & Davidsson 2003 s.25) 

 

Figur 2. Long & Vickers-Koch 

 
(Axelsson 1998 s.204 Skilda kompetenser i dimensionen pereferi-kärna) 
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Figur 3. Sammanfattning Modell 1 
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Figur 4. Sammanfattning Modell 2 
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Figur 5. Anledning till flytt av verksamhet 
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Bilagor  

Bilaga 1: Intervjufrågor till Aditro 

 

1. Berätta lite om er organisation. 

 

2. Vilka är dina arbetsuppgifter? Vilken är din position i företaget? 

 

3. Vilka outsourcingstjänster erbjuder ni? 

 

4. Hur länge har Aditro erbjudit Business Process Outsourcing? 

 

5. Hur definierar ni Business Process outsourcing? Vilka funktioner innefattar 

begreppet? 

 

6. Varför ska företag outsourca ekonomifunktionerna? Vilka fördelar uppstår 

med Business Process Outsourcing? 

 

7. Hur ser er kundkrets ut? Små, mellan eller stora företag? 

 

8. Vilka motiv har era kunder med outsourcingen? 

a. Skiljer det sig beroende på företagsstorlek? 

b. Skiljer det sig beroende på låg- eller högkonjunktur? 

 

9. Bedömer ni att ni kan öka kvaliteten på tjänsten jämfört med om den finns 

internt hos företaget? 

 

10. Har ni upplevt någon förändring i er kundbas i och med lågkonjunkturen? 

Ökning eller minskning? Förändring av kundbas? 

 

11. Vad bör företag tänka på när de ska börja använda Business Process 

Outsourcing? Eventuella risker/nackdelar. 

 

12. Företag kan uppleva att de förlorar kontroll genom outsourcing. Hur gör ni för 

att få kunden att känna sig delaktig i processen? 

 

13. Vilka delar uppfattar ni att kunden riskerar att förlora kontroll över? 

 

14.  Hur hanterar ni kundernas konfidentiella material? 

 

15. Vad gör ni för att behålla en bra kundrelation? Skapa tillförlitlighet? 

 

16. Vad tror ni om framtiden? Är Business Process Outsourcing på framväxt? 
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Bilaga 2: Intervjufrågor till Kontek 

 

1. Berätta lite om er organisation. 

 

2. Vilka är dina arbetsuppgifter? Vilken är din position i företaget? 

 

3. Hur länge har Kontek erbjudit outsourcing av lönehantering? 

 

4. Varför ska företag outsourca lönefunktionen? Vilka fördelar uppstår med 

outsourcingen? 

 

5. Hur ser er kundkrets ut? Små, mellan eller stora företag? 

 

6. Vilka motiv har era kunder med outsourcingen? 

a. Skiljer det sig beroende på företagsstorlek? 

b. Skiljer det sig beroende på låg- eller högkonjunktur? 

 

7. Bedömer ni att ni kan öka kvaliteten på tjänsten jämfört med om den finns 

internt hos företaget? 

 

8. Har ni upplevt någon förändring i er kundbas i och med lågkonjunkturen? 

Ökning eller minskning? Förändring av kundbas? 

 

9. Vad bör företag tänka på när de ska börja använda outsourcing av 

lönefunktionen? Eventuella risker/nackdelar. 

 

10. Företag kan uppleva att de förlorar kontroll genom outsourcing. Hur gör ni för 

att få kunden att känna sig delaktig i processen? 

 

11. Vilka delar uppfattar ni att kunden riskerar att förlora kontroll över? 

 

12. Vad gör ni för att behålla en bra kundrelation? Skapa tillförlitlighet? 

 

13. Vad tror ni om framtiden? Är Business Process Outsourcing på framväxt? 
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Bilaga 3: Intervjufrågor till Visma Services 

 

1. Berätta om er organisation 

  

2. Vilka är dina arbetsuppgifter och din position i företaget? 

 

3. Vilka outsourcingstjänster erbjuder ni?   

 

4. Hur länge har Visma erbjudit Business Process Outsourcing?   

  

5. Hur definierar ni Business Process Outsourcing? Vilka funktioner innefattar 

begreppet? 

 

6. Varför ska företag outsourca sina ekonomifunktioner och vilka fördelar uppstår 

det med outsourcing.  

 

7. Hur skulle ni beskriva er kundkrets? 

 

8. Vilka motiv har era kunder med outsourcing och skiljer sig motiven beroende 

företagets storlek?  

 

9. Kan du se någon skillnad på motiven beroende om det är låg och 

högkonjunktur? 

 

10. bedömer ni att ni kan öka kvalitén på tjänsten än om den finns hos företaget 

internt.  

 

11. Har ni upplevt någon förändring i er kundbas i och med lågkonjunkturen? 

 

12. Vad bör företag tänka på när det ska börja använda BPO, ser du några 

eventuella risker och nackdelar? 

 

11. Företag kan uppleva att de kan förlora kontroll genom outsourcing, hur gör ni 

för att kunden ska känna sig delaktig?  
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12. Vilka delar uppfattar ni att kunden riskerar att förlorar kontroll över? 

 

13. vad gör ni för att behålla en bra kundrelation, skapa tillförlitlighet? 

 

14. Gör ni uppföljning av de uppdragen ni har? 

 

15. Vad tror du om framtiden, är BPO på framväxt? 
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Bilaga 4: Intervjufrågor till Det stora företaget inom detaljhandeln  

 

1. Berätta lite om er organisation 

 

2. Vilka är dina arbetsuppgifter? Vilken är din position i företaget? 

 

3. Vilka delar av verksamheten har ni valt att outsourca? 

 

4. Under hur lång tid har ni använt outsourcing i företaget? 

 

5. Vilka var motiven till att ni började outsourca? Hur föddes idén?  Har de 

förändrats sen ni började? 

 

6. Har outsourcingen levt upp till era förväntningar? 

 

7. Har det uppkommit icke förväntade fördelar eller nackdelar? 

 

8. Övervägdes andra alternativ än outsourcing? 

 

9. Har ni planer på att fortsätta med outsourcingen? Skära ner eller utöka? 

 

 

10. Har ni upplevt det positivt eller negativt att använda outsourcing när det är 

lågkonjunktur? På vilket sätt? 

 

 

11. Har ni upplevt några kommunikationsproblem med leverantören? 

 

12. Har ni upplevt minskad kontroll genom outsourcingen?  

 

a. Om ja, på vilket sätt? Vad är det som ni upplever att ni inte har kontroll 

över? 

 

13. Vilken/vilka företag har ni valt att outsourca till? 

 

14. Hur upplever ni relationen med leverantören? 

 

15. Vad beaktade ni när ni valde leverantör? 

 

 

16. Om ni hade fattat beslutet idag om outsourcing, hade ni fattat samma beslut? 
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Bilaga 5: Intervjufrågor till MQ Retail AB 

 

1. Berätta lite om er organisation? 

 

2. Vilka är dina arbetsuppgifter? Vilken är din position i företaget? 

 

3. Hur många personer som tillhör redovisningsevdelningen  

 

4. Vilka delar i er verksamhet har ni valt att outsourca? 

 

a. Hur länge har ni outsourcat de olika aktiviteterna? 

 

b. Varför har ni valt att outsourca just dessa aktiviteter? 

 

5. När det gäller skanningsbiten, tror vi att är för små för att få en effektiv 

kostnad eller att det ska vara effektivt för oss att göra det  

 

6. Vilka fördelar och nackdelar upplever ni med outsourcingen? 

 

7. Har ni övervägt att outsourca resterande ekonomifunktioner? 

 

a. Om ja, varför valde ni att inte outsourca? 

 

b. Om nej, tror ni att ni kommer att göra ett övervägande i framtiden? 

 

Konjunktur: 

8. Skulle ni kunna tänka er att överväga outsourcing av resterande 

ekonomifunktioner nu när det är lågkonjunktur? 
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Bilaga 6: Intervjufrågor till Cloetta  

 

1. Berätta lite om er organisation? 

 

2. Vilka är dina arbetsuppgifter? Vilken är din position i företaget? 

 

3. Använder ni outsourcing inom något område i er verksamhet? 

 

4. Har ni övervägt att outsourca ekonomifunktionen? 
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Bilaga 7: Intervjufrågor till Investor 

 

1.Berätta lite om er organisation? 

 

2. Vilka är dina arbetsuppgifter? Vilken är din position i företaget? 

 

3. Använder ni outsourcing inom något område i er verksamhet? Exempelvis 

städning? 

 

a. Om ja, vilka fördelar och nackdelar upplever ni med outsourcing? 

 

b. Om nej, varför inte? 

 

4. Har ni övervägt att outsourca ekonomifunktionen? Exempelvis lönehanteringen? 

 

a. Om ja, varför valde ni att inte outsourca? 

 

b. Om nej, tror ni att ni kommer att göra ett övervägande i framtiden? 

 

5. Skulle ni kunna tänka er att överväga outsourcing av ekonomifunktionen nu när det 

är lågkonjunktur? 
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Bilaga 8: Intervjufrågor till Scania 

  
1. Berätta lite om er organisation? 

 

 

2. Vilka är dina arbetsuppgifter? Vilken är din position i företaget? 

 

3. Använder ni outsourcing inom något område i er verksamhet? 

 

a. Om ja, varför har ni valt att outsourca just dessa aktiviteter? 

i. Har ni gjort någon utvärdering av outsourcingen? 

 

 Följdfråga: 

Vilka tror du är motiven för att ni väljer att outsourca så många olika delar? 

 

b. Om nej, varför inte? 

 

4. Använder ni er av Shared Service Center, intern outsourcing, för 

ekonomifunktionen? 

 

5. Har ni övervägt att outsourca ekonomifunktionen? 

 

a. Om ja, varför valde ni att inte outsourca? 

 

 

Följdfråga: 

Vissa väljer att outsourca för att få bättre kompetens/erfarenhet. Anser ni att ni har bra 

kompetens? 

 

b. Om nej, tror ni att ni kommer att göra ett övervägande i framtiden? 

 

Skulle ni kunna tänka er att överväga outsourcing av ekonomifunktionen nu när det är 

lågkonjunktur?
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Bilaga 9: Intervjufrågor till Electrolux   

 

1. Berätta lite om er organisation 

 

2.  Vilka är dina arbetsuppgifter? Vilken är din position i företaget? 

 

3. Finns det andra delar i företaget, som inte tillhör ekonomifunktionen, som ni 

valt att outsourca? 

 

4. Under hur lång tid har ni använt outsourcing i företaget? 

 

5. Vilka var motiven till att ni började outsourca er transaktionella redovisning 

till ert dotterbolag i Krakow? Hur föddes idén?  

 

6. Har outsourcingen av den transaktionella redovisningen levt upp till era 

förväntningar? Om inte, vad är det som inte har fungerat som ni trodde? 

 

      7. Har ni planer på att utöka er outsourcing till andra dotterbolag? 

 a.) Om ja, vilka fördelar tror ni att det skulle bidra till? 

 b.) Om nej, vilka är argumenten bakom? 

 

9. Har ni planer på att outsourca till någon extern part? 

  

10. Har ni upplevt minskad kontroll genom outsourcingen?  

 

a. Om ja, på vilket sätt? Vad är det som ni upplever att ni inte har kontroll 

över? 

 

11. Om ni hade fattat beslutet idag om outsourcing, hade ni fattat samma beslut? 
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Bilaga 10: Intervjufrågor till Ericsson 

   

 

1.  Berätta lite om er organisation 

 

2. Vilka är dina arbetsuppgifter? Vilken är din position i företaget? 

 

3. Finns det andra delar i företaget, som inte tillhör ekonomifunktionen, som ni 

valt att outsourca? 

 

4. Vilka funktioner finns i global finance services centers? 

 

5. Vilka var motiven till att ni började använda global finance services centers?  

6. Har global finance services centers levt upp till era förväntningar? Har ni gjort 

någon utvärdering? 

 

7.  Har ni planer på att fortsätta med er global shared services strategy? 

 

8. Har ni övervägt att outsourca funktionerna till någon extern part? 

 

      9. Vilka nackdelar/risker anser du det finns med global shared services strategy? 

 a. Hur har ni hanterat de eventuella riskerna? 
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Bilaga 11: Intervjufrågor till e.on   

 

1. Berätta lite om er organisation? 

 

2. Vilka är dina arbetsuppgifter? Vilken är din position i företaget? 

 

3. Använder ni outsourcing inom något område i er verksamhet? 

 

4. Har ni övervägt att outsourca ekonomifunktionen? 

 

a. Om ja, varför valde ni att inte outsourca? 

 

b. Om nej, tror ni att ni kommer att göra ett övervägande i framtiden? 

 

Konjunktur: 

5. Skulle ni kunna tänka er att överväga outsourcing av ekonomifunktionen nu 

när det är lågkonjunktur? 

 

Kompletteringsfrågor: 

Vilka är fördelarna med att ha ett accounting shared service center istället för att varje 

dotterbolag handhar sin egen accounting? 
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Bilaga 12: Intervjufrågor till Unionen  

  
1. Berätta om er organisation 

 

2. Vilken position har du i organisationen, vilka är dina arbetsuppgifter? 

 

3. Vi har läst rapporten ”jobbflytt” som unionen publicerade oktober 2008 och 

undrar om du var delaktig i rapporten? 

 

4. Kan du berätta om undersökningen som genomfördes? 

 

5. Vad anser du om outsourcing? Vilka fördelar och nackdelar tycker du uppstår 

med outsourcing?  

 

6. Finns det skillnad mellan stora och medelstora företag, då större företag väljer 

att outsourca internt? 

 

7. Vilka motiv tror du att företag har när de outsourcar delar av sin verksamhet? 

 

8. Undersökningen visar att allt fler företag väljer att outsourca en del av sin 

verksamhet.  Vad tror du att detta beror på?  Tror du att detta r en ny trend 

som företag använder? 

 

9. Enligt litteraturen fastställs att outsourcing är ett sätt att kostnadsbespara, tror 

du att allt fler företag kommer att överväga att outsourca nu när vi befinner oss 

i en lågkonjunktur?  

 

10. Tror du att de flesta företag blir nöjda med att outsourca delar av sin 

verksamhet. Att outsourcing lever upp till deras förväntningar? 

 

11. Vi har valt att fokusera på outsourcing av ekonomifunktioner, Business 

Process Outsourcing, vad tror du om utvecklingen om denna typ om 

outsourcing? Tror du att den är på framväxt? 
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