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Sammanfattning 

Titel:  Ideella idrottsföreningar och outsourcing av ekonomifunktionen – 
En beskrivning om en tänkbar lösning 
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Program:  Corporate Governance - Accounting and Finance programme, 
Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet 

Problemformulering:  Hur och varför väljer ideella idrottsföreningar att outsourca sin 
ekonomifunktion och vilka sportsliga- respektive ekonomiska 
effekter har det på verksamheten? 

Syfte:  Det övergripande syftet är att beskriva hur och kartlägga varför 
ideella idrottsföreningar väljer att outsourca sin ekonomifunktion. 
Studien ska även öka kunskapen för de effekter outsourcing av 
ekonomifunktionen medför på den ekonomiska- respektive den 
sportsliga delen av de ideella idrottsföreningarnas verksamhet. 
Sammanfattningsvis ska studien också ge rekommendationer till 
idrottsföreningar som står inför valet att outsourca sin 
ekonomifunktion. 

Metod:  En kvalitativ forskningsmetod där primära källor utgjorts av 
intervjuer med sex personer verksamma i olika ideella 
idrottsföreningar. Kända referenser om outsourcing för företag 
samlades in för att kunna ställas i relation till svaren. 

Slutsatser: Ideella idrottsföreningar väljer att outsourca sin ekonomifunktion 
eftersom de vill få mer tid till kärnverksamheten, av ekonomiska 
skäl och för att få in rätt kompetens för att skapa en stabilitet i 
föreningens ekonomihantering. Effekterna av outsourcingen blir 
att föreningar sparar pengar i jämförelse med att ha anställda, att 
de ökar sina intäkter och att mer tid och pengar kan läggas på den 
sportsliga delen av verksamheten. Vidare innebär en outsourcad 
ekonomifunktion en avlastning för ideellt arbetande personer och 
att det underlättar för nyrekryteringen av ideella krafter. 

Nyckelord: Ekonomi, idrottsförening, ideell förening, ekonomifunktion, 

outsourcing, business process outsourcing 

  



 

 
 

Abstract 

Title:  Non-profit sports organisations and outsourcing of the accounting 
function - description of a possible solution 

Author:  Niklas Holmberg 

Supervisor:  Fredrik Karlsson 

Examiner:  Karin Jonnergård   

Course:  Business Administration, advanced level, 15 ects (4FE02E) 

Programme:  Corporate Governance - Accounting and Finance, School of 
Economics at Linnaeus University 

Research question:  How and why does non-profit sports organisations choose to 
outsource their accounting function and what impact does it have 
on the sport- and economic parts of the organisation?  

Purpose: The purpose is to describe how and why the non-profit sports 
organisations choose to outsource their accounting function. The 
study will also rise awareness of what impact outsourcing of the 
accounting function have on the economic-, and the sports part of 
the non-profit sports association. In summary, the study presents 
recommendations for sports clubs who are facing the choice of 
outsourcing. 

Method:  A qualitative research method where primary sources are 
interviews with six people working in various non-profit sports 
associations. Notable references about outsourcing for companies 
were gathered in order to be related to the answers. 

Conclusion: Non-profit sports clubs choose to outsource their accounting 
function because they want to have more time to their core 
business, for economic reasons and to bring in the right skills to 
create stability in the organisation's financial management. The 
effects of outsourcing is that the associations save money 
compared to having employees, that they are increasing their 
income and that more time and money can be spent on the 
sports parts of the organisation. Furthermore, an outsourced 
accounting function means a relief for volunteer people and helps 
in the recruitment of new volunteers. 

Keywords: Economy, sport club, non-profit organisation, finance- and 
accounting function, outsourcing, business process outsourcing  
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1 Introduktion 

Ideella idrottsföreningar strävar efter att ge sina medlemmar möjlighet att utöva den idrott 

de brinner för. En förutsättning för detta är en fungerande ekonomifunktion i föreningen, 

något som inte är helt självklart då kunskapen och tiden inte alltid finns. Att outsourca 

ekonomifunktionen till en utomstående aktör fungerar som en lösning för många företag och 

kanske även som en tänkbar möjlighet för en idrottsförening. I kapitlet ges en bakgrund till 

ideella idrottsföreningar, ekonomifunktionen och outsourcing som en tänkbar lösning. 

1.1 Bakgrund 

Enligt Riksidrottsförbundet (2011) finns det idag cirka 20 000 idrottsföreningar, med i 

genomsnitt 200 medlemmar, och totalt är det nästan fyra miljoner personer som är 

medlemmar i idrottsföreningar i Sverige. Majoriteten av dessa idrottsföreningar har 

organisationsformen ideell förening, som enligt Bolagsverket (2012) innebär att ändamålet 

med föreningen måste vara ideellt, exempelvis religiöst, välgörande, vetenskapligt eller 

politiskt. Det ideella engagemanget grundar sig ofta i att föräldrar vill engagera sig i sina 

barns intressen eller att människor vill känna en tillhörighet. Det finns ingen lag för ideella 

föreningar men däremot finns det en lag om ekonomiska föreningar (Lag (1987:667) om 

ekonomiska föreningar) som säger följande: 

Ekonomisk förening som inte uppfyller lagens krav på att den ska driva ekonomisk 

verksamhet i syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, betraktas som en ideell 

förening. (Sveriges Rikes Lag, 2012, s.953) 

Medlemmarna har normalt sett inget personligt ansvar för föreningens skulder. Det 

ekonomiska ansvaret i en förening med ett ideellt syfte vilar istället på den styrelse som valts 

av föreningens medlemmar. Definitionen av en ideell förening är enligt Anthony och 

Govindarajan (2007, s. 628):  

A nonprofit organization is an organization that cannot distribute assets or income to, or for 

the benefit of, its members, officers, or directors. The organization can, of course, 

compensate its employees, including officers and members, for services rendered and for 

goods supplied. 
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Enligt Anthony och Govindarajan (2007) innebär det inte att ideella föreningar inte kan ha 

som mål att generera ett överskott, utan definitionen begränsar bara fördelningen av det 

överskottet. Valentinov (2011) säger att ekonomer brukar definiera en ideell förening efter 

den så kallade distributionsbegränsningen, vilket innebär att ideella föreningar inte får 

distribuera det ekonomiska överskottet till personerna som kontrollerar det. Det betyder att 

överskottet ska gå till att säkerställa föreningens fortlevnad och medlemmarnas intressen, 

vilket även medför att föreningens styrelse inte kan erhålla en ekonomisk vinning av sin 

position. 

En ideell förening har alltså ideella avsikter, det betyder att föreningen inte primärt ska 

främja medlemmarnas ekonomiska intresse. Intressen som istället ska tillvaratas är 

exempelvis medlemmarnas önskan om att få utöva sin aktivitet på ett tillfredställande sätt. 

Även om ideella föreningar alltså inte har som primärt syfte att främja ekonomiska intressen 

är ändå ekonomin en viktig faktor i verksamheten. Enligt Thunberg (2006) är det önskvärt 

med en bra ekonomi för att uppnå det ideella syftet. Vidare menar han att problem med 

ekonomin kan medföra att den övriga verksamheten blir lidande. 

Med ekonomifunktion i en ideell idrottsförening avses föreningens ekonomiadministration. 

Enligt Nyholm och Svensson (2009) innebär det medlemshantering, bidragsansökningar, in- 

och utbetalningar, bokföring, skattedeklaration, bokslut- och årsredovisning, lönehantering, 

budget, förvaltning av föreningens kapital och slutligen att löpande ta fram balans- och 

resultatrapporter. 

Utvecklingen bland ideella idrottsföreningar tyder på att ekonomin har blivit en allt viktigare 

aspekt att beakta för att kunna fortleva som förening, och enligt Riksidrottsförbundet (2005) 

uppgav idrottsföreningarna i Sverige år 2003 att ekonomin har blivit den viktigaste frågan för 

styrelsen. Det anges att det största hotet för ideella föreningar är ”minskade ideella 

insatser”, vilket ska beaktas tillsammans med att flera idrottsföreningar uppgav att ”bättre 

ekonomiska förutsättningar” är en viktig aspektet för att föreningen skall kunna bli en bättre 

idrottsförening. Detta leder till frågan om hur idrottsföreningar ska kunna utvecklas rent 

sportsligt utan att även utveckla den ekonomiska administrationen av verksamheten.  

Ekonomifunktionen utgör en viktig del av denna verksamhet och organiseringen av den blir 

således betydelsefull. Ideella föreningar kan idag få stöd från kommunen för bland annat 



 

3 
 

skötslen av sin anläggning, genom s.k. anläggningsbidrag (forening.se, 2013), men det finns 

inget utvecklat stöd vad det gäller skötslen av ekonomin i de ideella föreningarna, även om 

detta är en viktig förutsättning för att kunna bedriva verksamheten. Föreningarna kan välja 

att sköta sin ekonomifunktion helt ideellt om de har någon person med rätt kompetens i 

organisationen eller också kan de välja att anställa en eller flera personer. Ytterligare ett sätt 

är att flera föreningar delar på en arbetsstyrka genom en så kallad föreningspool. En 

arbetsledare fördelar arbetsuppgifterna och de anställda arbetar inte för en enskild förening 

utan för alla som ingår i poolen. Ett tillvägagångssätt som i dagsläget är mindre etablerat är 

att outsourca denna aktivitet, det vill säga att låta en utomstående aktör mer eller mindre 

hantera ekonomifunktionen. Detta kan medföra att föreningarna får hjälp med det 

vardagliga ekonomiska arbetet och samtidigt får in den kunskap som behövs för att hantera 

ekonomin. 

Enligt Olve och Samuelson (2008) är det allt vanligare bland företag att endast vilja 

koncentrera sig på sin kärnverksamhet, vilket kan göras genom att lägga ut delar av sin 

verksamhet på underleverantörer, trots att de tidigare setts som centrala att ha i den egna 

verksamheten. Det är detta fenomen som benämns som outsourcing och kan enligt Axelsson 

(1998) definieras som den process som innebär att aktiviteter som bildar en funktion och 

som tidigare utförts internt inom företaget i och med denna förändring i stället köps från en 

extern leverantör. Outsourcing kan enligt Ekholm (2006) även vara när ett företag väljer att 

exempelvis lägga ut en del av sin tillverkning, exempelvis av en viss komponent, på en extern 

aktör.  

Linderoth (2005) menar att globaliseringen av ekonomin och den allt tuffare konkurrensen 

från lågkostnadsländer ligger bakom framväxten av Business Process Outsourcing (BPO), som 

innebär outsourcing av hela affärsprocesser såsom ekonomiavdelningen, fakturering och 

lönehantering. Andone och Pavaloaia (2010) menar att genom outsourcing kan kostnader för 

viss teknik och mjukvara, som behövs för att kunna hantera ekonomifunktionen, överföras 

till den externa aktören och på så sätt kan företaget minska sina kostnader. 

Enligt Axelsson (1998) är de främsta fördelarna med outsourcing, förutom minskade 

kostnader, att investeringar som görs kan fokuseras till kärnverksamheten, att de optimalt 

utnyttjar kunskap, erfarenhet och utrustning hos en tredje part, enklare och mer tydligare 
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processer och slutligen en spridning av risker. Nackdelarna med outsourcing enligt 

författaren är att organisationen kan tappa viktig kompetens, ett ökat beroende av 

leverantörer, en extra hantering av relationen med leverantören, risker för kommunikations-

och organisationsproblem, risk för att konfidentiell information läcker ut och slutligen risk 

för sociala och legala problem eftersom man förlorar en del av den dagliga kontrollen. 

1.2 Problemdiskussion 

Forslund (2012) tar upp problematiken bakom att en ideell idrottsförening helst vill fokusera 

på idrotten som sådan, och därmed inte vill beröras av de ekonomiska aspekterna som 

uppkommer. Han menar att en ideell förening tenderar att antingen betona idrott eller 

ekonomi, vilket kan leda till en del motsättningar där idrottssidan ofta vinner då det är 

kärnverksamheten och huvudsyftet med den ideella idrottsföreningens verksamhet. Om vi 

ser till Olve och Samuelsons (2008) beskrivning av outsourcing, där de påpekar att det 

uppkommit till en följd av att företag vill fokusera på kärnverksamheten, kan detta därför ses 

som en möjlig utveckling vilket bör utnyttjas även av ideella idrottsföreningar.  

Att idrottsföreningar skulle outsourca sin ekonomifunktion är alltså ett relativt nytt 

tillvägagångssätt och det finns i dagsläget ingen forskning som beaktar de sportsliga, 

ekonomiska och ideella aspekterna som kommer av detta. Det som finns behandlat är hur de 

ideella idrottsföreningarna rent praktiskt kan sköta sin föreningsekonomi. Här behandlas 

dock inte outsourcing som ett alternativ, utan det som nämns i litteraturen är att föreningar 

kan söka hjälp med exempelvis sin bokföring hos en redovisningsbyrå. Forskning om 

outsourcing behandlar istället fenomenet ur ett företagsperspektiv. Enligt Håkan Persson, 

VD och grundare av Kansliet AB som tillhandahåller administrativa tjänster till föreningar, 

krävs det i flera fall mer ekonomiarbete för att driva en idrottsförening än ett företag med 

mycket högre omsättning. 

Kärnproblemet grundar sig i att ideella idrottsföreningar måste utvecklas för att kunna 

fortleva, där den sportsliga utvecklingen måste leda till en naturlig utveckling av den 

administrativa delen av verksamheten. I flera ideella idrottsföreningar är detta inte fallet, 

utan de sportsliga framgångarna är ofta prioriterade och ekonomihanteringen blir lidande. 

Emery och Weed (2006) beskriver hur det i engelska fotbollsklubbar finns en kultur som inte 

accepterar en ekonomistyrning som inte fokuserar på annat än att nå framgång rent 
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sportsligt. Vidare säger de att stora klubbar i de högsta ligorna drivs som företag, men att 

mindre klubbar i lägre divisioner inte har de ekonomiska förutsättningarna för detta. Enligt 

Forslund (2009) gäller det att hitta en balans mellan att satsa och inte satsa på att nå 

framgång inom den idrottsliga ramen, samtidigt som ekonomiska förutsättningar måste 

beaktas. Han vidhåller att det måste finnas minst en person med kontroll över ekonomin, 

vilket gör att resten av föreningen kan fokusera på att fungera och driva verksamheten 

framåt. 

Det finns idag ett brett ramverk av forskning som hanterar outsourcing av 

ekonomifunktionen som inriktar sig på företag, men outsourcing för ideella idrottsföreningar 

finns det inget skrivit om. Fördelarna och nackdelarna med outsourcing som Axelsson (1998) 

tar upp, är möjliga rent principiellt sätt att applicera på en ideell idrottsförening. Detta 

innebär att även de ideella idrottsföreningarna bör beakta dessa när de står inför valet att 

outsourca sin ekonomifunktion. En central förståelse kopplat till för- och nackdelarna 

handlar om vilken typ av kärnverksamhet som bedrivs. I en ideell idrottsförening får 

idrottsutövandet ses som kärnverksamheten och därför blir det ofta prioriterat, vilket 

medför att fördelen med att outsourca sin ekonomifunktion för att fokusera mer på 

kärnverksamheten blir högst relevant. På motsatta sidan, blir det för ideella 

idrottsföreningar med mycket ideellt engagemang, av extra stor vikt att beakta nackdelen 

med att de kan förlora värdefull kompetens i verksamheten. Exempelvis, om den ideella 

idrottsföreningen redan förfogar över den ekonomiska kunskapen som behövs eller att de 

får in den i verksamheten på ideell basis, bör de överväga att behålla ekonomifunktionen för 

att inte förlora kompetensen och lägga resurser på något de redan förfogar över. 

Enligt Olve och Samuelson (2008) finns det indikationer på att företag som väljer att 

kombinera satsningar på den egna verksamheten samtidigt som de väljer att outsourca vissa 

funktioner presterar bättre än företag som sköter allt själva, alternativt outsourcar allt. Finns 

det en möjlighet för ideella idrottsföreningar att göra något liknande kan det tänkas att det 

blir en attraktiv lösning i de ideella föreningar där idrotten ska prioriteras samtidigt som den 

ekonomiska kunskapen inte finns. Studiens generella bidrag blir en undersökning av hur och 

varför ideella idrottsföreningar väljer att outsourca sin ekonomifunktion, dess effekter på 

verksamheten och generella rekommendationer för ideella idrottsföreningar som överväger 

att outsourca sin ekonomifunktion. 
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1.3 Problemformulering 

Med utgångspunkt i ovanstående resonemang ämnar denna uppsats att utreda följande 

frågeställning: 

 Hur och varför väljer ideella idrottsföreningar att outsourca sin ekonomifunktion och 

vilka sportsliga- respektive ekonomiska effekter har det på verksamheten? 

1.4 Syfte 

Det övergripande syftet är att beskriva hur och kartlägga varför ideella idrottsföreningar 

väljer att outsourca sin ekonomifunktion. Studien ska även öka kunskapen för de effekter 

outsourcing av ekonomifunktionen medför på den ekonomiska- respektive den sportsliga 

delen av de ideella idrottsföreningarnas verksamhet. Sammanfattningsvis ska studien också 

ge rekommendationer till idrottsföreningar som står inför valet att outsourca sin 

ekonomifunktion. 

1.5 Fortsatt disposition 

  

2 

• Studiens tillvägagångssätt 

• Här presenteras den metod som använts för att kunna uppnå uppsatsens syfte. Även 
fördelar och nackdelar med de valda metoderna behandlas. 

3 

• En litteraturgenomgång av outsourcing och ekonomiadministration i idrottsföreningar 

• Litteraturgenomgången ger en presentation över ideella idrottsföreningars utveckling och 
delar som rör begreppet outsourcing, vilka sedan ska appliceras för föreningar i analysen. 

4 

• Idrottsföreningars outsourcing i praktiken 

• I kapitlet redogörs det för all den empiri som samlats in via sex genomförda intervjuer. 

5 

• Analys 

• I analyskapitlet görs tolkningar och jämförelser kring de paralleller och jag identifierat 
utifrån litteraturgenomgången och empirikapitlet. 

6 

• Slutsatser utifrån studien 

• En kartläggning med jämförelser och rekommendationer över de sportsliga, ekonomiska 
och ideella aspekterna som outsourcing innebär för en idrottsförening. 

Figur 1. Dispositionsmodell. 
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2 Studiens tillvägagångssätt 

För att finna en lösning på problematiken kring ideella idrottsföreningars hantering av 

ekonomifunktionen, resonemangen bakom besluten och outsourcingens effekter gjordes 

intervjuer med sex personer verksamma i olika ideella idrottsföreningar. Kända referenser 

om outsourcing samlades in för att kunna ställas i relation till svaren, likheter och skillnader 

kunde identifieras och vissa slutsatser kunde göras. 

2.1 Uppsatsens utgångspunkt 

Med ett stort intresse för ideella idrottsföreningar och deras verksamhet sökte jag i 

inledningsfasen efter ett ämnesområde där jag kunde kombinera mina ekonomistudier med 

detta. Då jag dagligen genom flera bekanta kommer i kontakt med frågor som handlar om 

hur man driver en ideell idrottsförening fann jag min inriktning. Ekonomin är nästan alltid en 

del av samtalen när det gäller det dagliga arbetet i idrottsföreningarna och skötslen av 

ekonomifunktionen hamnar inte sällan i fokus. Efter diskussioner med bland annat Magnus 

Forslund, universitetslektor i företagsekonomi vid Linnéuniversitetet som skrivit böcker om 

hur det är att leda och styra en idrottsförening, fick jag en vidare insyn i hur outforskat 

ämnet outsourcing av ekonomifunktionen för ideella idrottsföreningar är. 

2.2 Studiens ansats 

Det sätt som forskaren väljer att angripa ett problem att undersöka innebär enligt Patel och 

Davidsson (2011) att välja olika ansats. Det inledande arbetet handlade om att skapa mig en 

bild över forskningen kring outsourcing och jag fann tidigt att flera uppsatser var skrivna i 

ämnet. Majoriteten handlade om outsourcing av ekonomifunktionen för företag, men 

genom dem kunde jag urskilja kända referenser och vilken forskning som fanns på området. 

Litteraturgenomgången bygger således till stor del på tidigare uppsatser och de referenser 

som återfunnits i dessa. Eftersom det skrivits mycket på området kring outsourcing för 

företag utgjorde de en lämplig referenspunkt för att skaffa mig en tillräcklig översyn över 

forskningsområdet. För att vidare skaffa mig en översyn av forskningsområdet kring ideella 

idrottsföreningar användes mycket av den forskning som finns att tillgå via 

Riksidrottsförbundet och andra böcker skrivna om ideella föreningar. Bryman och Bell (2005) 

menar att denna typ av forskning baseras och inriktas på vetenskapliga frågeställningar som 
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kommer utifrån en genomgång av aktuell litteratur. Författarna säger att datainsamlingen 

och analysen av resultaten inriktas på att belysa eller lösa en frågeställning som formuleras i 

inledningsfasen av studien.  

Enligt Johannessen och Tufte (2003) finns det inom forskningen ett mål att integrera teori 

och empiri. Forskaren kan exempelvis utgå från olika teorier och se om empirin bekräftar 

teorin eller inte. Denna typ av ansats kallas för en deduktiv ansats och innebär enligt 

författarna en avledning från det generella till det konkreta där teorier testas med empiriska 

data. Bryman och Bell (2005) säger att forskaren formulerar hypoteser utifrån det man vet 

inom ett visst område och de teoretiska överväganden som finns, som sedan får genomgå en 

empirisk granskning. Johannessen och Tufte (2003) menar att en annan strategi är då 

forskaren tar utgångspunkt i empirin. Forskaren börjar då att samla in empiri, där avsikten är 

att hitta generella mönster som kan göras om till teorier eller generella begrep. Denna typ av 

ansats kallas för en induktiv ansats och innebär enligt författarna att man dra slutsatser från 

det speciella till det mer allmänna. Bryman och Bell (2005) hävdar att med ett induktivt 

angreppssätt är teorin resultatet av en forskningsinsats. De säger att den induktiva 

processen går ut på att man drar generella slutsatser på grundval av observationer. Enligt 

Patel och Davidsson (2011) kan forskaren kombinera en deduktiv ansats med en induktiv 

ansats vilket kallas för en abduktiv ansats. Författarna menar att fördelen med en abduktiv 

ansats är att den inte låser forskaren i så hög grad som om denne arbetar strikt deduktivt 

eller strikt induktivt. 

Forskningsfrågan och syftet gjorde att valet av ansats blev naturligt för min uppsats. 

Eftersom jag har en viss förförståelse för ideella idrottsföreningar och deras ekonomiska 

arbete, inledde jag istället med att samla in och bredda mina kunskaper för outsourcing av 

ekonomifunktionen. Sammanställningen av min litteraturgenomgång representerar den 

deduktiva ansatsen. Vidare genomförde jag ett antal intervjuer för att få in det empiriska 

materialet till studien. Eftersom arbetet med att bearbeta och sammanställa 

litteraturgenomgången fortlöpte samtidigt som jag samlade in och samanställde studiens 

empiriska material kan min ansats beskrivas som den abduktiva ansatsen. Valet av ansats 

har till stor del varit naturligt eftersom det ha varit en fråga om tid och storleken på studien, 

där den abduktiva ansatsen gjorde att jag kunde arbeta fortlöpande med den empiriska 

datainsamlingen under tiden som studien tog form.   
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2.3 Kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod 

Enligt Holme och Solvang (1997) brukar man skilja mellan två olika metodiska angreppssätt 

inom samhällsvetenskapen, kvalitativa- och kvantitativa metoder. Jacobsen (2002) säger att 

båda metoderna ger riktig information men av olika typer och innehåll. Den kvalitativa 

forskningsmetoden innebär en liten grad av formalisering, menar Holme och Solvang (1997) 

och forskaren är inte inriktad på att pröva om informationen har en statistisk giltighet, utan 

snarare att skapa en förståelse. Författarna menar att det centrala med en kvalitativ metod 

är att få en djupare förståelse av det problem man undersöker och att man genom detta kan 

beskriva helheten i det sammanhang man studerar. Enligt Christensen et al. (2010) används 

kvalitativ forskning för att bygga teorier och teoretiska hypoteser eller för att ge den bästa 

aktuella förklaringen till det problem som man studerar. Enligt Bryman och Bell (2005) hör 

kvalitativ forskning i mångt och mycket ihop med ett induktivt synsätt på relationen mellan 

teori och empiri, där tyngden läggs på generering av teorier. 

Den kvantitativa metoden är istället mer formaliserad och strukturerad. Enligt Holme och 

Solvang (1997) är denna metod präglad av kontroll från forskarens sida, där upplägget och 

planeringen av studien kännetecknas av en selektivitet och ett avstånd i förhållande till 

informationskällan. Vidare menar författarna att statistiska mätmetoder spelar en central 

roll i analysen av kvantitativ information. Bryman och Bell (2005) menar att den kvantitativa 

metoden betonar kvantifiering när det gäller insamlandet och analysen av data. Vidare 

menar de att den innehåller ett deduktivt synsätt på förhållandet mellan teori och praktisk 

forskning, där tyngden nu istället ligger på prövning av teorier.   

Valet av forskningsstrategi blev för min studie ett naturligt val av den kvalitativa metoden då 

jag vill skapa en djupare förståelse för effekterna bakom outsourcing av ekonomifunktionen 

för ideella idrottsföreningar. Under studiens början fördes ett resonemang om att undersöka 

hur många ideella idrottsföreningar som tillämpar outsourcing för att göra en kartläggning 

över detta genom en kvantitativ metod. Men då problemformuleringen och syftet med 

studien växte fram, blev det snarare mer intressant att undersöka underliggande faktorer 

och effekter bakom outsourcing för idrottsföreningar. Holme och Solvang (1997) påpekar att 

fördelen är att informationen som samlas in genom kvalitativa metoder, exempelvis genom 

en personlig intervju, i många fall är väldigt pålitlig, samtidigt som nackdelen är att forskaren 
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inte kan dra generella slutsatser som även gäller för andra. För att förstå hur outsourcing av 

ekonomifunktionen fungerar för olika ideella idrottsföreningar behöver jag snarare göra 

djupare intervjuer med föreningar som har gjort detta, snarare än att exempelvis göra en 

statistisk undersökning av hur många idrottsföreningar som har outsourcat. Studiens 

problemformulering och syfte låg därför till stor del till grund för att den kvalitativa 

forskningsmetoden, där kvalitativa intervjuer låg närmast tillhands för att finna de svar jag 

sökte.     

2.4 Informationsinsamling 

2.4.1 Kvalitativa intervjuer 

Jag har valt att tillämpa kvalitativa intervjuer för att samla in empiri som underlag till min 

studie. Enligt Holme och Solvang (1997) kan genomförandet av kvalitativa intervjuer vara en 

mycket krävande form av informationsinsamling, både då det gäller själva insamlandet men 

även sammanställandet av insamlad data. Styrkan är att undersökningssituationen liknar en 

vardaglig situation eller ett vanligt samtal och därmed utövar intervjuaren den minsta 

möjliga styrningen av undersökningspersonerna. Bryman och Bell (2005) påpekar att 

intervjun sannolikt är den mest använda metoden när det kommer till kvalitativ forskning 

och insamlandet av empiri.   

Innan jag genomförde intervjuerna gjorde jag efterforskningar inom ämnet outsourcing, 

genom att läsa tidigare skrivna uppsatser i ämnet samt genom att läsa artiklar på området. 

Det medförde att jag fick en insikt av innebörden i begreppet och att jag kunde följa med 

respondenterna i deras resonemang och ställa relevanta följdfrågor. Enligt Johannesen och 

Tufte (2003) är den information som fås in genom en intervju beroende av de 

forskningsfrågor som intervjuerna ska ge svar på. Genom att ställa följdfrågor kunde jag 

därmed se till att få svar på min forskningsfråga utan att riskera att missa någon information. 

Exempelvis information som kanske inte skulle framgå om respondenten valde att tolka min 

fråga på ett sätt som inte skulle innebära ett tillskott av information till min specifika studie.  

2.4.2 Urval 

Eftersom jag eftersträvade att hitta ideella idrottsföreningar som har valt att outsourca en 

del av- eller hela ekonomifunktionen till en utomstående aktör fick jag göra ett urval där jag 
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inriktade mig på att finna just detta. Den enklaste vägen skulle visa sig vara att gå via något 

företag som tillhandahåller den här typen av tjänster. Efter vissa efterforskningar lyckades 

jag hitta Kansliet AB, ett företag beläget i Stockholm vars ändamål är att tillhandahålla 

administrativa tjänster till föreningar och små och mellanstora företag. Genom deras VD, 

Håkan Persson, fick jag då tillgång till några föreningar som har valt att outsourca hela sin 

ekonomifunktion till dem. För att få ytterligare perspektiv sökte jag även upp andra 

föreningar som använder sig av andra aktörer. Smålandsidrotten, ett frivilligt 

samverkansorgan för Smålands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna, med cirka 2000 

olika idrottföreningar anknutna till sig, fick fungera som utgångspunkt för att finna lämpliga 

ideella idrottsföreningar. 

Personerna som jag har valt att intervjua sitter på positioner som gör att de har god insyn i 

den ideella idrottsföreningens verksamhetsstyrning. Jag eftersträvade att de skulle ha god 

kännedom om processen föreningen gått igenom, samtidigt som de skulle ha en stor insyn 

om hur det ser ut idag. Jag valde att utföra intervjuer med personer verksamma i sex olika 

idrottsföreningar, vilket jag ansåg skulle räcka för att kunna ge ett bra underlag för 

tolkningar och analyser av ämnet. Mina respondenter har ingående kunskaper om 

idrottsföreningen och processen bakom outsourcingen av ekonomifunktionen. Eftersom det 

i en kvalitativ undersökning är det viktigt att erhålla respondenter som har insikt och 

kunskap om det som ska studeras försökte i största möjliga mån intervjua respondenter som 

hade varit med under hela processen, från att överväga outsourcing, implementeringen och 

utvecklingen fram till idag. I de fall intervjupersonerna inte kunde besvara en fråga utav egna 

erfarenheter såg jag till att detta framgick i min empiriska sammanställning. 

2.4.3 Presentation av urvalet 

Anna Hubrecht är kassör och vice ordförande i Danderyds GK sedan tre år tillbaka. Hon har 

framförallt huvudansvaret över ekonomin i föreningen och som vice ordförande även en del 

övrigt styrelsearbete. 

Björn Edebrand är verksamhetschef i Spårvägen Simförening. Han har personal-, budget- och 

ekonomiansvar för föreningen som högste tjänsteman. Han är vikarierande verksamhetschef 

sedan januari 2013. 
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Dennis Fredriksson är klubbchef i Uddevalla Sim sedan 2007. Han ansvarar för den dagliga 

verksamheten och har det verkställande ansvaret från styrelsen. Han arbetar med 

ekonomifrågor, vissa personalfrågor och den dagliga arbetsorganisationen. Han sköter även 

kontakten med media och kommunen. 

Håkan Gröön är ordförande i handbollsföreningen Växjö HF sedan åtta år tillbaka. Som 

ordförande sköter han mycket dagliga uppgifter för att föreningen ska fungera, men även 

mycket kring marknadsfrågor, arrangemang och likanande. Han har även huvudansvaret för 

föreningens sponsorverksamhet. 

Kristian Svensk är verksamhetschef i SK Neptun sedan 2009. Han har det huvudsakliga 

ansvaret för att styrelse och ledning får sina idéer och tankar genomförda. Vidare har han 

även en roll som personalansvarig och en övergripande koll på ekonomin. 

Mats Sjöqvist är kassör i Trollhättan Simsällskap. Han har haft den rollen från och till i tio år i 

lite olika omgångar. Han ansvarar för att ha koll på föreningen ekonomi, följa upp bokföring 

och andra ekonomiska ärenden. 

2.4.4 Intervjugenomförande 

Intervjuerna jag genomförde kan beskrivas som personliga intervjuer där en intervjuare och 

en respondent tillsammans för en dialog med varandra. Det finns enligt Bryman och Bell 

(2005) två typer av kvalitativa intervjuer, ostrukturerade intervjuer och semi-strukturerade 

intervjuer. Ostrukturerade intervjuer innebär att forskaren använder sig av 

minnesanteckningar som hjälp vid genomgången av ett visst antal teman under intervjun. 

Det kan exempelvis innebära att forskaren bara ställer en fråga som respondenten sedan får 

svara fritt och resonera kring. Den semi-strukturerade intervjun innebär istället att forskaren 

har en intervjuguide med olika teman som ska beröras och frågor knutna till dessa teman, 

där respondenten sedan har stor frihet att formulera svaren på sitt egna sätt. Jag har valt att 

använda mig av en semi-strukturerad intervju, där jag utgick från en intervjuguide med 

öppna frågor och ställde sedan följdfrågor när det behövdes. Det gjorde jag för att få 

respondenterna att svara så öppet som möjligt på frågorna och formulera sina egna svar. 

Christensen et al. (2010) menar att under förutsättningen att du formulerar 

frågeställningarna väl och får respondenten att uttrycka sig klart och tydligt, är kvalitativa 
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intervjuer ett ytterst effektivt sätt att generera värdefull data. I studien har jag genomfört 

både telefonintervjuer och intervjuer där jag träffat mina respondenter. Valet av 

telefonintervjuer var ett bra alternativ för mig då respondenterna var utspridda över olika 

delar av Sverige. Enligt Bryman och Bell (2003) är fördelen med telefonintervjuer att det 

sparar tid till intervjuaren då mycket arbete annars kan gå åt till att försöka få till möte eller 

dylikt där man ska ses för att genomföra intervjun. 

Enligt Johannessen och Tufte (2003) tas intervjuerna i regel upp på ljudbank, minidisk eller 

liknande, varefter de skrivs ut. Jag valde att spela in intervjuerna för att kunna återge 

intervjupersonernas svar på bästa möjliga sätt och på så sätt både minska risken för 

misstolkningar, samt risken för att mista information av relevans för uppsatsens kvalité. 

Genom att spela in intervjuerna kunde jag lyssna och ställa följdfrågor istället för att 

koncentrera mig på att samtidigt anteckna intervjupersonernas svar. Innan jag inledde 

intervjun informerade jag respondenten om varför jag önskade att spela in intervjuerna och 

frågade om jag hade deras godkännande till detta. Bryman och Bell (2005) påpekar att även 

om själva intervjuandet, transkriberingen och analysen av dessa utskrifter tar mycket tid, går 

det förhållandevis bra att anpassa efter forskarens personliga liv, vilket gjorde att jag kunde 

anpassa mitt arbete och lägga ner mycket tid åt att få den rätta tolkningen och återge av 

respondenternas svar på bästa sätt. 

2.4.5 Analys av insamlad information 

Enligt Holme och Solvang (1997) är kanske den tydligaste skillnaden mellan en kvantitativ 

enkät och en kvalitativ intervju själva analysen av det empiriska materialet. De menar att 

analysen av den information som kvalitativa intervjuer ger både är en tidskrävande och 

omständlig process. Detta är främst eftersom all strukturering och organisering av den 

information intervjuerna gett först kan ske efter att insamlingen är avslutad. I 

sammanställandet av det empiriska materialet använde jag mig av den frågeguide jag 

formulerat i förväg till intervjuerna, där jag kunde dela in det insamlade materialet i olika 

teman; bakgrund/inledning, ekonomiadministration, bakomliggande faktorer till beslutet, 

outsourcingprocessen, leverantören, målen med outsourcing och effekterna av outsourcing. 

Utifrån det sammanställda empiriska materialet gjordes sedan sammankopplingar med 

litteraturgenomgången i ett enskilt analyskapitel. Utgångspunkten för analysen kan främst 
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sägas komma från litteraturgenomgången, eftersom det var därifrån jag fick de teman jag 

använde i min frågeguide. 

2.5 Forskningskvalitet 

När jag genomfört intervjuer med mina respondenter har jag dokumenterat allt 

intervjupersonerna berättat, först via inspelningar och sedan genom transkribering. Bryman 

och Bell (2003) menar att transkribering är ett smidigt verktyg för att kunna analysera och 

återanvända en intervju. Detta har jag gjort för att empirikapitlet exakt ska återge vad mina 

respondenter har sagt och minska risken för feltolkningar. Det empiriska materialet har jag 

valt att presentera genom att återge respondenternas tankar och åsikter genom tolkningar 

och direkta citat i ett samlat kapitel. Detta för att tydliggöra och konkritisera 

respondenternas samlade syn på de olika frågeställningarna. För att en sammanhängande 

bild ska uppstå presenterar jag dels materialet i en löpande text där respondenternas 

synpunkter ställs sida vid sida och i vissa fall överlappar varandra, samt för att få en tydligare 

uppfattning även genom en sammanfattning för respektive idrottsförening. 

De etiska överväganden som gjorts genom studien handlar främst om att hanteringen av 

insamlat material. Den information som delgavs av respondenterna hanterades på ett 

sådant sätt att endast jag hade tillgång till den, vilket kunde säkerställa att intervjuera endast 

användes till rätt syfte och att intervjupersonernas svar inte skulle skada eller utsätta dem 

för några risker. Jag fick också godkännande från respondenterna att intervjuerna kunde 

spelas in och jag informerade de om att de gärna fick ta del av den färdigställda studien. 

2.6 Käll- och metodkritik 

En stor del av problematiken med mina referenser om outsourcing är att de till stor del eller 

helt är inriktade på att beskriva förhållanden som gäller för företag. Outsourcing av 

ekonomifunktionen för ideella idrottsföreningar är relativt outforskat och därför fick kända 

teorier i ämnet rörande företag fungera i dess ställe. Jag är medveten om att alla eventuella 

förhållanden och effekter som beskrivs inte gäller för ideella idrottsföreningar, med den 

stora skillnaden att företag, till skillnad från en ideell idrottsförening, till större delen drivs 

med ett vinstsyfte. Med detta i åtanke har jag valt ut mina referenser med noggrannhet, där 

jag försökt fokusera på de vanligast förekommande beskrivningarna och tror till stor del att 

de även är applicerbara på ideella idrottsföreningar. 
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Eftersom jag tidigare forskat kring ideella idrottsföreningar är jag medveten om att jag har 

en viss förförståelse på området, men jag har till så stor del som möjligt försökt utelämna 

det i mina tolkningar och analys. Vidare är jag medveten om problematiken med att jag bara 

har studerat idrottsföreningar som redan valt att använda sig av outsourcing, vilket innebär 

att tolkningarna endast sker utifrån denna synvinkel. Detta kan medföra en eventuell 

snedvridning av respondenternas syn på outsourcing, vilket jag fick beakta i 

sammanställningen av mina slutsatser. 

Valet av att bara undersöka föreningar som redan använder sig av outsourcing var snarare 

en fråga om studiens storlek och att säkerställa att insamlad empiri skulle kunna gå att 

använda i studien. De uppsatser som jag använde för att bygga delar av min 

litteraturgenomgång har funnits tillgängliga via respektive universitet eller högskolas 

databaser. Eftersom uppsatserna i flera fall styrker varnadra genom att använda sig av kända 

referenser ansåg jag att de kunde utgöra en lämplig utgångspunkt i sammanställandet av 

litteraturgenomgången. Jag har i de fall det varit möjligt återgått till ursprungskällan för att 

kontrollera att tolkningen skett på det sätt jag ansåg vara lämpligt. Slutligen har de 

internetsidor jag använt mig av, främst för att skaffa mig en vidare bakgrund i ämnet, varit 

uppdaterade och aktuella för min studie.  
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3 En litteraturgenomgång av outsourcing och 

ekonomiadministration i idrottsföreningar 

Litteraturgenomgången ger en presentation över ideella idrottsföreningars utveckling och 

delar som rör begreppet outsourcing, vilka sedan ska appliceras för föreningar i analysen. 

Här ges en inblick i föreningars ekonomiadministration, begreppen Outsourcing och Business 

Process Outsourcing. Du får även insyn i betydelsen av kärnkompetens, val av 

outsourcingleverantör och en förståelse för processen. Slutligen presenteras de fördelar och 

nackdelar de ideella idrottsföreningar måste beakta om de väljer att outsourca. Kapitlet 

utgör tillsammans med empirikapitlet underlag för tolkningar och slutsatser. 

3.1 Ideella idrottsföreningars utveckling 

Enligt Riksidrottsförbundet (2004) kan idrotten beskrivas som Sveriges största folkrörelse, 

där idrottsrörelsens många eldsjälar ger stora bidrag till samhällsekonomin. Statistiska 

centralbyrån (SCB) presenterade år 2000 siffror som visade att drygt 90 % av den svenska 

befolkningen i åldrarna 16-84 tillhörde en frivilligorganisation. Av detta uppgav 31,5 % att de 

tillhörde någon typ av idrottsförening och därmed kan man slå fast idrottsrörelsens stora 

betydelse i det svenska samhället. Man ska även komma ihåg att idrottens andel hade varit 

betydligt större om man även inkluderat yngre åldersgrupper i undersökningen. Samtidigt 

påpekar flertalet forskningsrapporter på senare år att medborgarnas intresse för ideellt 

arbete håller på att minska och att nyrekryteringen blir allt svårare. Många ideella 

idrottsföreningar står nu i vägskälet att våga utvecklas sportsligt, med rädsla att 

ekonomifunktionen kommer bli för svår och tidskrävande att hantera. 

Forslund (2012) menar att ideella idrottsföreningar i många fall står i korsdraget mellan 

kommersialisering, professionalisering och idealitet. Han har sammanfattat de vanligaste 

föreställningarna över vad som händer när en idrottsförening utsätts för en 

professionalisering och kommersialisering. Först och främst blir pengar mer viktigt och det 

handlar hela tiden om att mer aktivt söka pengar och diskutera besparingar. Ökad 

kompetens krävs, när det exempelvis handlar om administrativ kompetens kan det resultera 

i en ökad omfattning av regler, rutiner och system. Vidare kan man behöva anställa fler 

personer, både ledare och administratörer, vilka måste inneha en viss kompetens. Detta 
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medför även att föreningen måste hantera relationen mellan styrelsen, anställda och ideellt 

arbetande personer. Slutligen finns det en insikt om att en ökad professionalisering kan 

minska engagemanget hos ideellt arbetande personer i föreningen. Det innebär att om 

föreningen väljer att anställa kan de få problem med att ideellt arbetande personer kliver åt 

sidan för att de anser att någon som får betalt då också kan utföra deras arbete. 

3.1.1 Ekonomiadministration  

Ekonomiadministrationen i en ideell förening består till stor del av det jobb föreningens 

kassör utför. Nyholm och Svensson (2009) menar att rollen som kassör i en ideell 

idrottsförening är en av de mest krävande posterna, då personen inte bara ska sköta det 

administrativa arbetet, utan även kontinuerligt uppdatera styrelsen om föreningens 

ekonomiska status. Författarna menar att en lösning är att anställa personer som ansvarar 

för en del av de administrativa uppgifter som ekonomiarbetet medför, exempelvis någon 

som kan ansvara för den löpande redovisningen i föreningen. Om man inte har anställda i 

föreningen kan en möjlighet vara att delegera arbetet genom att anlita en extern aktör, 

exempelvis en redovisningsbyrå. 

Nyholm och Svensson (2009) listar de uppgifter som en ekonomiadministration i en ideell 

idrottsförening måste hantera: 

- Kontrollera att medlemsavgifterna betalas in. 

- Ansvara för bidragsansökningarna till stat och kommun. 

- Ansvara för utbetalningar och se till att fordringar krävs in. 

- Sköta föreningens bokföring och se till att verifikationer finns för alla in- och 

utbetalningar. 

- Fylla i föreningens deklaration, lämna kontrolluppgifter och se till att föreningens 

skatter och avgifter betalas. 

- Se till att bokslut och årsredovisning görs. 

- Kontrollera att föreningens egendom är ordentligt försäkrad. 

- Lämna budgetunderlag till styrelsen. 

- Förvalta föreningens kapital. 

- Informera övriga styrelsen om ekonomin i form av balans- och resultatrapporter. 
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Alla dessa uppgifter måste hanteras i en ideell idrottsförening. Ekonomiadministrationen kan 

hanteras genom en eller flera ideellt arbetande personer, genom att föreningen anställer 

eller genom föreningspooler, där flera föreningar delar på en gemensam arbetsstyrka. Finns 

då inte kunskapen eller tiden för att hantera detta ideellt eller genom en anställning, kan 

nästa steg i utvecklingen av idrottsföreningen vara att outsourca hela- eller delar av 

ekonomiadministrationen. Håkan Persson menar att genom att outsourca 

ekonomifunktionen, kommer skötslen av ekonomin aldrig bli ett hinder för föreningens 

sportsliga utveckling. För idrottsföreningar är fenomenet outforskat, men det finns en 

utbredd forskning som behandlar outsourcing för företag, dit resterande del av 

litteraturgenomgången kommer vara fokuserad. 

3.2 Outsourcing 

Det finns flera kända definitioner av begreppet outsourcing. Barthélemys (2003, s. 87) 

definierar outsourcing som: 

Outsourcing can be defined as turning over all or part of an organizational activity to an 

outside vendor. 

Bengtsson et al. (2005) utökar definitionen med att aktiviteten tidigare ska ha utförts i egen 

regi, och om vi då sammanfattar de båda får vi definitionen att outsourcing är när man 

lägger ut alla eller en del av en organisatorisk verksamhet, som tidigare utförts i egen regi, 

till en extern leverantör. Inom begreppet outsourcing finns det sedan olika benämningar 

beroende på hur företag väljer att outsourca, vilka bestäms genom att se till var 

outsourcingleverantören befinner sig geografiskt samt om man outsourcar hela eller delar av 

olika funktioner. 

Enligt Greaver (1999) uppkom fenomenet outsourcing under 1980-talet då stora företag 

försökte utveckla sin organisation genom att överföra sina informationssystem till externa 

leverantörer. Senare ledde utvecklingen till att även fler funktioner outsourcades, 

exempelvis löneadministration, internrevision och skattehantering. Axelsson (1998) menar 

att det finns två typer av outsourcing, integrerad och splittrad outsourcing. Integrerad 

outsourcing innebär att ett företag lägger ut en hel funktion på en leverantör. Splittrad 

outsourcing innebär i sin tur att endast en del av funktionen läggs ut på en extern leverantör 

samtidigt som samordningen fortfarande sköts av företaget som outsourcar. De 
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huvudsakliga motiven till att ett företag outsourcar är att sänka kostnaderna, att öka 

företagets fokus samt att höja företagets innovationsförmåga genom samspel med 

kompetenta leverantörer (Bengtsson et al. 2005). 

3.2.1 Nivåer av outsourcing 

Enligt Brown och Wilson (2005) finns det tre nivåer av outsourcing. På den första nivån, den 

taktiska nivån, är anledningen till att företaget väljer att outsourca knutet till ett specifikt 

problem. Författaren menar att företaget många gånger redan berörs av problemet, och 

outsourcing ses då som en direkt lösning. Typiska exempel på problem kan vara; brist på 

finansiella resurser för att göra investeringar, otillräcklig kompetens hos ledningen, en 

frånvaro av rätt färdigheter eller en önskan att minska antalet anställda. Taktisk outsourcing 

uppkommer ofta till en följd av större omstruktureringar i organisationer. 

Den andra nivån är den strategiska nivån, där företaget försöker få till ett långsiktigt värde 

av att outsourca. På denna nivå har ledningen insett att istället för att bara förlora kontrollen 

över den outsourcade funktionen, får de istället en bättre kontroll över de övriga 

funktionerna som de fortfarande hanterar. När man talar om outsourcing som en strategi, 

påpekar Andone och Pavaloaia (2010) att man bör se det som en långsiktig aktivitet, 

designad inte bara för att säkerställa företagets överlevnad, utan även dess välstånd. Brown 

och Wilson (2005) menar att den strategiska nivån karakteriseras av ett relationsbyggande 

mellan köparen och leverantören, där slutmålet är att se varandra som affärspartners. 

Istället för att företaget arbetar med ett stort antal leverantörer, bara för att få jobbet 

utfört, ska strategiska relationer byggas upp och endast ett mindre antal specialiserade 

leverantörer ska användas. 

Den tredje och sista nivån är den transformerade nivån, som använder outsourcing som en 

möjlighet till att omdefiniera verksamheten. Brown och Wilson (2005) menar att företag 

måste omdefiniera sin verksamhet för att ha en möjlighet att överleva på sikt, och 

outsourcing ses allt oftare som en möjlighet till att göra detta. Numera ses inte 

outsourcingleverantörerna bara som ett verktyg för att bli mer effektiv eller bättre 

fokuserad, utan de ses snarare som inflytelserika krafter för att få större marknadsandelar. 



 

20 
 

3.3 Business Process Outsourcing 

Enligt Click och Duening (2005) har det vuxit fram en ny typ av outsourcing, Business Process 

Outsourcing (BPO), som går ut på att förflytta hela affärsprocesser, exempelvis 

ekonomiavdelning, fakturering och lönehantering till en extern leverantör. Ghodeswar och 

Vaidyanathan (2008) menar att BPO därför skiljer sig från traditionell outsourcing som 

innebär outsourcing av en del av en affärsprocess. Brown och Wilson (2005, s. 20) definierar 

Business Process Outsourcing som: 

Business Process Outsourcing occurs when an organization turns over the management of a 

particular business process (such as accounting and payroll) to a third party that specializes 

in that process. The underlying theory is that the BPO firm can complete the process more 

efficiently, leaving the original firm free to concentrate on its core company. 

Definitionen betonar att aktören som hanterar funktionen kan göra det mer effektivt än det 

ursprungliga företaget, vilket bidrar till ett större fokus på kärnverksamheten. Brown och 

Wilson (2005) menar att BPO kommer från att man kombinerat Business Process 

Management med outsourcing och därmed fått ett betydelsefullt verktyg för att styra sin 

organisation. Business Process Management används för att eliminera hinder mellan olika 

system, exempelvis system i ekonomihantering, lagerhantering och kundtjänst. Det medför 

att processerna blir mer effektiva genom att onödiga steg minskas. Business Process 

Management ger då i kombination med outsourcing, som använder kunskaper och resurser 

från specialiserade externa tjänsteleverantörer, ett påskyndande av genomförandet 

samtidigt som det säkerställer att de förväntade fördelarna sammanfaller. (Andersson och 

Carlsson, 2011) 

3.4 Kärnkompetens 

Diskussioner om kärnkompetens utgår många gånger från Prahalad och Hamel (1990) som 

beskriver kärnkompetens som den kompetens som är unik och särskiljande för det specifika 

företaget. Andersson och Carlsson (2011) använder sig av Axelssons (1998, s. 194) definition 

av kärnkompetens: 

Kärnkompetens är de mest kritiska och mest utslagsgivande resurser ett företag förfogar 

över, och som är svårast för andra att kopiera när den i ett antal processer kopplas ihop 

med de relevanta strategiska mål som företaget strävar mot.  
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Enligt Greaver (1999) uppstår kärnkompetens i kombinationen av kunskap, speciella 

förmågor, skyddade teknologier, information och unika arbetsmetoder som tillför produkter 

och tjänster ett större kundvärde och gör dem attraktiva på marknaden. Organisationer har 

många förmågor och kompetenser men endast ett fåtal är kombinerade och integrerade på 

ett sådant sätt att de kan ses som kärnkompetenser. (Leivo och Åhman, 2008) 

I ideella idrottsföreningar utgörs kärnverksamheten av själva idrottsutövandet och det 

ideella engagemanget i föreningen. Kärnkompetensen är därmed den sportsliga 

verksamheten, vilket innefattar all den kunskap och kompetens som föreningens ideellt 

arbetande personer, ledare, tränare och övriga engagerade i verksamheten förfogar över. 

Större delen av kärnkompetensen i ideella idrottsföreningar är därför knuten till personerna 

verksamma i föreningen. 

Greaver (1999) påpekar att det finns flera förmågor i företag som är centrala delar i ett 

företags värdekedja, men att de ändå inte är kärnkompetenser. Det kan vara funktioner som 

är väsentliga eller stödjande för företaget, men i och med att de inte är kärnan i 

organisationen kan de outsourcas. Ett exempel på en sådan funktion är ekonomifunktionen, 

som avser hela eller delar av en ekonomiadministration. En ekonomifunktion består bland 

annat av lönehantering, fakturering, leverantörsreskontra, kundreskontra, löpande bokföring 

och bokslut. Ekonomifunktionen är en väsentlig och stödjande förmåga som är avgörande 

för verksamhetens överlevnad då företaget måste ha kontroll över sin ekonomi för att kunna 

expandera och utveckla verksamheten. Ekonomifunktionen kan däremot inte ses som 

kärnkompetens eftersom det inte är ekonomin som är det utmärkande i företaget och det är 

således inte det som marknaden efterfrågar eller som kunderna kopplar till företaget. 

Greaver (1999) framhåller att outsourcing därmed är ett bra alternativ för företag som vill 

frigöra tid för att kunna rikta ett större fokus på att utveckla sin kärnkompetens. (Leivo och 

Åhman, 2008) 

3.5 Val av leverantör 

När ett företag väl har gjort valet att outsourca delar av sin verksamhet är nästa steg att välja 

en lämplig leverantör. Enligt Donaldson och O´Toole (2002) finns det två nyckelbegrepp som 

ligger till grund för att en relation ska fungera mellan företaget som outsourcar och dess 

leverantör, vilka är tillförlitlighet och åtagande. Begreppen kan visa på vilken relation 
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företagen har till varandra, där exempelvis tillförlitlighet signalerar hur villiga företagen är 

att investera och anpassa sig efter den andra parten. (Andersson och Carlsson, 2011) 

Enligt Axelsson (1998) kan det vara svårt att veta i förväg om ens företag passar bra ihop 

med en viss leverantör. Han menar då att en grundläggande förutsättning är att parterna 

kompletterar varandra. Enligt Greaver (1999) representerar outsourcingrelationen ett 

partnerskap som grundas på åtaganden från båda parterna. (Leivo och Åhman, 2008) 

Det finns enligt Greaver (1999) ett antal kvalifikationer att eftersträva i valet av leverantör. 

Exempelvis bör leverantören ha en viss erfarenhet av liknande samarbeten, ha ett gott 

anseende, eftersträva kontinuerlig utveckling och att företaget litar på leverantören. En 

annan förutsättning är att det ska finnas en bra personkemi mellan parterna. Företagens 

strategier och långsiktiga ambitioner bör dra åt samma håll och företagens 

organisationskulturer och arbetssätt måste passa bra ihop då samarbetet kräver resurser 

och viljemässiga satsningar. (Andersson och Carlsson, 2011) För ideella idrottsföreningar är 

det då viktigt att säkerställa att leverantören har förståelse för ideellt arbete och innebörden 

av att driva en idrottsförening. 

3.5.1 Outsourcingprocessen 

Enligt Power et al. (2006) kan outsourcing beskrivas som en processdriven strategi 

(Andersson och Perlheden, 2012). Det outsourcande företaget bör följa faserna i processen 

för att försäkra sig om att bli framgångsrika. Outsourcingprocessen kan ses som en livscykel 

med olika komponenter 

som företag 

rekommenderas ta 

hänsyn till för att kunna 

öka sin konkurrenskraft 

och nå effektivitet på 

marknaden. Författarna 

framhåller att hur 

mycket tonvikt som läggs 

på respektive fas är 

beroende på det 

Figur 2. Outsourcingens livscykel. (Översättning av Power et al., 2006, s. 32) 
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outsourcande företagets motiv och verksamhet. Outsourcingens livscykel består enligt Power 

et al. (2006) av sju olika faser. Den första fasen, Strategisk utvärdering, handlar om att 

företaget ska undersöka om outsourcing är ett bra alternativ. I denna fas bör företaget 

utvärdera dess kärnkompetens, drift, finansiering och risk för att få en förståelse för vad 

outsourcing kan innebär för just deras verksamhet. Efter den första fasen kan det visa sig att 

det finns flera områden som företaget kan tänka sig att outsourca. (Andersson och 

Perlheden, 2012) 

Den andra fasen är en Behovsanalys där företaget ska definiera vilka behov som finns för 

varje enskilt projekt. I den andra fasen bör företaget ställa sig frågan om de ska outsourca 

eller inte, vad de ska outsourca och om det är lönsamt. Det bör även tas fram vissa 

avgränsningar som ska finnas för det outsourcade projektet och om outsourcingen ska bestå 

av ett eller flera projekt. (Andersson och Perlheden, 2012) 

Nästa steg är Leverantörsutvärdering, där företaget överväger olika externa aktörer som kan 

tänkas utföra den outsourcade tjänsten. Författarna framhåller att det är viktigt att inte 

stressa förbi denna fas eftersom tanken är att företaget ska ingå en långsiktig relation. 

Risken vid val av leverantör är att företag offrar utvärderingen för en åtråvärd leverantör och 

att den riskbedömning som görs av leverantören är otillräcklig. (Andersson och Perlheden, 

2012) 

Det fjärde steget är Hantering av förhandling och avtal. I denna fas gäller det att inneha 

några egenskaper för god förhandling, exempelvis måste företaget ha god kännedom om sig 

själva, leverantören, marknaden. Vidare bör de rangordna kraven, veta tidsramen och 

förhandla mot en relation och inte ett avtal. (Andersson och Perlheden, 2012) 

Projektstart och projektövergång är den femte fasen i outsourcingens livscykel. Denna fas 

kan beskrivas som den mest kaotiska fasen eftersom det är i regel här mycket problem 

uppstår. För att undvika problem bör företaget ta hänsyn till och skapa medvetenhet bland 

intressenterna, det vill säga göra dem medvetna och välbekanta med villkoren för avtalet. 

Vidare är det viktigt att det outsourcande företaget kartlägger och identifierar de viktigaste 

uppgifterna som de behöver utföra vid inledningsskedet. (Andersson och Perlheden, 2012) 
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Den näst sista fasen är Relationshantering. Fokus i denna fas ligger på att upprätthålla en 

god relation med leverantören, i syfte att arbeta mot en långvarig och djup relation för att 

kunna förbättra samarbetet och effektivisera processerna. (Andersson och Perlheden, 2012) 

Den sjunde och sista fasen i livscykeln är Kontinuerlig förbättring, alternativt att man hittar 

avslutningsstrategier. I denna fas ska företaget utvärdera outsourcingen, se vad som kan 

förbättras och bestämma om de ska fortsätta med projektet. Det är viktigt att beakta att om 

företaget ska avsluta outsourcingsamarbetet kan det vara både tid- och kostnadskrävande. 

Om outsourcingen ska fortsätta följer en upprepning av livscykeln där det hela tiden strävas 

efter förbättring av de olika delarna i outsourcingprocessen. (Andersson och Perlheden, 

2012) 

3.6 Fördelar med outsourcing 

Greaver (1999) menar att fördelarna med outsourcing kan variera kraftigt beroende på vem 

eller vilket företag som tillfrågas eftersom olika funktioner och aktiviteter kan outsourcas av 

olika anledningar. 

Enligt McIvor (2005) väljer många organisationer outsourcing som en möjlighet att göra 

kostnadsreduceringar. Olve och Samuelsson (2008) påpekar att outsourcing handlar om att 

kunna minska sina kostnader samt öka sina intäkter. Företaget kan generera högre intäkter 

genom att de får tillgång till ny kompetens, vilket exempelvis kan leda till snabbare och mer 

innovativa produktlanseringar samt enklare och bättre kontaktmöjligheter till nya kunder. 

Författarna menar dock att det främst är minskade kostnader som kommer från outsourcing, 

mycket eftersom fasta kostnader och risker i samband med kompetens- och 

produktutveckling kan fördelas på olika samarbetspartners. Outsourcing ses som ett sätt att 

reducera kostnader eftersom det innebär att företaget som outsourcar inte behöver förfoga 

över en viss kompetens eller kapacitet. (Andersson och Carlsson, 2011) 

Enligt Quinn (1999) kan outsourcing inte bara minska kostnaderna utan även minimera 

företagets risker. Han menar att den externa leverantören övertar många av de risker som 

företaget som outsourcar egentligen skulle haft, exempelvis investerings- och 

utvecklingsrisker. Genom den externa leverantören slås kostnaderna och riskerna ut på flera 

och därmed minskar riskerna för samtliga kunder. (Leivo och Åhman, 2008) 
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Vidare menar Quinn (1999) att outsourcingen kan leda till innovationsvinster när företaget 

väljer att outsourca omfattande system som logistik eller redovisning. Innovationsvinster 

innebär att leverantören kan identifiera lösningar som företaget inte tidigare reflekterat över 

och implementera dessa utan att det påverkar kärnverksamheten. Företaget kan även få 

tillgång till ny teknologi utan att investera lika mycket kapital, exempelvis ett affärssystem, 

vilket gör att företaget kan expandera genom att utnyttja leverantörens kapacitet. En annan 

viktig fördel är att samarbetet med en framgångsrik leverantör kan leda till att företagets 

trovärdighet och framtoning förbättras. (Leivo och Åhman, 2008) 

Enligt Greaver (1999) är en av de fördelar som oftast nämns i samband med outsourcing 

förbättrade ekonomiska prestationer till följd av lägre produktionskostander. Detta kommer 

på grund av att kostnaderna till följd av investeringar i produktionskapacitet sjunker, vilket 

minskar de fasta kostnaderna vilket leder till en lägre break-evenpunkt. På kort sikt kan 

outsourcing vara ett effektivt sätt att förbättra företagets finansiella prestationer. (Leivo och 

Åhman, 2008) 

Gilley och Rasheed (2000) påpekar att ytterligare en fördel med att outsourca är om ett 

internt kvarhållande av funktionen har negativa följder för företaget. De menar att företag 

som outsourcar då kan nå långsiktiga fördelar i jämförelse med företag som enbart förlitar 

sig på intern produktion. Vidare menar författarna att större delen av alla personal- och 

värdekedjeaktiviteter är aktiviteter som en utomstående aktör genom högre kompetens och 

mer tekniska färdigheter kan utföra bättre, då de är mer specialiserade än ett företag där 

aktiviteten bara är en bland flera. (Leivo och Åhman, 2008) 

Eftersom ekonomifunktionen i ett företag ständig kräver att personalen som jobbar med 

detta håller sig uppdaterade, är det en värdekedjeaktivitet som många gånger kan utföras 

mer effektivt av en extern leverantör med spetskompetens på området. Olve och 

Samuelsson (2008) menar att företagen förändras kontinuerligt. Förändringarna kräver en 

anpassning av verksamhetsstyrningen, då det ställs högre krav på flexibilitet hos individer 

och system. Genom att outsourca kan företaget öka sin flexibilitet då de inte behöver ha en 

viss kompetens och kapacitet. Skulle sedan inte leverantören klara av att leva upp till 

förväntningarna kan företaget byta leverantör. (Andersson och Carlsson, 2011) 
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3.7 Nackdelar med outsourcing 

De huvudsakliga nackdelarna med outsourcing kan enligt litteraturen delas upp i fyra 

områden. Det första området är att företaget kan bli beroende av outsourcingleverantören, 

vilket kan leda till stora risker när det gäller kostnad, kvalité och leverantörsmisslyckande. 

Enligt McIvor (2005) kan en leverantörs misslyckande att tillhandahålla tillräcklig kvalité få 

negativa effekter för den egna verksamheten. Han påpekar därför att det är viktigt att 

företaget övervakar förändringar på leverantörsmarknaden, samt att företaget är 

uppmärksam på att leverantörerna på outsourcingmarknaden inte utnyttjar relationen och 

avtalsförhandlingen. (Leivo och Åhman, 2008) 

Nästa välkända nackdel med outsourcing är enligt Andone och Pavaloaia (2010) det faktum 

att företaget genom outsourcing kan förlora kontrollen över väsentliga funktioner. McIvor 

(2005) påpekar att om ekonomifunktionen sköts internt behålls kontrollen i företaget, vilket 

många gånger är fallet då företagen är rädda att mista kontrollen. Enligt Axelsson (1998) kan 

företagen undvika att hamna i en beroendeställning vid outsourcing genom att behålla vissa 

av funktionerna i den egna verksamheten. Detta är viktigt att beakta om företaget sedan vill 

återuppta en funktion som tidigare varit outsourcad eftersom det då många gånger varken 

finns tidigare rutiner eller kompetens kvar i företaget. (Andersson och Carlsson, 2011) 

Den tredje, mer omdiskuterade nackdelen med outsourcing är att det kan medföra en 

kostnadsökning. McIvor (2005) påpekar att om företaget misslyckas med den 

kostnadsreducering de en gång tänkte att outsourcingen skulle innebära, kan det istället 

innebära att kostnaderna ökar. Anledningen till att företagen misslyckas är många gånger att 

det finns en tidig förväntan på att företaget ska inkassera en vinst och långsiktiga 

kostnadsbesparingar. En annan vanlig missräkning är att företagen misslyckas att beräkna de 

kostnader som införandet av outsourcing många gånger innebär, exempelvis inser de inte 

att de måste investera resurser för att klara av relationen med leverantören. McIvor (2005) 

framhåller även att många företag väljer att outsourca för att få till förbättringar i vissa delar 

av företaget som tidigare orsakat problem. (Andersson och Carlsson, 2011). 

Den sista nackdelen som måste beaktas är att outsourcing kommer innebära förlorad 

kompetens för företagen. Enligt McIvor (2005) gör outsourcingen att viktig kompetens och 

möjlighet till förändring i framtiden går förlorad. (Andersson och Carlsson, 2011) 
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För idrottsföreningar utgörs kärnfunktionen av själva idrottsutövandet och det ideella 

engagemanget i föreningen. Idrottsföreningar måste sträva efter att behålla all denna 

kunskap och kompetens inom föreningen för att inte riskera att outsourcingen medför 

negativa effekter på verksamheten. 

3.8 Sammanfattande modell 

För att sammanfatta litteraturen har jag tagit fram en konceptuell modell över en 

litteraturgenomgång av outsourcing och ekonomiadministration i idrottsföreningar. 

Modellen kommer fungera som utgångspunkt i mitt fortsatta arbete genom att byggas på 

och utvecklas med insamlad empiri i analysen. 
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4 Idrottsföreningars outsourcing i praktiken 

I kapitlet redogörs det för all den empiri som samlats in via genomförda intervjuer. 

Intervjupersonernas syn på idrottsföreningars ekonomiadministration, bakomliggande 

faktorer till beslutet, outsourcingprocessen, leverantören, målen med outsourcingen och 

effekterna av outsourcing, har behandlats och tolkats. Kapitlet utgör tillsammans med 

referensramen underlag för analys och slutsats. 

4.1 Hur ser det ut idag? 

Dennis Fredriksson i Uddevalla Sim berättar att de är en större simförening med ungefär 

1100 aktiva medlemmar årligen. Större delen av föreningens medlemmar är med i någon av 

föreningens simutbildningsgrupper, där endast ett hundratal tränar och tävlar aktivt inom 

simidrotten. Fredriksson berättar att de sedan drygt två år tillbaka valt att outsourca sin 

ekonomi, där löner, bokföring och anmälningar nu hanteras av en extern leverantör. 

Håkan Gröön beskriver Växjö HF som en handbollsförening med ungefär 350 medlemmar 

med verksamhet i Växjö sedan 1972. Han menar att de just nu är som bäst i sin 

ungdomsverksamhet där de samlat på sig väldigt mycket ungdomar vilket gör att han ser 

positivt på framtiden. Föreningen har från och till under åtta års tid outsourcat delar av sin 

ekonomifunktion till en redovisningsbyrå. 

Kristian Svensk berättar att de i Simklubben Neptun idag har ungefär 3500 medlemmar. 

Svensk beskriver föreningen som en av de mest framgångsrika föreningarna historiskt och 

även i nutiden. ”Vi är stolta över att vara representerade i alla fyra simidrotter för svenska 

simförbundet; konstsim, vattenpolo, simhopp och simning”, säger Svensk. Han berättar att 

de sedan 2009 valt att outsourca ekonomin, vilket innebär löner och löpande kontering, till 

en extern leverantör. 

Anna Hubrecht berättar att Danderyds GK är en ideell golfförening med ungefär 700 

medlemmar. Hubrecht berättar att föreningen bildades 1973 för att juniorer skulle få en 

möjlighet att träna då de kanske inte hade råd att köpa in sig på stora banor. De har 

outsourcat föreningens ekonomifunktion sedan två år tillbaka. 



 

29 
 

Björn Edebrand berättar att Spårvägen Simförening är en ideell förening med över 2600 

medlemmar och 2100 aktiva simmare. De har sju olika grenar; bredd-, träning-, tävling-, 

vuxen- och lovverksamhet, simkunnighet ihop med skolor där de hjälper kommunen med 

deras skolsim och avslutningsvis vattenpolo. De har haft sin ekonomifunktion outsourcad 

sedan december förra året. ”Det innebär egentligen att vi nu har proffs som hanterar 

ekonomin”, säger Edebrand. 

Mats Sjöqvist beskriver Trollhättan Simsällskap som en simförening med ungefär 800 

medlemmar, där föreningen arbetar efter talesättet; ”är du mellan noll till hundra har vi en 

simgrupp för dig”. Föreningen driver allt från babysim till simskola för varje simsätt, men 

även del tävlingsidrott. Föreningen har outsourcat sin ekonomifunktion sedan 2012. 

4.1.1 Föreningens målsättningar 

Enligt Fredriksson är de sportsliga målen med föreningens verksamhet att behålla en 

position bland de mest framgångsrika simföreningarna i landet, med bland annat årligt 

deltagande i simlandslaget. Han poängterar att de även har målsättningen att ge alla barn 

och ungdomar i Uddevalla kommun en möjlighet att lära sig simma. ”Vi har en vision att bli 

första kommun i landet med 100 procent simkunnighet”, säger Fredriksson. Svensk påpekar 

att de sportsliga målen är olika för varje simidrott, men framhåller att det övergripande 

målet är att vara en av de mest framgångsrika föreningarna i Sverige. Hubrecht beskriver 

deras mål som rent sportsliga. ”Det finns inga ekonomiska mål utan det är att få ungdomar 

att spela golf och att det ska gå runt”, menar Hubrecht. 

Enligt Edebrand är deras förenings främsta mål att tillgodose sina medlemmars behov inom 

simning. Han påpekar att som ideell förening har de inga vinstmål, utan snarare ett plus-

minus-noll-resultat. Sjöqvist menar att målsättningen för deras verksamhet är ganska enkel. 

”Dels är det att lära barn simma, och sen är det samtidigt att ha bra ekonomi så man kan 

åka på läger och tävlingar, att ha lite överskott efter att man betalat alla räkningar”, 

resonerar Sjöqvist. 

Gröön berättar att deras målsättning under flera års tid till stor del handlat om att få ordning 

på ekonomin. De sportsliga målen har varit att få in mycket ungdomar och bygga på 

underifrån. ”Nu har vi satt igång ett projekt där vi på tre års sikt vill ta oss till division ett på 
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både dam och herrsidan, där en grupp har som projekt att se vad det är som krävs”, säger 

Gröön. 

Enligt Svensk är deras förenings ekonomiska målsättning att ha ett litet överskott för att på 

sikt kunna bygga upp det egna kapitalet för en trygg bas. Han framhåller att de ska kunna 

fortsätta att betala ut löner även om något oförutsett skulle inträffa. Fredriksson berättar att 

föreningens ekonomiska mål endast är att ha en stabil föreningsekonomi som matchar de 

behov och krav på resurser föreningens verksamhet ställer. 

4.1.2 Det ideella engagemanget 

Edebrand menar att storleken på deras förening har haft en inverkan över det ideella 

engagemanget. ”När man börjar bli så stora som vi, kan man säga att vi är lite av en hybrid 

av en ideell förening och ett företag, vilket gör att med många anställda så sjunker det 

ideella arbetet och engagemanget lite”, säger Edebrand. 

Sjöqvist poängterar att deras förening helt och hållet bygger på det ideella engagemanget i 

föreningen. Han berättar att de har en styrelse som jobbar helt ideellt och att deras tränare i 

stort sätt bara får en ersättning som täcker bussbiljetten. Dock har de en klubbtränare för att 

kunna nå vissa sportsliga framgångar, och en person anställd på halvtid som sköter 

babysimmet. 

I Växjö HF är mer eller mindre alla krafter ideella menar Gröön. På deras kansli finns det en 

person som arbetar halvtid och ytterligare en som arbetar till 25 procent, vilket Gröön 

påpekar är ganska lite i förhållande till föreningens storlek. Han säger att det också finns 

tränare vilka är avlönade till blygsamma summor. ”Annars är det enbart ideella krafter och 

det är nödvändigt för vi har inte resurserna för att gör något annat”, menar Gröön.  

Svensk berättar att SK Neptun i dagsläget har tolv anställda och ungefär elva miljoner i 

omsättning, men lyfter fram det stora ideella engagemanget i föreningen. ”Det är en bas för 

att föreningen ska fungera överhuvudtaget. De tolv anställda är ju ingenting jämfört med de 

ideella insatser som görs”, betonar Svensk. Han menar att det finns ett ideellt arbete i allt 

från medlemmars engagemang på årsmötet, inom styrelsen och ut till assistenter på de olika 

banorna. 
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Hubrecht anser att det många gånger kan vara svårt att få personer att engagera sig i 

föreningens verksamhet. Hon berättar att det största ideella engagemanget ligger hos deras 

pensionärer och på det sättet subventionerar de den ganska låga taxan för juniorerna. Det 

ideella arbetet i Uddevalla Sim sker främst i styrelsens strategiska arbete och lite via den 

shop som säljer kläder till föreningens medlemmar. Fredriksson menar att det mesta av det 

ideella arbetet sker i projektform kring olika arrangemang och koordineras av honom i rollen 

som klubbchef. 

4.2 Ekonomiadministration 

Fredriksson anser att det dagliga ekonomiarbetet numera är ett ganska enkelt arbete. 

”Egentligen handlar det om att se till att vi har bra underlag för att kunna fatta rätt beslut 

varje månad, och däremellan handlar det om att sköta det dagliga arbetet”, säger 

Fredriksson. Edebrand menar att varje anställd i föreningen har någon form av 

verksamhetsområde, sänder fakturor och har mer koll just på ekonomin än vad de hade 

tidigare. ”Annars handlar det väl egentligen om att tala om vad som kommer in och hjälpa 

leverantören att kontera rätt”, säger Edebrand. 

Hubrecht säger att ekonomin numera inte utgör något dagligt arbete, utan det är snarare en 

gång i veckan hon behöver skicka iväg fakturor, kolla posten och de bitarna. För Sjöqvist 

handlar det dagliga arbetet också till större delen om att följa upp de fakturor som kommer 

in till föreningen och skicka vidare till leverantören. 

Svensk berättar att det ekonomiarbete som fortfarande sker i föreningen till stor det handlar 

om att informera leverantören, som tar hand om den informationen och sammanställer den 

i löpande rapporter. Enligt Gröön har deras förening idag en del på det egna kansliet, och 

numera går bokföringsbyrån in när det är större saker som behöver ordnas, exempelvis vid 

bokslut. 

”I medlemshanteringssystemet så sköter vi även en del mindre fakturering av våra 

medlemmar, låt säga att de köper en baddräkt eller att vi ska fakturera dem för en avgift för 

att de måste iväg på en tävling eller liknande, då skapar vi underlag i 

medlemshanteringssystemet, där vår leverantör sedan kan plocka ut ekonomiskt belopp och 

återskapa detta i rapporter”, säger Svensk. 
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Fredriksson berättar att innan de valde att outsourca ekonomifunktionen hade de en 

kanslist, där det ekonomiska arbetet tog upp största delen av tiden. Han påpekar att det 

också tog större delen av hans tid och att outsourcingen inneburit en radikal förändring i 

arbetet när det gäller själva arbetsinsatsen. Svensk berättar att de i olika omgångar hade 

egen personal som skötte om samtliga delar och att de under en tid även hade vissa delar 

utlagda på konsultbasis, exempelvis lönehanteringen, och det var därifrån de sedan valde att 

helt gå över till att outsourca. Både Edebrand och Sjöqvist berättar att deras respektive 

föreningar tidigare hade en anställd som bara hade ekonomin som sin huvuduppgift. ”Vi 

hade en lönebidragsanställd kanslist men det blev framförallt för dyrt, att ha anställd 

personal med skatter som ska betalas och den administrationen som det medför”, säger 

Sjöqvist. 

”Tidigare var det kassören som skötte hela ekonomibiten. Då upprättade vi en egen balans- 

och resultaträkning och hanterade allting själva. Det sköttes mot en symbolisk summa, 

kanske 10 000 kronor på årsbasis och det var inte mycket pengar”, berättar Hubrecht. Hon 

påpekar samtidigt att outsourcingen är dyrare, men betydligt mer tidseffektiv. I Växjö HF 

sköttes ekonomifunktionen tidigare helt på ideell basis, och Gröön slår fast att det innebar 

väldigt mycket arbete. ”350 stycken medlemmar kanske inte låter så mycket, men ska man 

hantera hela den biten med medlemsavgifter och liknande så blir det väldigt mycket arbete”, 

säger Gröön. 

4.3 Bakomliggande faktorer till beslutet  

Gröön berättar att deras förening hade skulder på ungefär 800 000 kronor när han klev in 

som ordförande och att det alltid var en självklarhet för honom att ha ordning och reda på 

ekonomin. ”Jag kan inte säga att jag hittat några felaktigheter i bokföringen, men jag tror 

att det sköttes lite knapphändigt. I och med att jag är ett namn i samhället så vill man inte 

komma dragandes med några konstigheter i den förening där man sitter som ordförande”, 

säger Gröön. Att outsourca blev då en tid- och kompetensfråga, då Gröön menar att 

ekonomin är en av de funktioner som är svårast att lägga på ideella krafter, vilket lättare kan 

lösas genom att söka hjälp utifrån. 



 

33 
 

Enligt Svensk vet man många gånger inte vilka som är de viktigaste delarna att tänka på 

innan man står inför valet att outsourca, utan han menar att det vet man egentligen inte 

förrän det är färdigt och man som förening får en korrekt redovisning tillbaka. 

Hubrecht påpekar att den största anledningen till att de väljer att outsourca är att skapa en 

kontinuitet, så att ekonomiarbetet inte ska bli en personlig fråga för någon i föreningen. ”En 

stor anledning är att man ska kunna lämna över och att man inte ska bli personligt 

engagerad för att man inte kan släppa det man har på grund av att du har allting i ditt 

huvud”, menar Hubrecht. Hon tror också att det medför att det blir enklare att hitta folk som 

är villiga att engagera sig. 

Enligt Fredriksson var det främst ekonomiska skäl som gjorde att deras förening valde att 

outsourca. ”Då vi driver både simklubben och café behövde vi få ner våra fasta kostnader och 

samtidigt se över den verksamhet vi hade”, säger Fredriksson. Han påpekar att även 

arbetsfrågan var viktig, där de vill åstadkomma en tydligare uppdelning mellan det 

ekonomiska arbetet och det övriga arbetet i föreningen. Sjöqvist menar att det även för 

deras förening var en kostnadsfråga, då det inte längre hade råd att ha en anställd som 

skötte ekonomiadministrationen. 

Edebrand har uppfattat att det inte var en självklarhet att de skulle välja outsourcing. ”Det 

som fick det att väga över var att personalen skulle få syssla med sin verksamhet, istället för 

andra verksamheter som man inte är lika bra på”, säger Edebrand. 

På frågan om de viktigaste anledningarna till att de valde att outsourca berättar Svensk att 

mycket handlar om att få en stabilitet, dels genom att se till att rätt kompetens finns, men 

även att se till att allt inte står och faller med en eller två personer. Han menar att om någon 

är sjuk eller liknande hos leverantören är det leverantörens skyldighet att se till att skaffa en 

ny och tillräckligt kompetent person som kan lösa problemet. ”Vi vill ägna oss åt det vi är 

bäst på, det vill säga simidrott, och då det andra ligger utanför vår kärnkompetens och 

kärnintresse är det lättare att lägga ut”, poängterar Svensk. 

”Varför ska vi hålla på med någonting som inte vi ska vara experter på, och varför inte 

istället lämna över det till någon som är det och kunna koncentrera oss mer på 

simverksamheten”, resonerar Edebrand. Gröön för ett liknande resonemang där han anser 



 

34 
 

att man ska prioritera idrottsverksamheten och ta hjälp för det som är runtomkring. ”Har 

man kraften inne i föreningen så sparar man pengar på att inte lägga ut, men i de flesta 

föreningar är ledare och tränare en bristvara. Och som vi ser det, ju fler som kan ägna sig åt 

idrotten ju bättre är det”, säger Gröön. 

4.4 Outsourcingprocessen 

Sjöqvist menar att övergången till det nya systemet gick förhållandevis smidigt, även om han 

påpekar att det kräver en del engagemang och ett nära samarbete med leverantören det 

första året. Under själva outsourcingprocessen handlar det enligt Svensk mångt och mycket 

om att tillhandahålla leverantören med bra information för att kunna få bra information 

tillbaka. ”Det gäller att hitta en bra dialog i det löpande arbetet för att det ska fungera”, 

säger Svensk. 

Fredriksson beskriver första året med outsourcing som ganska kämpigt, med exempelvis nya 

sätt att rapportera, vilket inledningsvis tog väldigt mycket tid. Under en tid vid själva 

implementeringen arbetade de i två system parallellt. Fredriksson påpekar att det under 

hela processen har varit viktig att allt ska fungera på rätt sätt. 

Enligt Gröön har outsourcingen varit ett arbete på löpande räkning, där deras förening tagit 

så mycket hjälp som behövts. Processen har fungerat som ett utbyte, och har leverantören 

märkt att föreningen klarat av att hantera vissa bitar själva har de klivit tillbaka, vilket gjort 

att de inte behövt lägga pengar på fel saker. Hubrecht menar att den största skillnaden 

under processen har varit att styrelsen inte lika ofta behöver träffas, mycket sköts på mejl 

vilket effektiviserar styrelsens arbete. 

Angående outsourcingprocessen och sättet att arbeta menar Svensk att de största 

förändringarna skett på detaljnivå, där exempelvis mallar har utvecklats och förbättrats eller 

att ekonomisystemen bytts ut. Fredriksson menar att allting har blivit mycket proffsigare, 

vilket har varit en förutsättning för att kunna jobba med den partner de har idag. Edebrand 

menar att de verksamhetsansvariga personerna genom processen blivit mer medvetna om 

ekonomisidan där de nu har en bättre kontroll på vad föreningen får in.  

Svensk säger vidare att kontaktpersonerna hos leverantören byts ut kontinuerligt, vilket har 

skapat olika rutiner vilket också bidragit till att samarbetet utvecklats på de punkter det 
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funnits möjlighet till förbättring. Utvärderingen av processen beskriver Svensk som en 

löpande diskussion mellan styrelse och kassör, samt genom en viss medvetenhet om andra 

leverantörer för att kunna jämföra och se att tjänsterna är värd sitt pris. 

Enligt Fredriksson jobbar de inte så mycket med uppföljning av själva outsourcingprocessen, 

utan det är snarare så att de kommer med önskemål och förslag till förbättringar på hur 

saker och ting hela tiden kan utvecklas och förändras. Utvärderingen av outsourcingen sker 

inte efter ett schema, menar Gröön, utan snarare genom en nära kontakt och genom att lita 

på varandra. 

Hubrecht anser att de egentligen borde göra en bättre utvärdering för att se om det är 

kostnadseffektivt, men påpekar att det finns mycket annat som de måste lägga ner tid på, 

samtidigt som den samlade bilden är att det fungerar bra. ”Det svåra är också att det har 

tagit ett till ett och ett halvt år att få det på plats, och för oss att byta då skulle ta en massa 

tid. Det är en ganska så stor apparat att sätta igång när man ska överföra det här”, menar 

Hubrecht. 

Sjöqvist berättar att de arbetar en del med uppföljning och utvärdering, och framhåller att 

deras leverantör hade ett bra underlag för hur de olika processerna skulle fungera. Edebrand 

berättar att de är så pass tidiga i processen att utvärdering och förbättring för tillfället sker 

hela tiden. ”Det handlar ju om personliga möten då, för att gå igenom vad som fungerar bra 

och vad som fungerar mindre bra”, säger Edebrand. 

4.5 Leverantören 

Fredriksson säger att det delvis fanns andra leverantörer med i bilden i form av olika 

konsulter, men menar att de hade bra koll på den leverantör de valde och kände att de stod 

sig bra i jämförelse. Han menar att den avgörande faktorn i valet var möjligheten att 

integrera hanteringen av anmälnings- och medlemsavgifter med de mer renodlade 

ekonomibitarna som exempelvis bokföring. 

Enligt Edebrand finns det i vissa fall frågor som behöver ställas, där det finns en stor skillnad i 

att ha en person bredvid sig där man kan göra ändringar in i det sista, i förhållande till att ha 

en mejlkorrespondens med väldigt fasta deadlines. Ibland upplever han även att det funnits 

en del missförstånd i vad som ingår i den köpta tjänsten. ”Det jag retat mig på är att vissa 
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saker borde ingå i paketet och ingår de inte så vill man ju ha reda på det innan, och just den 

kommunikationen har varit bristfällig”, berättar Edebrand. 

Gröön ser inga direkta tveksamheter i deras förhållande till leverantören, utan menar att de 

hittat ett bra förhållande och en lite djupare relation. Enligt Svensk kan den negativa 

aspekten i ett outsourcingsamarbete vara att leverantören inte har tillräcklig förståelse för 

föreningens verksamhet, vilket kan leda till att de tar fram fel beslutsunderlag. Han 

framhåller att deras nuvarande leverantör har stor förståelse för deras verksamhet och att 

samarbetet därmed fungerar bra. 

Fredriksson säger att det kan uppstå en del problem med att förstå systemet i det inledande 

samarbetet, men menar samtidigt att allt blir mycket bättre med tiden. Han slår fast att det 

är viktigt med bra och tydliga kommunikationskanaler med den leverantör man samarbetar 

med, vilket tillsammans med ordning och reda skapar rätt förutsättningar för ett lyckat 

samarbete. 

Den dagliga kontakten med leverantören sker enligt Svensk främst via mejl, där han som 

verksamhetschef upplyser leverantören och leverantören upplyser honom då det behövs. 

Vidare har de vissa fastställda datum för när en viss rapportering ska ske och när de sedan 

fått rapporterna ses de över och kontrolleras. Även Fredriksson menar att om det är något 

frågetecken är det oftast löst genom att skicka iväg ett mejl. ”Ibland har vi två till tre 

kontakter i veckan och ibland har vi två till tre kontakter per dag, det beror lite på vilka 

ärenden som det är”, säger Fredriksson. Även Sjöqvist, Edebrand och Hubrecht berättar att 

den dagliga kontakten med leverantören främst sker via mejl, men Hubrecht påpekar även 

att det för deras del är långt ifrån en daglig kontakt, utan snarare någon gång varje vecka. 

”De är alltid tillgängliga så man känner att man får hjälp när man behöver”, säger Hubrecht. 

Gröön framhåller det system som de använder till sin ekonomihantering, där fördelen är att 

redovisningsbyrån numera kan gå in och hjälpa föreningen i deras program direkt via 

webben.  

Enligt Svensk finns det en stor risk att det blir missförstånd kring hanteringar och liknande i 

samarbetet, och för att undvika den typen av misstag kan det vara lättare att ha 

kompetensen hos sig själv. Han menar att kunskapen om hur saker och ting ska redovisas 
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många gånger bäst finns hos föreningen, men att deras samlade bedömning just nu är att 

värdet av det deras nuvarande leverantör tillhandahåller överstiger den risken. Hubrecht 

framhåller att den mänskliga faktorn kan göra att det begås fel och uppstår tveksamheter i 

samarbetet. 

4.6 Målen med outsourcing 

Enligt Gröön handlar deras mål med outsourcingen om att de har krav på sig som en 

ekonomisk part. ”Vi behöver leverera rapporter, deklarationer och bokslut, de så kallade 

lagliga förutsättningarna. Men det handlar också mycket om ordning och reda och då 

behöver man ha hjälp”, säger Gröön. 

”Vi har egentligen bara ett mål och det är att se till att verksamheten och ekonomin går runt 

så vi kan lägga pengar på att lära barn simma och vara ute och tävla om medaljerna”, säger 

Fredriksson. Han påpekar att ju mindre tid han behöver lägga på att ha koll på ekonomin, 

desto mer tid kan han lägga på att dra in sponsorer, söka fonder, stiftelser och olika medel 

för att kunna fortsätta med det sportsliga. Även Edebrand påpekar att tidsaspekten var 

viktig. ”Målet är ju att spara tid och att alla får en ganska bra överblick över hur de olika 

områdena går”, säger Edebrand. 

Sjöqvist berättar att deras mål främst var att avlasta styrelsen i deras arbete medan Svensk 

menar är det främsta målet med outsourcingen var att säkerställa en trygg och säker 

leverans. ”Medlemmarna ska inte behöva bry sig om hur den ekonomiska hanteringen sköts, 

utan dem ska bara få en smidig service”, säger Svensk. 

Enligt Gröön har deras förening fullt ut uppnått den målsättning de hade, då de fått ordning 

och reda på ekonomin, samtidigt som de har koll på var det brister. ”En bit i det hela om man 

har dålig ekonomi är att man inte kan betala, men den viktiga delen är snarare att ta reda på 

bristerna”, säger Gröön. Han menar att förutsättningarna varierar från olika föreningar men 

håller fast vid att man ska syssla med det man är bra på. ”Jag tror att alla föreningar bör 

fundera på att outsourca”, säger Gröön. 
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4.7 Effekterna av outsourcing 

4.7.1 Effekter på kärnverksamheten 

”Jag tror att den har påverkat den positivt för man har mer tid att fokusera på den snarare 

än att sitta och prata fakturor och ekonomiska frågor på daglig basis, nu kan man fokusera 

mer på själva verksamheten”, resonerar Hubrecht. Hon framhåller även att kontrollen har 

underlättats, där systemet har gjort det lättare. ”Jag tycker det är värt mycket ur den 

synvinklen att jag har bättre kontroll, än att som tidigare behöva åka till vårt kansli och leta 

efter pärmar. Jag kan tycka att min kontroll då har ökat, och att vi har en bättre översikt nu”, 

säger Hubrecht. 

Sjöqvist anser att deras förenings egentliga verksamhet har påverkats åt det positiva hållet, 

och framhåller att mer tid kan läggas på träning, tävling och de olika barngrupperna. ”Mer 

tid till kärnverksamheten, vi kan jobba extra med de viktiga bitarna”, säger Sjöqvist. 

Edebrand menar att det i deras fall är lätt att dra slutsatsen att de kan hålla på mer med 

sporten, men att de andra effekterna är för tidiga för att se. ”Frågan är hur mycket av 

ekonomiarbetet vi kommer kunna släppa, som istället kommer läggas på den sportsliga 

biten”, resonerar Edebrand. 

De sportsliga effekterna har enligt Fredriksson varit stora, då de kan lägga ner mer tid och 

pengar på den sportsliga delen av verksamheten. Även Svensk är inne på resonemanget om 

att ekonomin inte ska vara något hinder för det sportsliga. Han hävdar att det många gånger 

beror på att rekryteringen i föreningar och förbund främst sker inom kärnverksamheten, och 

därmed får man inte alltid in rätt kompetenser i föreningen. ”Men många små föreningar 

skulle tjäna på att köra gemensamma lösningar, det är min personliga uppfattning”, säger 

Svensk. 

Gröön menar att det handlar om ordning och reda och att föreningen fick bättre struktur på 

den administrativa delen, där varje sparad krona istället går att använda till 

idrottsverksamheten. ”Det är inte bara ekonomihanteringens förtjänst men det är ju en del i 

det hela”, påpekar Gröön. Sjöqvist framhåller att den främsta fördelen med outsourcing är 

att det avlastar de ideellt arbetande personerna, vilket gör att de kan få mer tid över till den 

övriga verksamheten, samtidigt som man har bättre uppdatering och kontroll på 
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ekonomifunktionen. Både Sjöqvist och Hubrecht påpekar även att det blir lättare att föra 

över kunskap när det kommer nya styrelser i och med att mycket av det personliga 

försvinner. 

4.7.2 Ekonomiska effekter 

Fredriksson berättar att kostnaden för själva ekonomidelen, inklusive bokföring, ungefär är 

130 000 kronor årligen. Där ingår hela föreningens ekonomi och de caféer de driver i 

simhallen. ”Svårt att veta hur mycket mer vi skulle vara beredda att betala, har aldrig 

funderat i de banorna, men allt har ju ett tak förstås”, säger Fredriksson. Svensk går inte in 

på några exakta siffror, men påpekar att de är beredda att betala motsvarande vad det 

skulle kosta att ha en egen personal, alternativt att outsourca till ett annat företag. Hubrecht 

berättar att det för deras förening kostar ungefär 5000 kronor i månaden, vilket hon berättar 

är en relativt hög kostnad i förhållande till andra kostnader som de har. 

Edebrand berättar att de betalar en summa av ungefär 19 000 kronor i månaden inklusive 

moms och det som inte ingår då är bokslutsarbete, samt att det kan tillkomma vissa tillägg. 

”Det får kosta så mycket som det skulle kosta att ha en anställd som skötte den här biten. Vi 

uppfattar det lite också att det kunde medföra en bättre koll för samma pengar”, resonerar 

Edebrand. Han menar att det är för tidigt i processen för att säga om det kommer löna sig 

rent ekonomiskt, men att den bilden de hade över vad de trodde att det skulle kosta verkar 

bli överskriden rejält. ”Efter ett år får man sedan utvärdera och se om det kostar mer än det 

smakar”, säger Edebrand. 

Svensk påpekar att det rent ekonomiskt är svårt att säkerställa hur outsourcingen påverkat 

föreningen, men framhåller att exempelvis medlemsprogrammet som de nu använder har 

hjälpt föreningen mycket i det administrativa arbetet. Svensk är av åsikten att många 

föreningar skulle gynnas av att outsourca ekonomin. ”På de ställena där jag arbetat tidigare 

som ansvarig har vi haft både ekonomin outsourcad och som egen. Jag kan ju jämföra utifrån 

de specifika tillfällena, och då tjänade organisationen enligt min bedömning på att outsourca 

ekonomin”, säger Svensk. Enligt Gröön har kostnaden för ekonomihanteringen ökat, men 

han framhåller samtidigt att det varit en bra investering. ”I och med att kontrollen och 

uppföljningen blivit bättre så har vi sparat väldigt mycket pengar”, säger Gröön.  
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Fredriksson berättar att deras förening har lyckats spara ungefär 200 000 kronor om året, 

där han räknat in kostnaden av att ha en anställd kanslist, den tid som han som klubbchef 

var tvungen att lägga ner och kostnader för arbetsplats. Vidare menar han att det blir en stor 

vinning i hur de förändrat sin anmälning- och medlemshantering, där de nu kan tjäna ett par 

hundra tusen mer varje år. ”Den ekonomiska effekten motsvarar ungefär en halv miljon, för 

att vi outsourcar. Då får vi också mer tid över till verksamheten, vilket gör att den sportsliga 

verksamheten blir mycket bättre både på toppen och på bredden”, säger Fredriksson. 

4.7.3 Negativa effekter 

Enligt Svensk har outsourcingen inneburit att de kan säkerställa den trygga och säkra 

leverans som från början var målet med att outsourca. Den enda nackdelen som Svensk ser 

är om det visar sig att det är en dyrare lösning än att ha egen personal för föreningen, vilket 

då samtidigt skulle innebära en risk om ens egen personal skulle bli sjuk. ”Det är ju också en 

avvägning vad man vill ge för tjänsten. Den största faran är ju att inte ha fullständig kontroll 

på siffrorna”, säger Svensk. 

Fredriksson menar att det i vissa fall kan vara lite omständigt när man outsourcat, i 

förhållande till att ha en anställd person som jobbar nära dig, då det är smidigare att 

genomföra mindre justeringar. Även Edebrand är inne på samma spår; ”det är mycket 

enklare att ha en kollega bredvid sig och kunna prata om saker än att allt sker via en 

mejlkorrenspondens”. 

Fredriksson för även ett resonemang om den personliga kontakten. ”När man outsourcar så 

tappar man en viss del mjuka värden, människor har ju mjuka värden, på ett annat sätt än 

vad kanske datorer och mejl har. Men man slipper också en del av de mjuka problem som 

kan uppstå”, säger Fredriksson. Hubrecht menar att en negativ effekt av outsourcing är att 

de inte alltid kan ha kontroll över all information, samtidigt som hon anser att det är skönt 

att det finns en tredje part knuten till styrelsen som också har en viss koll, även om 

föreningens styrelse är ytterst ansvarig. Enligt Gröön känner vissa personer att det är en 

nackdel att man blir beroende av någon annan, men han ser det snarare som en tillgång. 
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4.8 Outsourcing – Något för alla idrottsföreningar? 

”Man hör att många föreningar har haft dålig kontroll på ekonomin, man ska inte säga alla 

men jag tror att en stor del av föreningarna hade mått bra av att outsourca detta”, säger 

Sjöqvist.  

Fredriksson tror att det är viktigt att föreningar vågar utveckla sin verksamhet och att 

outsourcing kan vara ett sätt att göra detta, vilket det var för deras förening. ”Gör om allt 

gammalt och välkomna allt nytt!”, säger Fredriksson. Enligt Svensk finns det många åsikter 

och synpunkter kring outsourcing respektive alternativet att ha en person anställd i 

föreningen. Han framhåller att mycket beror på hur det fungerar med leverantören och hur 

bra samarbetet fungerar. 

”Gör det du är bra på, och ta hjälp med det som du är sämre på. Gör man det som man 

tycker är roligt så blir det oftast bättre. Det är min tes och den har jag även lyckats föra in i 

föreningen”, resonerar Gröön. Svensk tror att hans roll som verksamhetschef mer hade 

präglats av ett fokus på ekonomin om föreningen inte haft det outsourcat. ”Nu har vi ändå 

köpt in en tjänst som utlovat att vi ska få ett korrekt resultat och då kan jag ju ändå utgå 

från det”, säger Svensk. 

Hubrecht menar att föreningar måste fundera över varför man vill outsourca och att man då 

använder sig av någon som har bra erfarenhet från området. Sjöqvist lägger till att det 

framförallt är viktigt att se till att de man outsourcar till förstår verksamheten och att det 

skiljer sig från mindre företag. ”Det kräver en hel del förståelse för att det mesta sköts ideellt 

och att man då inte jobbar dagtid”, menar Sjöqvist. 

Edebrand är av åsikten att det kan hjälpa alla föreningar att fokusera på kärnverksamheten. 

”Man kan inte vara bäst på allt, och då kanske det är bättre att välja det som är huvudsyftet 

med att man finns. Om man gör en massa av det som man inte är bäst på, kanske 

huvuduppgiften blir lidande”, säger Edebrand.  

Hubrecht tror att om en förening har råd att anställa någon som är duktig är kanske det mer 

kostnadseffektivt, men för mindre föreningar är outsourcing ett bra alternativ. ”Jag tror 

behovet ligger mer hos små ideella föreningar, som vår förening, där man kanske inte har en 

fullt utvecklad föreningsverksamhet. Det handlar för oss om att det istället är en större 
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kostnad, men jag tycker att det är värt det för oss i och med att vi får mer tid över för annat”, 

anser Hubrecht. 

Edebrand pratar om att plikten att hjälpa till och jobba ideellt i en idrottsförening mer och 

mer försvinner, och då kan outsourcing vara en lösning. Han menar att föreningar som 

överskrider ett visst medlemsantal inte kan begära att någon ska sköta hela ekonomin på en 

ideell basis, och resonerar även om framtiden. ”Skulle det vara så att det blir momsplikt för 

föreningar så tror jag att det skulle ha en jätteeffekt på det att man skulle vilja outsourca, för 

man behöver någon typ av experthjälp. Skulle man lägga på lite mer sådana här saker så 

behöver man lite mer experter på det här området”, säger Edebrand. 

Även Fredriksson för ett resonemang kring den utveckling som sker. ”Jag jobbar med en del 

föreningar och det är det första jag säger till dem; outsourca er verksamhet och lägg istället 

er tid på det ni är bäst på. Idrottsföreningar ska inte hålla på att lägga en massa tid på 

ekonomin för det händer så mycket förändringar när det gäller ekonomi och utveckling av 

alla olika sorter. Då är det bättre att man sysslar med det man kan”, avslutar Fredriksson. 

4.9 Sammanfattning för respektive idrottsförening 

Danderyds GK med ca 700 medlemmar har outsourcat sin ekonomifunktion sedan två år 

tillbaka. Föreningens mål är rent sportsliga och främsta anledningen till outsourcingen var 

att skapa en kontinuitet i ekonomihanteringen. De positiva effekterna är ett större fokus på 

övriga verksamheten, mer tidseffektivt arbete och en underlättad kontroll på 

föreningsekonomin. De negativa effekterna är en högre kostnad för ekonomihanteringen 

samt en minskad kontroll över viss information. 

SK Neptun med ca 3500 medlemmar har haft ekonomifunktionen outsourcad sedan 2009. 

Föreningens målsättning är att vara en av de mest framgångsrika föreningarna i Sverige och 

att bygga upp ett ekonomiskt överskott för en trygg bas. Främsta anledningen till 

outsourcingen var att få en stabilitet och se till att rätt kompetens finns i föreningen. De 

positiva effekterna har varit att de kan säkerställa en trygg och säker service till sina 

medlemmar. De negativa effekterna är om det skulle visa sig vara en mer kostsam lösning 

för föreningen än att ha en person anställd. 
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Spårvägen Simförening med ca 2600 medlemmar har outsourcat sin ekonomifunktion sedan 

december förra året. Deras främsta målsättning är att tillgodose sina medlemmars behov 

och främsta anledningen till outsourcingen var för att personalen skulle kunna koncentrera 

sig på det de var bäst på. De positiva effekterna är en större fokusering på den sportsliga 

verksamheten och en bättre koll för motsvarande kostnad att ha en anställd. De negativa 

effekterna är långsammare handlingsförmåga och i vissa fall en bristande kommunikation 

med leverantören. 

Trollhättan Simsällskap med ca 800 medlemmar har outsourcat ekonomifunktionen sedan 

2012. Föreningens mål är att lära barn simma och samtidigt ha en tillräckligt bra ekonomi för 

att kunna skicka medlemmar på läger och tävlingar. Främsta anledningen till att de valde att 

outsourca var att det skulle innebära minskade kostnader framför att ha personal anställd i 

föreningen. De positiva effekterna är främst mer tid verksamheten, minskade kostnader och 

löpande uppdatering av verksamheten. I dagsläget ser inte föreningen att outsourcingen 

inneburit några negativa effekter för verksamheten.  

Uddevalla Sim med ca 1100 medlemmar har outsourcat sin ekonomifunktion sedan två år 

tillbaka. Föreningens mål är främst sportsliga, men att även ha en stabil föreningsekonomi. 

Anledningen till outsourcingen var främst ekonomiska skäl och en tydligare 

arbetsuppdelning. De positiva effekterna är mer tid över till den sportsliga verksamheten, 

kostnadsbesparingar och ökade intäkter. Negativa effekter är att det i vissa fall innebär ett 

mer omständigt sätt att arbeta. 

Växjö HF med ca 350 medlemmar har outsourcat delar av sin ekonomifunktion från och till 

under åtta års tid. Föreningens mål har under flera år handlat om att få ordning på ekonomin 

och få in mycket ungdomar i föreningen. Främsta anledningen till outsourcingen var att 

säkerställa en ordning och reda i ekonomihanteringen, vilket också är den främsta positiva 

effekten av outsourcingen. Enda nackdelen kan vara ett beroende till leverantören, men det 

ses från föreningens sida snarare som en tillgång.  
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5 Analys 

I kapitlet kommer jag att resonera och göra jämförelser kring de samband jag identifierat 

utifrån litteraturgenomgången och i föregående kapitel presenterad empiri. Paralleller, 

jämförelser och tolkningar redovisas för att sedan ligga till grund för de rekommendationer 

som ges i slutsatsen.  

5.1 Ideella idrottsföreningars utveckling 

Enligt Riksidrottsförbundet (2004) har det genom flera forskningsrapporter på senare år 

påpekats att medborgarnas intresse för ideellt arbete minskar och att nyrekryteringen blir 

allt svårare. Flera av intervjupersonerna påpekar att det ideella engagemanget i många fall 

är en avgörande förutsättning för föreningens fortlevnad. Sjöqvist säger att deras förening 

helt och hållet bygger på det ideella engagemanget i föreningen, och Gröön menar att allt 

mer eller mindre drivs av ideella krafter i Växjö HF. Hubrecht bekräftar oron över att 

nyrekryteringen blir allt svårare och menar att det många gånger kan vara svårt att få 

personer att engagera sig i föreningens verksamhet. Edebrand menar att plikten att hjälpa 

till och jobba ideellt i en idrottsförening mer och mer försvinner, och då kan outsourcing vara 

en lösning. Han menar att föreningar som överskrider ett visst medlemsantal inte kan begära 

att någon ska sköta hela ekonomin på en ideell basis. Man kan tydligt identifiera att 

outsourcingen av ekonomifunktionen inte medfört att föreningarna blivit mindre beroende 

av ideellt arbete för att verksamheten ska fungera. Idrottsföreningarna måste fortsatt arbeta 

aktivt med nyrekrytering av föräldrar och personer som kan tänka sig att bidra med sin tid till 

föreningen. 

Forslund (2012) menar att det finns en mängd föreställningar om ideella idrottsföreningar 

som utsätts för professionalisering och kommersialisering av verksamheten, exempelvis blir 

pengar mer viktigt, ökad kompetens krävs, man kan behöva anställa en eller flera personer 

och att det kan minska engagemanget hos ideellt arbetande personer i föreningen. Edebrand 

belyser just detta, då han säger att storleken på deras förening har haft en inverkan över det 

ideella engagemanget. Han ser deras förening som en hybrid av en ideell förening och ett 

företag och med många anställda sjunker det ideella arbetet och engagemanget. Effekten av 

den ökade professionaliseringen som Forslund (2012) tar upp, blir i det här fallet tydlig, men 

det rör sig snarare om storleken på föreningen än om att de valt att outsourca sin 
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ekonomifunktion. Själva anledningen till outsourcingen kan istället även den kopplas till 

storleken på föreningen, då de har över 2600 medlemmar och därmed mycket administrativt 

arbete. Den största föreningen i studien sett till antalet medlemmar, SK Neptun med ungefär 

3500 medlemmar och tolv anställda personer, ser dock inte att de skulle fungera utan det 

ideella arbetet som bas. Av de föreningarna som har outsourcat hela sin ekonomifunktion till 

en extern leverantör, är de också den förening som haft sin ekonomifunktion outsourcad 

under längst tid. Effekten av outsourcingen har därmed inte inneburit en fullkomlig 

avlastning och de ideella krafterna är fortfarande betydelsefulla för föreningen.  

5.2 Ekonomiadministration 

Nyholm och Svensson (2009) menar att ekonomiadministrationen i en ideell förening till stor 

del består av det jobb föreningens kassör utför, personen ska dels sköta det administrativa 

arbetet och samtidigt uppdatera styrelsen om föreningens ekonomiska status. I Växjö HF 

sköttes ekonomifunktionen tidigare helt på ideell basis, och Gröön slår fast att det innebar 

väldigt mycket arbete. Även Hubrecht berättar att deras kassör tidigare skötte hela 

ekonomiadministrationen för en mindre, mer symbolisk summa. Hon påpekar att 

outsourcingen är dyrare, men betydligt mer tidseffektiv för deras förening. Fredriksson 

påpekar även han att outsourcingen inneburit en radikal förändring i arbetet när det gäller 

själva arbetsinsatsen. Outsourcingen kan innebära en effektivisering i föreningarnas arbete. 

Om en förening då har ideellt arbetande personer som sköter ekonomifunktionen innebär 

det en stor arbetsbelastning och att outsourca ekonomifunktionen kan underlätta för det 

ideella engagemanget i föreningen, vilket även medför att fler personer istället kan bidra 

med den tiden de kan avsätta. 

Att outsourca är att skapa en kontinuitet, så att ekonomiarbetet inte ska bli en personlig 

fråga för någon i föreningen. Hubrecht framhåller att det medför att det blir enklare att hitta 

folk som är villiga att engagera sig. Ur denna aspekt kan outsourcingen ha en positiv effekt 

på det ideella engagemanget, även om det rent begreppsmässigt innebär en ökad 

professionalisering. Denna syn på outsourcingens effekt framkommer i en av de mindre 

föreningarna i studien och ingen av de större föreningarna tar upp denna synvinkel i deras 

svar. Detta kan komma av att de större föreningarna i studien oftast har anställda personer 

som hanterar det administrativa arbete som fortfarande sker i föreningen. Det dagliga 
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administrativa arbetet efter outsourcingen, beskriver samtliga respondenter bestå av att 

hålla kontakten med leverantören och informera om nya händelser som påverkar arbetet, 

exempelvis vidarebefordra fakturor och skapa underlag för leverantören för att hantera 

ekonomifunktionen. Outsourcingen har inneburit en stor minskning av det dagliga 

administrativa arbetet men inte tagit bort det helt. Det lilla som fortfarande kan skötas inom 

föreningen kan nu ske på ideell basis för mindre föreningar, och för större föreningar av 

personer som huvudsakligen har andra arbetsuppgifter.  

Enligt Nyholm och Svensson (2009) kan en lösning vara att anställa personer som ansvarar 

för en del av de administrativa uppgifter som ekonomiarbetet medför. Fredriksson, Svensk, 

Edebrand och Sjöqvist berättar att deras respektive föreningar tidigare hade anställda för att 

hantera ekonomifunktionen. Flera av dem lyfter fram att fördelen med att ha egen personal 

är att lättare kunna justera mindre ändringar och flytta på deadlines, men påpekar även att 

det mer eller mindre är angenäma problem. Största effekten för de föreningar som tidigare 

hade en anställd person är främst minskade kostnader, då det tydligt framkommer att flera 

av de större föreningarna sparar pengar på att outsourca i förhållande till att ha egen 

personal. 

5.3 Outsourcing 

Bengtsson et al. (2005) menar att definitionen av outsourcing innefattar att aktiviteten 

tidigare ska ha utförts i egen regi, vilket är fallet i samtliga idrottsföreningar jag undersökt i 

studien. Enligt Axelsson (1998) finns det två typer av outsourcing, integrerad och splittrad 

outsourcing. Integrerad outsourcing innebär att ett företag lägger ut en hel funktion på en 

leverantör och splittrad outsourcing innebär i sin tur att endast en del av funktionen läggs ut 

på en extern leverantör samtidigt som samordningen fortfarande sköts av företaget som 

outsourcar. För samtliga idrottsföreningar kan outsourcingen av deras ekonomifunktion 

beskrivas som splittrad outsourcing eftersom en del av ekonomiadministrationen 

fortfarande sker i föreningarna. Eftersom idrottsföreningar har en tydlig kärnverksamhet i 

deras idrottsutövande, är det där värdeskapandet sker i idrottsföreningen och integrerad 

outsourcing av en specifik del blir därmed svår att genomföra för en idrottsförening.  

Brown och Wilson (2005) säger att det finns tre nivåer av outsourcing. På den första nivån, 

den taktiska nivån, är anledningen till att företaget väljer att outsourca knutet till ett 
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specifikt problem. Den andra nivån är den strategiska nivån, där företaget försöker få till ett 

långsiktigt värde av att outsourca. Den tredje och sista nivån är den transformerade nivån, 

som använder outsourcing som en möjlighet till att omdefiniera verksamheten. Om vi ser till 

de mål idrottsföreningarna hade i studien med att outsourca, omfattade de exempelvis att 

skapa en kontinuitet i ekonomihanteringen, få en stabilitet, se till att rätt kompetens finns i 

föreningen, att personalen skulle kunna koncentrera sig på det de var bäst på, att det skulle 

innebära minskade kostnader och att få till en tydligare arbetsuppdelning. Alla tre nivåer 

som nämns i litteraturen finns representerade bland idrottsföreningarna i studien. 

Föreningarna har olika behov, och vare sig det är ett specifikt problem, att få till ett 

långsiktigt värde eller att omstrukturera verksamheten fungerar outsourcingen som ett 

möjligt alternativ även för föreningar. Idrottsföreningarna måste på förhand vara medvetna 

om varför de väljer att outsourca för att förändringen kan ske på flera nivåer. Flera av 

respondenterna framhåller att det innebär en stor omstrukturering av verksamheten och att 

det krävs mycket arbete för att implementera outsourcingen till föreningens övriga 

verksamhet.  

5.4 Kärnverksamheten 

Business Process Outsourcing går enligt Click och Duening (2005) ut på att förflytta hela 

affärsprocesser, exempelvis ekonomiavdelning, fakturering och lönehantering till en extern 

leverantör. Definitionen av Business Process Outsourcing betonar att aktören som hanterar 

funktionen kan göra det mer effektivt än den ursprungliga organisationen, vilket bidrar till 

ett större fokus på kärnverksamheten. Idrottsföreningarnas outsourcing kan beskrivas som 

Business Process Outsourcing, vilket Brown och Wilson (2005) menar är ett betydelsefullt 

verktyg för att styra sin organisation. Flera av respondenterna vill lyfta fram att leverantören 

är den med mest kunskap och därför även den som är bäst lämpad att hantera 

ekonomifunktionen. Edebrand säger bland annat att outsourcingen innebär att deras 

förening numera har proffs som hanterar ekonomin. Gröön framhåller att det är bättre att 

hanteringen sker av en utomstående aktör som är kunnig på ekonomiområdet, och att de i 

föreningen kan koncentrera sig på det de har kompetens för, deras så kallade 

kärnkompetens. 
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Enligt Axelssons (1998) definition utgörs kärnkompetensen av de mest kritiska och mest 

utslagsgivande resurser ett företag förfogar över, och som är svårast för andra att kopiera 

när den i ett antal processer kopplas ihop med de relevanta strategiska mål som företaget 

strävar mot. I idrottsföreningar utgörs kärnkompetensen av själva idrottsutövandet och det 

ideella engagemanget i föreningen. För idrottsföreningarna blir effekten av Business Process 

Outsourcing ett större fokus på kärnverksamheten. Edebrand tror att outsourcing kan hjälpa 

alla föreningar att fokusera mer på kärnverksamheten, och framhåller att om man lägger tid 

på det som inte är föreningens kärnverksamhet är risken att den verksamheten på sikt också 

blir lidande. Eftersom samtliga respondenter på ett eller annat sätt framhåller i svaren att 

effekterna av outsourcing blir ett större fokus på kärnverksamheten är det tydligt att den 

sportsliga delen av idrottsföreningarnas verksamhet påverkas positivt av outsourcing. 

Sjöqvist framhåller bland annat att mer tid kan läggas på träning och tävlingar, vilket också i 

förlängningen innebär bättre resultat rent sportsligt. Att outsourca ekonomifunktionen ger 

idrottsföreningar en möjlighet att utvecklas rent sportsligt, öka möjligheterna att träna och 

tävla inom sin respektive idrott. Den administrativa delen av verksamheten blir därmed 

aldrig något hinder för det sportsliga. 

Enligt Greaver (1999) finns det flera förmågor i företag som är centrala delar i ett företags 

värdekedja, men som ändå inte är kärnkompetenser. Ekonomifunktionen är en väsentlig och 

stödjande förmåga som är avgörande för verksamhetens överlevnad då organisationer 

måste ha kontroll över sin ekonomi för att kunna expandera och utveckla verksamheten. 

Ekonomifunktionen kan däremot inte ses som kärnkompetens i idrottsföreningar eftersom 

det inte är ekonomin som är det utmärkande och det är således inte det som samhället 

förknippar med idrottsföreningen. Greaver (1999) framhåller att outsourcing är ett bra 

alternativ för företag som vill frigöra tid för att kunna rikta ett större fokus på att utveckla sin 

kärnkompetens, och respondenterna understryker resonemanget då flera av dem framhåller 

just detta som en av de effekter outsourcing inneburit för deras verksamhet. 

5.5 Val av leverantör 

I valet av leverantör svarar nästan samtliga respondenter att de inte utvärderat flera 

leverantörer på marknaden för att finna en lämplig partner för samarbetet. De avgörande 

faktorerna har istället varit att en helhetslösning har erbjudits och att en bra relation redan 
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funnits eller tidigt uppstått i samarbetet. Svensk tar dock upp att de som en del av 

utvärderingen av samarbetet har en viss medvetenhet om andra leverantörer på marknaden 

för att kunna jämföra och se att tjänsterna är värda det pris de betalar. Donaldson och 

O´Toole (2002) menar att det finns två nyckelbegrepp som ligger till grund för att en relation 

ska fungera mellan företaget som outsourcar och dess leverantör, vilka är tillförlitlighet och 

åtagande. Begreppen kan visa på vilken relation företagen har till varandra, där exempelvis 

tillförlitlighet signalerar hur villiga företagen är att investera och anpassa sig efter den andra 

parten. Hubrecht påpekar att föreningar måste fundera över varför man vill outsourca och 

att man då använder sig av någon som har bra erfarenhet från området. Enligt Axelsson 

(1998) kan det vara svårt att veta i förväg om ens företag passar bra ihop med en viss 

leverantör vilket enligt respondenterna också är fallet för idrottsföreningar. Enligt Svensk vet 

man många gånger inte vilka som är de viktigaste delarna att tänka på innan man står inför 

valet att outsourca, utan han menar att det vet man egentligen inte förrän det är färdigt. 

Sjöqvist lägger till att det framförallt är viktigt att se till att leverantören förstår 

verksamheten och att det skiljer sig från mindre företag, exempelvis att mycket av 

föreningens arbete sker på ideell basis och kanske endast när det finns tid till detta. En 

negativ aspekt i ett outsourcingsamarbete kan vara att leverantören inte har tillräcklig 

förståelse för föreningens verksamhet, vilket kan leda till att de tar fram fel beslutsunderlag. 

Ingen av respondenterna upplever detta i förhållandet till sin leverantör.  

Greaver (1999) säger att outsourcingrelationen representerar ett partnerskap som grundas 

på åtaganden från båda parterna. Gröön framhåller att det är viktigt att de kan lita på sin 

leverantör och att deras relation till stor del bygger på ett utbyte. Fredriksson slår fast att det 

är viktigt med bra och tydliga kommunikationskanaler med den leverantör man samarbetar 

med, vilket tillsammans med ordning och reda skapar rätt förutsättningar för ett lyckat 

samarbete. Den dagliga kontakten med leverantören sker främst via mejlkorrenspondens, 

och då det är mer akuta ärenden via telefon, vilket till större delen inte ens behöver ske på 

daglig basis. Effekten av detta blir att det i vissa fall kan uppstå missförstånd i hanteringar 

och liknande i samarbetet, och för att undvika den typen av misstag kan det vara lättare att 

ha kompetensen hos sig själv. Även den mänskliga faktorn kan göra att det begås fel och 

uppstår tveksamheter i samarbetet, vilka är svårare och mer omständiga att korrigera när 

man outsourcat. För idrottsföreningar är det viktigt att på förhand beakta om värdet av 
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outsourcingen och det leverantören tillhandahåller överstiger den risken, och sedan 

utvärdera samarbetet löpande. 

Enligt Greaver (1999) bör leverantören ha en viss erfarenhet av liknande samarbeten, ha ett 

gott anseende och eftersträva kontinuerlig utveckling. En annan förutsättning är att det ska 

finnas en bra personkemi mellan parterna. Företagens strategier och långsiktiga ambitioner 

bör dra åt samma håll och företagens organisationskulturer och arbetssätt måste passa bra 

ihop då samarbetet kräver resurser och viljemässiga satsningar. För ideella idrottsföreningar 

är det då viktigt att säkerställa att leverantören har förståelse för ideellt arbete och 

innebörden av att driva en idrottsförening. Flera av respondenterna framhåller att de har ett 

bra samarbete och en nära relation till sin leverantör, samtidigt som relationen till 

leverantören fungerar som en typ av garanti för idrottsföreningens anseende gentemot 

samhället och olika intressenter. Gröön för ett resonemang om att han och övriga personer i 

styrelsen fungerar som representanter för föreningen, och att det därmed även på ett 

personligt plan är viktigt att säkerställa föreningens anseende. Hubrecht anser att det är bra 

att det finns en tredje part knuten till styrelsen som också har en viss koll, vilket grundar sig i 

resonemanget om att outsourcingsamarbetet samtidigt som det är en trygghet inåt i 

föreningen ger det även en rättvis bild utåt mot föreningens intressenter. 

5.6 Outsourcingprocessen 

Enligt Power et al. (2006) kan outsourcingprocessen ses som en livscykel i sju olika faser med 

olika komponenter som företag rekommenderas ta hänsyn till. Författarna framhåller att hur 

mycket tonvikt som läggs på respektive fas är beroende på det outsourcande företagets 

motiv och verksamhet. Idrottsföreningarnas speciella verksamhet, med ideellt arbete och 

den sportsliga utvecklingen i fokus ligger till grund för deras outsourcingprocess. 

Den första fasen, strategisk utvärdering, handlar enligt Power et al. (2006) om att företaget 

ska undersöka om outsourcing är ett bra alternativ. Det framgår inte av intervjupersonernas 

svar om de gjort en större strategisk utvärdering inför valet att outsourca, det som istället 

tydligt kan identifieras är att samtliga föreningar har haft tydliga mål med vad de vill 

åstadkomma med outsourcingen, vilket går ihop med den andra fasen som är en 

behovsanalys där företaget ska definiera vilka behov som finns. Exempel på mål för 

idrottsföreningarna är att de har krav på sig som en ekonomisk part och vill garantera att de 
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kan tillhandahålla korrekt information utåt, att kunna säkerställa en trygg och säker leverans 

till föreningens medlemmar och att identifiera brister i ekonomihanteringen.  

Nästa steg är Leverantörsutvärdering, där företaget överväger olika externa aktörer som kan 

tänkas utföra den outsourcade tjänsten. Bara enstaka idrottsföreningar som studerats 

framhåller att de sett över marknaden och övervägt olika leverantörer innan de inledde ett 

samarbete med den leverantör de har idag. Endast Fredriksson påpekar att det delvis fanns 

andra leverantörer med i bilden i form av olika konsulter. Problemet för många 

idrottsföreningar idag som vill outsourca hela ekonomifunktionen, och inte bara exempelvis 

bokföring eller lönehantering, till en extern leverantör är att det inte finns så många 

leverantörer som tillhandahåller den typen av fullständig lösning, där medlems- och 

anmälningshanteringen också integrerats. Det är en stor fördel för idrottsföreningar som har 

en leverantör som erbjuder helhetslösningen eftersom det integrerar olika delar av 

ekonomiadministrationen och effektiviserar arbetet. Det är även mer kostsamt för 

föreningar att köpa in två olika system, ett system för medlems- och anmälningshantering 

och ett system för bokföring, lönehantering och övrig redovisning.  

Det fjärde steget är hantering av förhandling och avtal. I denna fas gäller det att inneha 

några egenskaper för god förhandling, exempelvis måste företaget ha god kännedom om sig 

själva, leverantören, marknaden. Samtliga föreningar påpekar att kännedomen om 

leverantören och marknaden har varit god på förhand, innan de valde att ingå ett 

samarbete. 

Projektstart och projektövergång är den femte fasen i outsourcingens livscykel. Denna fas 

kan beskrivas som den mest kaotiska fasen eftersom det i regel är här mycket problem 

uppstår. Sjöqvist menar att det kräver en del engagemang och ett nära samarbete med 

leverantören det första året. Fredriksson beskriver första året med outsourcing som ganska 

kämpigt, med exempelvis nya sätt att rapportera, vilket inledningsvis tog väldigt mycket tid. 

Hubrecht berättar att det för deras förening tog ett till ett och ett halvt år att få hela 

systemet på plats, och att det kräver ett stort engagemang. Denna fas beskriver flera av 

föreningarna som den fas där det kan uppstå tidiga problem i samarbetet. Men flertalet 

påpekar även att det blir bättre med tiden och att samarbetet hela tiden utvecklas då 

processerna blir tydligare för båda parter.  
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Den näst sista fasen är relationshanteringsfasen. Fokus i denna fas ligger på att upprätthålla 

en god relation med leverantören, i syfte att arbeta mot en långvarig och djup relation för 

att kunna förbättra samarbetet och effektivisera processerna. Gröön menar att deras 

process har fungerat som ett utbyte och då leverantören har märkt att föreningen klarat av 

att hantera mer uppgifter själva har de tagit ett steg tillbaka. Relationen idrottsföreningarna 

har med leverantören är därmed en viktig del av en framgångsrik outsourcing. 

Föreningarna måste vara noggranna med att upprätthålla relationerna och de får inte känna 

att de helt kan släppa den delen av verksamheten de outsourcat. Ekonomifunktionen utgör 

fortfarande en så pass viktig del av verksamheten att det kräver att idrottsföreningarna är 

medvetna om vad leverantören gör och inte gör i samarbetet. Svensk påpekar att själva 

outsourcingprocessen handlar om att tillhandahålla leverantören med bra information för 

att kunna få bra information tillbaka genom en öppen och tydlig dialog.  

Den sjunde och sista fasen i livscykeln är kontinuerlig förbättring, alternativt att man hittar 

avslutningsstrategier. I denna fas ska företaget utvärdera outsourcingen, se vad som kan 

förbättras och bestämma om de ska fortsätta med projektet. Fredriksson menar att de inte 

arbetar så mycket med uppföljning av själva outsourcingprocessen, utan det är snarare så att 

de kommer med önskemål och förslag till förbättringar. Hubrecht anser att de egentligen 

borde göra en bättre utvärdering för att se om det är kostnadseffektivt, men påpekar att det 

finns mycket annat som de måste lägga ner tid på. Sjöqvist berättar att de arbetar en del 

med uppföljning och utvärdering, och framhåller att deras leverantör hade ett bra underlag 

för hur de olika processerna skulle fungera. Edebrand berättar att de är så pass tidiga i 

processen att utvärdering och förbättring för tillfället sker hela tiden. 

Idrottsföreningarna kan i flera fall gynnas av att utvärdera outsourcingsamarbetet, men det 

är flera föreningar som istället förutsätter att så länge allting rullar på finns det ingen 

anledning till oro. De borde istället se mer till de fördelar kontinuerlig utvärdering kan 

innebära, exempelvis att förbättringar kan göras och skräddarsys för en specifik 

idrottsförenings behov och önskemål. Föreningarna bör ställa krav på att leverantören i 

motsatt riktning gör utvärderingar av samarbetet och på så sätt kan de skapa ett större 

utbyte i processen. 
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5.7 Fördelar med outsourcing 

De tydligaste fördelarna med outsourcing som framkommer i litteraturen är:  

- Kostnadsreduceringar. De ekonomiska effekterna av outsourcingen har varit tydliga i 

många av idrottsföreningarna. Fredriksson berättar att deras förening har lyckats spara 

ungefär 200 000 kronor om året, inräknat kostnaden av att ha en anställd kanslist, den 

tid som han som klubbchef var tvungen att lägga ner och kostnader för arbetsplats. 

Sjöqvist påpekar att deras förening sparar in en mycket på att outsourca 

ekonomifunktionen, i förhållande till att ha en anställd kanslist. Enligt Gröön har 

kostnaden för ekonomihanteringen ökat, men han framhåller samtidigt att det varit en 

bra investering. I och med att kontrollen och uppföljningen blivit bättre har de lyckats 

spara mycket pengar på andra områden. 

- Högre intäkter. Fredriksson menar att det ligger en stor vinning i att de förändrat sin 

anmälning- och medlemshantering, där de nu kan tjäna ett par hundra tusen mer varje 

år. Även Svensk påpekar att det ligger en viss vinning i den medlemshantering som 

outsourcingen har inneburit.  

- Bättre kontaktmöjligheter till nya kunder. Ingen av respondenterna nämner att 

outsourcingen inneburit nya kontaktmöjligheter för deras förening. Denna fördel är 

mer applicerbar på företag då idrottsföreningar inte är ute efter att hitta nya kunder 

till deras verksamhet. 

- Minimerade risker. En tydlig fördel i vissa av föreningarna. Svensk menar att 

outsourcingen inneburit att de kan säkerställa en trygg och säker leverans till sina 

medlemmar. Om någon är sjuk eller liknande hos leverantören är det leverantörens 

skyldighet att se till att ersätta med ny och tillräckligt kompetent personal, vilket 

innebär en minimerad risk att allting står och faller med en eller ett fåtal personer. 

- Innovationsvinster. De främsta innovationsvinsterna för föreningarna är att de får 

tillgång till de kompetenser som krävs för att hantera ekonomifunktionen. Enligt 

Fredriksson ska idrottsföreningar inte hålla på att lägga en massa tid på 

ekonomihanteringen för det händer så mycket förändringar när det gäller ekonomi 

och utveckling. Kompetensen som föreningarna får in genom att outsourca gör då att 

det underlättar för föreningarna att hålla sig kontinuerligt uppdaterade. 
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- Ökat fokus på kärnverksamheten. Samtliga respondenter tar i olika former upp 

fördelen med ett ökat fokus på kärnverksamheten, det vill säga att den sportsliga 

delen av verksamheten gynnas av att de har outsourcat ekonomifunktionen. Mer om 

detta i det tidigare avsnittet om kärnverksamheten. 

- Tillgång till ny teknologi. En del föreningar håller tillgången till nya affärssystem som 

en av de främsta fördelarna med att outsourca ekonomifunktionen. Möjligheten att 

integrera medlems- och anmälningsavgiftshanteringen med bokföring och 

lönehantering i ett system har underlättat föreningarnas dagliga arbete. 

- Expandering genom leverantörens kapacitet. Det framgår att flera av 

idrottsföreningarna har ökat i medlemsantal sedan de införde outsourcing. Det är dock 

svårt att knyta just detta till själva outsourcingen, men det ska påpekas att 

ekonomiadministrationen inte längre är ett hinder för att föreningen växer. 

- Bättre trovärdighet och framtoning. Gröön menar att de tack vare outsourcingen kan 

leverera rapporter, deklarationer och bokslut, de så kallade lagliga förutsättningarna. 

Det gör att föreningen utåt sätt får en bättre trovärdighet. För idrottsföreningarna kan 

effekten av outsourcingen därmed bli att fler sponsorer vill stödja föreningen och att 

långivare har en större vilja att låna ut pengar till föreningen. 

Ytterligare fördelar med outsourcing som framkommer i intervjuerna är: 

- Bättre översikt och uppföljning. Flera av idrottsföreningarna känner att de får bättre 

översikt över ekonomin, vilket även medför en smidigare uppföljning genom 

rapporter. Hubrecht säger att kontrollen har underlättats och att det är mindre arbete 

för att följa upp vissa siffror. Mindre tid för att hålla en översikt över ekonomin innebär 

mer tid på att dra in pengar genom sponsorer, fonder och stiftelser. 

- Ordning och reda. Gröön framhäver att de genom att outsourca delar av sin 

ekonomifunktion fick bättre ordning och reda, samt att det medförde en bättre 

struktur på det administrativa arbetet i föreningen. 

- Avlastar ideellt arbetande personer. Främsta fördelen enligt Sjöqvist var att 

outsourcingen av ekonomifunktionen avlastat de ideellt arbetande personerna. 

Edebrand menar att föreningar som överskrider ett visst medlemsantal inte kan 

begära att någon ska sköta hela ekonomin på en ideell basis och att outsourcing då är 

ett bra alternativ. 
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- Mer tidseffektivt. Edebrand påpekar att tidsaspekten är viktig. Även Hubrecht och 

Gröön påpekar att outsourcingen effektiviserar sättet att arbeta. Hubrecht berättar att 

hon innan de valde att outsourca behövde lägga flera kvällar i veckan för att sköta de 

administrativa uppgifterna i föreningen, men att hon nu istället lägger ner en eller två 

kvällar i veckan på det administrativa. 

- Lättare att överföra till nya styrelser. Både Sjöqvist och Hubrecht påpekar även att det 

blir lättare att föra över kunskap när det kommer nya styrelser i och med att mycket av 

det personliga försvinner. Eftersom det många gånger är svårt att rekrytera nya ideella 

krafter som vill ta på sig rollen som exempelvis kassör i en idrottsförening kan det 

underlättas genom att föreningen har outsourcat ekonomifunktionen. Kassören får 

färre uppgifter och mindre ansvar, vilket medför att fler kan tänka sig att vara kassör 

på en ideell basis. 

5.8 Nackdelar med outsourcing 

De huvudsakliga nackdelarna med outsourcing kan enligt litteraturen delas upp i fyra 

områden: 

- Beroende av outsourcingleverantören. Ingen av respondenterna tar upp att de 

känner att de är beroende av outsourcingleverantören. Gröön tror dock att många 

känner att det kan vara en nackdel att vara beroende av någon annan, även om han 

påpekar att det snarare är en tillgång för deras förening. För idrottsföreningar kan 

istället en utomstående part innebära en trygghet för en annars ganska osäker 

verksamhet. 

- Förlorad kontroll. Tvärt om upplever flera av föreningarna en ökad kontroll eftersom 

de genom outsourcingen hela tiden får uppföljning av deras ekonomiska ställning. 

- Kostnadsökning. De mindre föreningarna i studien, Växjö HF och Danderyds GK tar 

upp att det inneburit ökade kostander att outsourca ekonomifunktionen. I båda 

fallen ser föreningarna det som en investering, där de positiva effekterna är värda 

den ökade kostnaden för föreningen. Edebrand säger också att den bilden de hade 

över vad de trodde att det skulle kosta verkar bli överskriden rejält, men att det är för 

tidigt för deras förening att dra slutsatser om outsourcingen kommer innebära ökade 

kostnader på sikt.  
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- Förlorad kompetens. Ingen av respondenterna känner att de förlorat kompetens 

genom att outsourca, utan snarare att det i vissa fall varit svårare att få personer att 

arbeta ideellt. Ideella idrottsföreningar bör se över om de redan förfogar över den 

ekonomiska kunskapen som behövs för att sköta ekonomifunktionen. Då borde de 

överväga att behålla ekonomifunktionen för att inte förlora kompetensen och lägga 

resurser på något de redan förfogar över. 

Ytterligare nackdelar med outsourcing som framkommer i intervjuerna är: 

- Kommunikationsproblem. Eftersom mycket av den dagliga kontakten sker via mejl är 

det ofta svårare att genomföra mindre förändringar när man outsourcat 

ekonomifunktionen. Fördelen med att ha egen personal är att lättare kunna justera 

mindre ändringar utan att behöva förlita sig på att kommunikationen måste fungera. 

Svensk säger att det många gånger finns ärenden som vore lättare att hantera internt 

genom att prata och förklara problemen med en person på plats, då kunskapen om 

hur vissa saker ska hanteras många gånger finns internt. 

5.9 Utvecklande av modell 

De troliga effekterna av outsourcing i den konceptuella modellen kan nu utvecklas med de 

vanligast förekommande effekterna för idrottsföreningar som valt att outsourca sin 

ekonomifunktion. 

  Troliga effekter på verksamheten 
+ Kostnadsreducering  - Beroende av leverantören 
+ Riskminimering  - Förlorad kontroll 
+ Bättre kontaktmöjligheter - Kostnadsökning 
+ Fokus på kärnverksamheten - Förlorad kompetens  
+ Bättre finansiella prestationer  

Faktiskta effekter på verksamheten 
+ Kostnadsreducering  - Kostnadsökning för mindre 
+ Riskminimering    föreningar   
+ Fokus på kärnverksamheten - Kommunikationsproblem 
+ Bättre trovärdighet  - Förlorade ideella krafter 
+ Ordning och reda 
+ Avlastar ideellt arbete 
+ Tidseffektivt 
+ Lättare att överföra till nya styrelser 
+ Lättare att nyrekrytera ideellt arbete 

 
Figur 4. Outsourcingens effekter. 
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6 Slutsatser utifrån studien 

I slutsatsen kommer de viktigaste delarna utifrån studiens syfte att diskuteras. Jag kommer 

även presentera rekommendationer över de sportsliga, ekonomiska och ideella aspekterna 

som outsourcing innebär för en ideell idrottsförening.  

6.1 Slutsatser 

Den första delen av syftet med studien har varit att beskriva hur och kartlägga varför ideella 

idrottsföreningar väljer att outsourca sin ekonomifunktion. 

Ideella idrottsföreningars ekonomifunktion omfattar till största delen medlemshantering, 

bidragsansökningar, in- och utbetalningar, bokföring, skattedeklaration, bokslut- och 

årsredovisning, lönehantering, budget, förvaltning av föreningens kapital och slutligen att 

löpande ta fram balans- och resultatrapporter. Ideella idrottsföreningar outsourcar genom 

att lägga ut alla eller några av dessa funktioner till en extern aktör, antingen ett företag som 

är specialiserade på detta eller en redovisningsbyrå. 

De vanligaste anledningarna till att ideella idrottsföreningar väljer att outsourca sin 

ekonomifunktion kan sammanfattas i tre punkter: 

- Mer tid till kärnverksamheten. De personer som är aktiva inom ideella 

idrottsföreningar vill kunna lägga ner mer tid på den faktiska verksamheten och 

mindre tid på att hantera ekonomifunktionen. Outsourcingen av ekonomifunktionen 

ska effektivisera det administrativa arbetet och mer tid ska avsättas till den sportsliga 

verksamheten. Mer administrativ tid ska även läggas på att söka ekonomiska medel 

genom sponsorer, bidrag, fonder och stiftelser. 

 

- Ekonomiska skäl. För flera ideella idrottsföreningar blir det en kostnadsreducering att 

outsourca ekonomifunktionen. Jämförelsen står mellan att ha en eller flera personer 

anställda med kostnader för exempelvis löner, administrativt arbete, arbetsplatser, 

arbetsgivaravgifter och skatter, i förhållande till att ha ekonomifunktionen 

outsourcad till en extern aktör. För ideella idrottsföreningar som inte tidigare betalat 

för hanteringen av ekonomifunktionen, utan istället hanterat den på ideell basis, 

innebär det istället en kostandsökning och outsourcingen väljs då av andra orsaker. 
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- Kompetens och stabilitet. Ideella idrottsföreningar outsourcar sin ekonomifunktion 

för att garantera att få in rätt kompetens och därmed skapa en stabilitet med ordning 

och reda i hanteringen av föreningens ekonomi. Eftersom kompetensen inte finns 

internt i idrottsföreningen outsourcas ekonomifunktionen för att få in den kunskap 

som krävs för att sköta ekonomifunktionen och sedan aldrig tappa den. Hanteringen 

av ekonomifunktionen ska därmed inte vara beroende av att enstaka personer är 

sjuka eller om personer i vissa roller i idrottsföreningen måste sluta eller byts ut.  

Vidare var syftet även att öka kunskapen för de effekter outsourcing av ekonomifunktionen 

medför på den ekonomiska- respektive den sportsliga delen av de ideella 

idrottsföreningarnas verksamhet. 

De mest förekommande ekonomiska effekterna outsourcing av ekonomifunktionen har på 

ideella idrottsföreningars verksamhet är: 

- Kostnadsreducering. För ideella idrottsföreningar har effekten av att outsourca sin 

ekonomifunktion blivit att de sparat pengar i förhållande till att ha en eller flera 

personer anställda för att hantera samma uppgifter. Denna effekt är därför 

representativ för idrottsföreningar som innan de outsourcade betalade ut lön för att 

någon skulle hantera ekonomifunktionen. 

 

- Ökade intäkter. För ideella idrottsföreningar har effekten av att outsourca sin 

ekonomifunktion blivit att de fått ökade intäkter genom exempelvis en bättre 

kontroll på medlems- och anmälningsavgifter. Flera av de ideella idrottsföreningarna 

har även ökat i storlek, sett till antalet medlemmar sedan den tidpunkten de valde att 

outsourca ekonomifunktionen. Vidare läggs mer tid på att söka ekonomiska medel 

genom sponsorer, bidrag, fonder och stiftelser, vilket därmed innebär ökade intäkter. 

 

- Högre kostnader. För ideella idrottsföreningar har effekten av att outsourca sin 

ekonomifunktion blivit högre kostnader i förhållande till att hantera samma uppgifter 

på ideell basis eller mot en mindre, symbolisk summa pengar. Denna effekt är därför 

representativ för idrottsföreningar som innan de outsourcade inte betalade ut lön för 

att någon skulle hantera ekonomifunktionen. 
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De mest förekommande sportsliga effekterna outsourcing av ekonomifunktionen har på 

ideella idrottsföreningars verksamhet är: 

- Större fokus på träning och tävling. För ideella idrottsföreningar har effekten av att 

outsourca sin ekonomifunktion blivit att mer tid kan läggas på kärnverksamheten, 

vilket har inneburit ett större fokus på träning och tävling. Hanteringen av 

ekonomifunktionen kommer i allt mindre grad i vägen för föreningarnas sportsliga 

utveckling. Genom att kunna lägga ner mer tid på att träna och tävla kan en tänkbar 

effekt av det vara framtida framgångar på det sportsliga planet.  

 

- Mer pengar över till den sportsliga verksamheten. För ideella idrottsföreningar har 

effekten av att outsourca sin ekonomifunktion blivit att de sparat pengar, vilket 

innebär att de kan lägga mer pengar på den sportsliga delen av verksamheten, 

exempelvis kan de köpa in nytt material, åka på träningsläger och tävlingar för de 

pengarna. Denna effekt är därför representativ för idrottsföreningar som innan de 

outsourcade betalade ut lön för att någon skulle hantera ekonomifunktionen. 

 

- Mindre pengar över till den sportsliga verksamheten. För ideella idrottsföreningar har 

effekten av att outsourca sin ekonomifunktion blivit att de fått mindre pengar över 

till den sportsliga verksamheten, vilket innebär att de inte kan lägga lika mycket 

pengar på att exempelvis köpa in nytt material, åka på träningsläger och tävlingar. 

Denna effekt är därför representativ för idrottsföreningar som innan de outsourcade 

inte betalade ut lön för att någon skulle hantera ekonomifunktionen. 

 

- Avlastning för ideellt arbetande tränare och ledare. För ideella idrottsföreningar har 

effekten av att outsourca sin ekonomifunktion blivit att de kan avlasta de ideellt 

arbetande personerna i verksamheten. Om en tränare eller ledare tidigare varit 

involverad i hanteringen av föreningens ekonomi kan denne nu istället lägga den 

tiden på att träna och leda föreningens medlemmar. 

6.1.1 Reflektion och rekommendationer till idrottsföreningar  

Syftet med studien var även att sammanfattningsvis ge några rekommendationer till ideella 

idrottsföreningar som står inför valet att outsourca sin ekonomifunktion. På frågan om 

respondenterna ansåg att outsourcing är något för alla ideella idrottsföreningar var svaret 
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nästan genomgående ett ja. Mycket av detta grundades på föreställningen om att 

idrottsföreningar i dagens samhälle har dålig koll på ekonomin och att outsourcing kan vara 

en lösning på detta. Vidare ansåg respondenterna att flertalet idrottsföreningar skulle spara 

stora pengar och samtidigt få mer tid över till det sportsliga. Det fördes även resonemang 

bland flertalet av respondenterna som handlade om att idrottsföreningar i framtiden 

kommer få problem med att hitta personer som är villiga att ställa upp och bidra med sin tid 

ideellt. Detta i kombination med att ekonomihanteringen i idrottsföreningar står inför en 

utveckling med tuffare krav på kompetens, ansåg flera skulle innebära att outsourcing 

framstår som ett allt bättre alternativ för ideella idrottsföreningar.  

Det är svårt att säga att det finns rekommendationer som gäller för alla ideella 

idrottsföreningar som funderar på att outsourca hela- eller delar av sin ekonomifunktion, 

dock kan det ges några generella rekommendationer utifrån studien: 

- Se över föreningens ideella engagemang. Det samlade intrycket är att det ideella 

engagemaget i idrottsföreningar är en avgörande faktor för föreningars fortlevnad. 

Det är därför viktigt att ideella idrottsföreningar tar tillvara på de krafter som redan 

finns i föreningen, där outsourcingen av ekonomifunktionen kan fungera som en 

avlastning och samtidigt underlätta nyrekryteringen av nya individer till föreningen. 

 

- Våga utveckla. Att outsourca ekonomifunktionen kan innebära att man får en 

positiv effekt i övriga verksamheten där gamla rutiner är djupt rotade och 

utvecklingen står stilla, eller som en av respondenterna uttryckte det; ”Gör om allt 

gammalt och välkomna allt nytt!”. 

 

- Utvärdera föreningens kostnader. Innan man som ideell idrottsförening väjer att 

outsourca bör man se över kostnaden för detta. För större föreningar kan det 

innebära att man sparar pengar i förhållande till att ha egen personal, men för 

mindre föreningar som tidigare hanterat ekonomifunktionen ideellt innebär det en 

ökad kostnad. Föreningen måste utvärdera värdet av de effekter som outsourcingen 

innebär i förhållande till att fortsätta hantera ekonomifunktionen på egen hand.  

 

- Hitta en leverantör som förstår verksamheten. Leverantören som man ska inleda ett 

samarbete med måste ha förståelse för att mycket i föreningen sköts av ideellt 

arbetande personer, vilket gör att personer i idrottsföreningarna exempelvis inte 
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alltid kan lägga ner den tid på de ideella arbetsuppgifterna som de egentligen hade 

önskat. Att hitta en leverantör med en förståelse för vad som skiljer en ideell 

idrottsförening från ett företag är därmed grundläggande för ett lyckat samarbete. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

För en möjlighet att generalisera de slutsatser jag dragit och de rekommendationer jag givit 

utifrån min studie krävs det en upprepning av studier på andra outsourcingsamarbeten i 

idrottsföreningar. En möjlighet vore att göra en kvantitativ kartläggning över alla ideella 

idrottsföreningar i en region och hur de ställer sig till att outsourca ekonomifunktionen. Det 

vore även intressant att inkludera ideella idrottsföreningar i studien som i dagsläget har 

anställda personer, för att skapa förståelse för den egentliga bilden av ett motsatt 

förhållande till outsourcing i idrottsföreningar och effekterna av detta. Ytterligare en aspekt 

vore att undersöka marknaden med outsourcingleverantörer, konsulter, redovisnings- och 

bokföringsbyråer, för att undersöka hur de ställer sig till ett samarbete med ideella 

idrottsföreningar. 
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Bilaga 1 

Frågeguide till intervjuerna 

Bakgrund/inledning 

1. Berätta lite om er förening. 

2. Vad är din roll i föreningen? 

3. Vad är målen med föreningens verksamhet? (Sportsliga/ekonomiska/övriga) 

4. Hur ser det ideella engagemanget ut i er förening?  

5. Vilka delar/del/områden av verksamheten har ni valt att outsourca? 

6. Hur länge har ni haft outsourcing? 

Ekonomiadministration 

7. Hur skulle du beskriva det dagliga ekonomiarbetet i er förening? 

8. Hur hanterade ni er ekonomifunktion innan ni valde att outsourca? 

Bakomliggande faktorer till beslutet  

9. Vilken/vilka är anledningen/anledningarna till att ni valt att outsourca? 

10. Jämförde ni olika potentiella outsourcingföretag (redovisningsbyråer, leverantörer 

etc.) innan ni valde den leverantör ni har idag? 

11. Anser ni att det finns några andra förändringsverktyg som ni skulle kunna använda er 

av istället för outsourcing? Övervägdes andra alternativ? 

12. Vad anser ni är viktigt att tänka på inför valet att outsourca? 

Outsourcingprocessen 

13. Beskriv processen från det att ni övervägde alternativet till dit ni befinner er idag. 

14. Har tillvägagångssätten förändrats under processen?  

15. På vilket sätt arbetar ni med uppföljning och utvärdering av outsourcingen? 

Leverantören 

16. Vilken typ av leverantör ville ni arbeta med och vad var det som gjorde att ni inledde 

ett samarbete? 

17. Hur upplevde ni det inledande samarbetet med leverantören? 



 

 
 

18. Anser ni att det finns negativa faktorer i samarbetet med leverantören? I så fall vilka? 

19. Hur ser den dagliga kontakten ut med leverantören? 

Målen med outsourcing 

20. Vilka är era primära mål med att outsourca er ekonomifunktion? 

21. Varför har dessa mål valts? 

22. Hur bedömer/utvärderar ni att ni uppnått dessa mål? 

Effekterna av outsourcing  

23. Vad ser ni för främsta fördelar med att använda er av outsourcing? 

24. Vad ser ni för främsta nackdelar med att använda er av outsourcing?  

25. I vilken omfattning påverkar outsourcingen av ekonomifunktionen er verksamhet? 

26. Hur mycket kostar det för er förening att köpa dessa tjänster? Hur mycket är ni 

beredda att betala? 

27. Har din roll/dina arbetsuppgifter förändrats i och med att ni valt att outsourca delar 

av er verksamhet? I så fall på vilket sätt? 

28. Hur har användandet av outsourcing påverkat er förening ekonomiskt? 

29. Hur har användandet av outsourcing påverkat er förening sportsligt? 

30. Tror du att outsourcing är ett alternativ för alla föreningar? 

31. Har ni upplevt att ni tappat en del av kontrollen i och med outsourcingen? 

32. Om ja, på vilket sätt, vad är det som ni känner att ni inte har kontroll över? 

33. Om nej, vad tror ni är anledningen till detta? 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 

Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning 

och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet 

erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  

och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linnéuniversitetet 

391 82 Kalmar/351 95 Växjö 

Telefon 0772-28 80 00 


