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Sammanfattning 
 
Författare:  Oskar Ek, Linn Josefsson och Max Ryberg 
Handledare:  Tina Sendlhofer 
Examinator:  Magnus Hansson 
 
Titel:  Ideella föreningar och outsourcing – utmaningar och möjligheter 
 
Nyckelord:  ideell förening, idrottsförening, outsourcing, ekonomifunktion 
 
Bakgrund: Outsourcing utgör en global trend inom företagsvärlden men är inte lika 
 vanligt förekommande inom ideella föreningar. På grund av den rådande 
 professionaliseringen inom svensk elitidrott blir det allt vanligare att 

 idrottsföreningar undersöker och implementerar lösningar som får dem att 
liknas mer vid affärsverksamheter. Det finns således utrymme för 
diskussion gällande hur ideella föreningar ska förhålla sig till den 
strategiska aspekten av att bedriva en verksamhet. Outsourcing utgör en 
åtgärd av strategisk karaktär som kan innebära positiva inslag för 
föreningsarbetet.  
 

Syfte:  Syftet med studien är att skapa förståelse för vilka utmaningar och 
 möjligheter som ideella föreningar står inför vid outsourcing av 
 ekonomifunktionen. Det bli därtill aktuellt att bemöta den problematik 

som identifierats i tidigare forskning, för att kunna sätta dessa utmaningar 
och möjligheter i kontext.  
 

Teori:  Utifrån transaktionskostnadsteorin och det resursbaserade synsättet ges en 
 grund till outsourcingfenomenet och dess koppling till teori. Synsättet om 

kärnkompetens inkluderas för att belysa en organisations olika delar i 
relation till det huvudsakliga uppdraget. Till detta integreras de för- och 
nackdelar med outsourcing som identifierats i tidigare forskning, 
tillsammans med de beslutsgrunder som ofta beaktas vid ett  
outsourcingbeslut. 
 

Metod:  En kvalitativ forskningsmetod som tar utgångspunkt i det specifika fallet 
Degerfors IF. Datainsamling av empiri har således skett genom intervjuer 
med fem utvalda respondenter inom föreningen. 
 

Slutsatser: Utifrån beslut om outsourcing upplever ideella föreningar risker och 
 utmaningar som är specifika för verksamhetsformen. Dessa utmaningar 
 antas bero på den traditionella kulturen som ofta återfinns inom ideella 
 idrottsföreningar. Därtill identifierades en rad möjligheter som antyder att 
 en outsourcing i många avseenden skulle vara fördelaktigt för Degerfors 
 IF. Samtidigt som idrottsföreningar måste förhålla sig till den rådande 
 professionaliseringen och strategiska beslut blir det centralt att bevara den 
 ideella kulturen och den starka medlemsidentiteten.  
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1. Inledning 
Det inledande avsnittet introducerar läsaren till ämnet. Inledningsvis ges en kort bakgrund till 
varför ämnet uppmärksammats och därefter återfinns en fallbeskrivning av den 
undersökningsenhet som studien tar utgångspunkt i. Vidare diskuteras den nuvarande 
situationen för ideella idrottsföreningar samt på vilka sätt outsourcing kan generera positiva 
inslag till just denna verksamhetsform. Avsnittet avslutas med en presentation av studiens syfte 
samt frågeställning.  
 
1.1 Problembakgrund 
Idag diskuteras svensk idrott ofta utifrån begrepp såsom professionalisering och 
kommersialisering, vilket innebär att idrottsföreningar mer eller mindre börjar likna 
affärsverksamheter. Idrottsklubbar relateras idag i större utsträckning till affärsföretag än till 
ideella föreningar, vilket är den egentliga verksamhetsformen (Forssell & Ivarsson-Westerberg, 
2007). I det avseendet kan det uppstå en skärningspunkt för de idrottsklubbar som i grunden 
utgör en ideell förening, men som av olika anledningar måste gå mot att verka som ett 
professionellt företag. Detta gäller speciellt för de föreningar som verkar på elitnivå där kraven 
är högre. Skärningspunkten kan i sin tur leda till att dessa idrottsföreningar blir tvungna att fatta 
beslut utifrån vad som är strategiskt fördelaktigt, i syfte att skapa förutsättningar för att 
utvecklas som organisation. I denna förändringsprocess finns det olika vägar att gå och 
beroende på vilka förutsättningar föreningen har kan processen bli komplex, inte minst för de 
anställda som kan komma att behöva anpassa sig till nya omständigheter.  
 
En tänkbar lösning och ett eventuellt steg i rätt riktning utgör outsourcing, vilket är en växande 
trend inom företagsvärlden (Kakabadse & Kakabadse, 2000). Däremot existerar det mindre 
forskning om outsourcing kopplat till ideella föreningar (Pope, Saigal & Key, 2015a). 
Outsourcing innebär att delar av verksamheten som tidigare behandlats intern utkontrakteras 
till extern part (Edgren & Skärvad, 2010). Det finns olika anledningar till varför organisationer 
väljer att gå denna väg, ett exempel anses vara att överblicka en lösning som frigör tid för en 
organisation att fokusera på mer väsentliga områden (Edgren & Skärvad, 2010). Inom 
idrottsföreningar kan den idrottsliga verksamheten utgöra ett sådant väsentligt område.  
 
Pope, Saigal och Key (2015a) menar att det existerar lite empirisk forskning som undersöker 
attityder och mönster kring outsourcing inom ideella föreningar. Författarna har genomfört 
olika typer av studier inom området och konstaterat att ideella föreningar ännu inte tillämpat 
outsourcing i lika stor utsträckning som större, vinstdrivande företag gjort. En specifik studie 
av Pope, Saigal & Key (2015a) visar att mindre ideella föreningar anser att outsourcing först 
och främst blir aktuellt för funktioner som inte är centrala för organisationens uppdrag. Något 
som skiljer ideella föreningar från vinstdrivande företag utgör anledningen till varför 
outsourcingmöjligheten överhuvudtaget uppmärksammas. Intervjuobjekten i studien påpekade 
att beslutet om outsourcing var baserat på rädslan för att göra misstag eller bristen på kunskap 
inom området. Detta gällde specifikt vid funktionerna redovisning och bokföring. På grund av 
de krav som existerar blir många föreningar tvungna att antingen anställa någon som kan göra 
dessa funktioner internt eller outsourca det till extern part (Pope, Saigal & Key, 2015a). 
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Det finns skillnader bakom skälen till varför små och stora organisationer outsourcar. Medan 
stora organisationer ofta outsourcar för att skaffa sig konkurrensfördelar och sänka kostnader, 
outsourcar mindre organisationer ofta med anledning av att det saknas kompetens för att ha 
kvar funktionen internt (Barczyk, Husain & Green, 2007). Vidare beskriver Barczyk, Husain, 
och Green (2007, s. 42) att många små organisationer, i likhet med ideella föreningar, “driver 
verksamheten med en brandbekämpar-mentalitet och släcker bränder som uppkommer i 
organisationen”. 
 
Denna studie behandlar ämnet outsourcing och utgår från verksamhetsformen ideella 
föreningar. En ideell förening är enligt Bolagsverket (2018) en juridisk person, vilket innebär 
att föreningen kan teckna avtal, ha anställda, äga saker och vara part i rättegångar. För att en 
förening ska klassas som ideell måste ändamålet med föreningen vara ideellt. Enligt 
Bolagsverket (2018) kan man i regel räkna varje syfte som inte främjar medlemmarnas 
ekonomiska intressen som ideella syften. Denna studie belyser idrottslig verksamhet och 
diskussionen tar därmed utgångspunkt från ideella idrottsföreningar. 
 
1.2 Fallbeskrivning 
Degerfors IF är en ideell idrottsförening som har sitt säte i Degerfors kommun i Värmland. 
Föreningen bildades år 1907 och har sedan dess byggt upp en stark identitet genom att tidigt 
symboliseras med ett klubbmärke som står för järn och det manliga könet (Andersson, 2016). 
Tack vare kommunens betydande järnverk har fotbollen fått en bruklig karaktär och därmed 
skapat ett varumärke och en gemenskap kännetecknat av kämpaglöd. Kommunen och 
järnverket har även bidragit med ekonomiskt stöd till föreningens verksamhet då järnverket 
skapat arbetsmöjligheter för Degerfors IF:s spelare, vilket har gynnat utövandet av fotbollen. 
Detta har i sin tur resulterat i att klubben fått möjlighet att locka åtråvärda spelare (Andersson, 
2016). Trots att laget genomlevt upp- och nedgångar gällande seriesystem och ekonomi har 
fotbollen påverkat både supportrar och samhället i stort och i den bemärkelsen skapat en 
gemenskap i kommunen. Då det har förekommit lokal rivalitet mellan närstående klubbar har 
laget fått mycket publicitet, dels via lokala medier men också via böcker som skrivits om 
föreningen. Historien är även bevarad genom deras fotbollsmuseum som har väckt intresse över 
hela Sverige (Andersson, 2016). Degerfors IF är idag känt för att vara en traditionell och anrik 
fotbollsklubb med unika rötter. Gemenskapen och tillhörigheten lever kvar, där föreningen stolt 
visas upp runtom i kommunen i form av vimplar, vykort med fotbollsinslag, halsdukar på 
pizzerior samt genom spelschemat som finns tillgängligt på biblioteket. Tillhörigheten 
kännetecknas av en vi-kraft, vilket innebär att det inte bara är laget som vinner, det är hela 
samhället (Andersson, 2016). 
 
Idag bedriver Degerfors IF en bred förening med olika verksamheter såsom dam- och 
herrfotboll, akademiverksamhet, parafotboll och E-fotboll. De verkar på elitnivå då herrlaget 
spelar i Superettan, vilket är den näst högsta fotbollsserien i Sverige. Utöver sju 
styrelsemedlemmar har föreningen ca 30 anställda varav fyra arbetar på kansliet och resterande 
utgörs av bland annat fotbollsspelare, tränare och materialare. År 2018 omsatte Degerfors IF 
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14,4 miljoner kronor och redovisade ett positivt resultat på strax under 500 000 (Degerfors IF, 
2019). 
 
Organisationen har hamnat i en speciell situation där föreningens ekonomiansvarige blivit 
sjukskriven och som tillfällig åtgärd har de valt att outsourca delar av sin ekonomifunktion. 
Resterande anställda på kansliet har under denna period blivit tvungna att hantera de delar av 
ekonomin som den nuvarande leverantören inte sköter, vilket har inneburit en högre 
arbetsbelastning. Detta har fått föreningens styrelse att se över alternativa lösningar att gå vidare 
med i framtiden. Samtidigt behöver de ta ställning till de krav som återfinns från omgivningen, 
framförallt från intresseorganisationen Svensk elitfotboll (SEF). Degerfors IF kommer under 
nästkommande säsong erhålla mer pengar genom ett förnyat TV-avtal som SEF förhandlat fram 
(EY, 2019). SEF rekommenderar föreningar att investera dessa medel i organisations- och 
verksamhetsutveckling. Dessa kommande medel utgör en av anledningarna till varför 
Degerfors IF har startat ett förändringsarbete vad gäller administration och personal på kansliet. 
I och med denna förändringsprocess som pågår i föreningen utgör föreningen ett bra exempel 
för vår studie om vilka utmaningar och möjligheter som ideella föreningar står inför vid 
outsourcing. 
 
1.3 Problematisering 
Kommersialisering inom idrott har blivit allt mer vedertaget, där sättet att se idrott som “bara 
idrott” övergått till att se det som en produkt på en säljande marknad (Forslund, 2012). Idrott 
har med andra ord blivit en vara som kostar för att människor ska ha möjlighet att titta på den, 
såväl på plats under en livematch, via nätet eller på TV där evenemang kan följas genom 
sändningsrättigheter. Med sändningsrättigheter medföljer digitala möjligheter till att följa 
idrott, vilket i sin tur ger idrottsklubbar intäkter utöver sponsring och medlemsavgifter. Utifrån 
detta perspektiv blir idrottsföreningar mer likt ett företag i dess sätt att hantera pengar då det 
generellt sett finns mera pengar i föreningar idag, trots att grundverksamheten ligger i den 
sportsliga och ideella delen (Forslund, 2012). 
 
Nära besläktat med kommersialiseringen återfinns även professionalisering som kan beskrivas 
utifrån att idrotten bytt fokus från en hobby- och lekverksamhet till en sysselsatt tjänst 
(Forslund, 2012). Det gäller såväl spelare, ledare, vaktmästare, ekonomiansvariga, chefer och 
säljare. Det blir således en mer professionell hantering av föreningens sätt att bedriva sin 
verksamhet. Sättet att organisera och bedriva denna verksamhet ställer även krav på 
kompetenser hos anställda och deras arbetsuppgifter (Forslund, 2012). 
 
De 32 lag som tillhör de två högsta serierna i svensk fotboll - Allsvenskan och Superettan - har 
stöd från intresseorganisationen Svensk elitfotboll. Deras uppdrag är att vara ledande i arbetet 
med att utveckla elitfotbollen i Sverige på klubbnivå, både sportsligt, ekonomiskt, kommersiellt 
och administrativt. Genom avtal med klubbarna ska SEF bidra med att ge föreningar ökade 
ekonomiska förutsättningar för elitfotboll (SEF, 2019b). Detta stöd är viktigt för många 
föreningar, speciellt de klubbar som själva inte har förutsättningar att bedriva en kvalitativ och 
konkurrenskraftig verksamhet på egen hand. De medel som erhålls från SEF ska främst gå till 
att stärka föreningens organisatoriska förutsättningar. De har dessutom utvecklat gemensamma 
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molntjänster och CRM-system för hantering av ekonomi samt medlemshantering, i syfte att 
försäkra sig om att alla föreningar ligger på en grundnivå vad gäller bokföring och ekonomi 
(SEF, 2019a). 
 
I Sverige tillämpas 51%-regeln, vilket innebär att föreningens medlemmar måste ha 
rösträttsmajoritet i ett idrottsaktiebolag, dvs 51% av rösterna. Det betyder att ingen enskild 
ägare, privatperson eller företag, får köpa upp ett idrottsaktiebolag helt och hållet 
(Riksidrottsförbundet, 2019). Däremot återfinns andra ägarformer som är tillåtna internationellt 
sett, där professionella fotbollsklubbar, basketlag och hockeylag ägs i sin helhet av stora 
entreprenörer (Shank & Lydberger, 2015). Att göra delar av verksamheten till ett aktiebolag 
kallas bolagisering och har blivit ett allt vanligare sätt att bedriva sin verksamhet på inom 
elitidrotten under senaste årtiondet (Sahlström, 2019). Svenska elitidrottsföreningar bolagiserar 
sin verksamhet främst i syfte att skaffa sig ekonomiska fördelar (Blank Thörnroos, 2012). 
Bolagisering kan ske på olika sätt. Det finns föreningar som bolagiserar en eller ett fåtal delar 
av verksamheten och det finns de som väljer att bolagisera hela elitverksamheten. Syftet med 
att utföra en sådan radikal förändring, att bli ett bolag istället för att bedrivas som en ideell 
förening, kan exempelvis vara för att få in nytt kapital i form av aktiekapital, lättare 
skattehantering eller att slippa betala mervärdesskatt på vissa varor och tjänster (Sahlström, 
2019). Vidare anses detta vara ett lämpligt tillvägagångssätt då det ger möjlighet för föreningar 
att bedriva sin verksamhet mer affärsmässigt och med ett tydligt resultatansvar (Vestman, 
2016). 
 
I 2018 års säsong av Allsvenskan bedrev sex klubbar sin elitverksamhet i bolagsform, närmare 
bestämt AIK, Dalkurd FF, Djurgårdens IF, Hammarby IF, Örebro SK och Östersund FK 
(Sahlström, 2019). Detta är något som påpekas kunna bidra till att klubbarna tillvaratar 
varumärket på ett bättre kommersiellt sätt genom dess fördelaktigheter med bolagisering. Det 
finns även klubbar i Allsvenskan som valt att bolagisera andra delar av sin verksamhet. Ett 
exempel är IFK Göteborg som valt att bolagisera försäljning av merchandise (Sahlström, 2019). 
Det ska därmed nämnas att det finns en variation av verksamhetsdelar som klubbar kan välja 
att bolagisera, så länge majoriteten av aktiebolaget är ägt av den ideella föreningen. 
 
Bolagisering är ett exempel på en åtgärd som genomförs i syfte att nå strategiska fördelar. På 
samma sätt utgör outsourcing en strategi för att lyfta ut och professionalisera delar av 
verksamheten. Degerfors IF har ännu inte valt att bolagisera utan bedriver sin verksamhet helt 
och hållet som en ideell förening. Däremot söker de alternativa vägar i syfte att utvecklas 
organisatoriskt. De har som tidigare nämnt ett tillfälligt outsourcingavtal med en leverantör som 
sköter delar av ekonomifunktionen. Ekonomifunktionen är bara en tjänst av många som 
organisationer kan välja att outsourca. Enligt Edgren och Skärvad (2010) kan outsourcade 
tjänster delas upp i tre olika divisioner; sekundär service, primärservice och kärnnära 
aktiviteter. Närmare in på den primära servicen uppmärksammas tjänster som anses vara 
avancerade och specialistfunktioner såsom lönehantering, ekonomiadministration, kundservice 
och IT-drift (Edgren & Skärvad, 2010). 
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Pope, Saigal och Key (2015b) menar att löpande bokföring utgör en funktion som ideella 
föreningar ser fördelaktig på att outsourca, däremot varierar det hur stor del av den löpande 
bokföringen som outsourcas. Pope, Saigal & Key (2015b) uttrycker att ekonomihanteringen i 
somliga organisationer kräver en viss intern kunskap, vilket innebär att de med fördel kan 
behållas internt. En annan funktion som ideella föreningar föredrar att outsourca utgör 
löneadministrationen, vilket avser de löner som ska betalas ut till organisationens anställda 
(Pope, Saigal & Key, 2015b). Anledningen till varför denna funktion outsourcas beror dels på 
att det är lätt, billigt och säkert och dels för att den interna hanteringen kan medföra risker. 
Misstag kopplat till lönehantering kan få tidskrävande och dyra konsekvenser för 
organisationen. Dessutom är hanteringen i sig relativt tidskrävande, framförallt när antalet 
anställda ökar (Pope, Saigal & Key (2015b).  
 
Bokföring och lönehantering utgör arbetsuppgifter som tillhör den tjänst som i ideella 
idrottsföreningar brukar kallas för kassör eller kanslist. Eriksson och Svensson (2003) menar 
att detta uppdrag ofta är det mest krävande, med anledning av att det omfattar många 
arbetsuppgifter av olika karaktär. Utöver de administrativa delarna såsom bokföring, 
budgetering, deklarering, hantering av medlemsavgifter och förvaltning av föreningens kapital 
inkluderar tjänsten även informativa element. Styrelsen måste informeras om föreningens 
ekonomiska situation i form av balans- och resultatrapporter och ofta är det just kanslisten som 
detta berör (Eriksson & Svensson, 2003). 
 
1.4 Problemformulering 
Den övergripande problematik som studien belyser är ideella föreningars ekonomihantering 
och organisering utifrån ett strategiskt perspektiv. Många idrottsföreningar upplever 
ekonomihanteringen som utmanande där professionell kunskap ofta saknas (CIF, 2014). 
Outsourcing utgör en möjlighet som inte bara företag utan även ideella föreningar idag börjar 
undersöka i större utsträckning. Denna fallstudie kan fungera som underlag eller 
rekommendation för andra ideella idrottsföreningar som står inför en liknande omställning, där 
de av olika anledningar måste gå mot att bli en modern, professionell elitidrottsförening.  
 
1.5 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att skapa förståelse för vilka utmaningar och möjligheter som ideella 
föreningar står inför vid outsourcing av ekonomifunktionen. 
 
I relation till syftet har följande frågeställning formulerats: 
Vilka utmaningar och möjligheter står ideella föreningar inför vid outsourcing av 
ekonomifunktionen? 
 
 
 
 
 
 



 6 

2. Teoretisk referensram 
Följande teoriavsnitt redogör inledningsvis för fenomenet outsourcing, för att sedan beskriva 
vilka teoretiska utgångspunkter som tidigare använts för att förklara fenomenet. Outsourcing 
diskuteras utifrån två specifika teorier - transaktionskostnadsteorin och det resursbaserade 
synsättet - för att sedan mynna ut i en diskussion om begreppet kärnkompetens som är en 
förgrening av det resursbaserade synsättet. Vidare diskuteras de för- och nackdelar som har 
identifierats kopplat till outsourcing i tidigare forskning och avslutningsvis förs ett resonemang 
kring vilka beslutsgrunder som är lämpliga att beakta.  
 
2.1 Outsourcing som fenomen 
Outsourcing är en av de starkast, växande trenderna de senaste decennierna (Belcourt, 2006; 
Kakabadse & Kakabadse, 2002; Fill & Visser, 2000). Beslutet om huruvida ett företag eller en 
organisation bör outsourca betydande funktioner är bland de mest strategiska val som en 
organisation kan stå inför (Moschuris, 2007). Begreppet outsourcing har blivit definierat på 
många olika sätt av en rad olika forskare sedan slutet på 1980-talet då begreppet myntades 
(Espino‐Rodríguez & Padrón‐Robaina, 2006). En definition står Belcourt (2006, s. 270) för 
som menar att outsourcing förekommer när “...en organisation ingår i avtal med en annan 
organisation för att tillhandahålla tjänster eller produkter tillhörande en större funktion eller 
aktivitet”. 
 
Edgren och Skärvad (2010) belyser outsourcing som sättet ett företag eller en organisation 
väljer att överblicka en upphandling av en funktion såsom en arbetsuppgift, stödfunktion eller 
affärsprocess till en extern part. Utgångspunkten är då att överblicka om en extern part kan 
driva interna funktioner mer effektivt, till lägre kostnad eller med bättre kvalité än den interna 
parten. Det är denna definition som fortsättningsvis kommer att användas för att belysa 
outsourcing som fenomen.   
 
2.2 Outsourcing från en teoretisk utgångspunkt 
Outsourcing utgör ett komplext fenomen och har förklarats med hjälp av olika teorier sedan 
forskare började intressera sig för ämnet (Vaxevanou & Konstantopoulos, 2015). De första 
decennierna var det vanligast förekommande att förklara beslutsgrunderna kring outsourcing 
utifrån transaktionskostnadsteorin (Espino‐Rodríguez & Padrón‐Robaina, 2006). De senaste 10 
åren har forskarna vidgat sina vyer och tagit sig an fenomenet med hjälp av andra teorier. En 
sådan teori utgör det resursbaserade synsättet, som behandlar organisationens interna resurser 
samt förmågor (Espino‐Rodríguez & Padrón‐Robaina, 2006). Dessa två teorier är dominerande 
i litteraturen vad gäller outsourcing (McIvor, 2009). Det finns även studier som har kombinerat 
dessa två teorier och menar att de kompletterar varandra (McIvor, 2008; Arnold, 2000).  
 
2.2.1 Transaktionskostnadsteorin 
Transaktionskostnadsteorin är den mest välanvända teorin inom studier av outsourcing 
(Vaxevanou & Konstantopoulos, 2015). Enligt Williamson (1985) specificerar 
transaktionskostnadsteorin under vilka förutsättningar ett företag bör utföra sina ekonomiska 
transaktioner internt eller externt. Teorin behandlar de transaktionskostnader som förknippas 
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med antingen omgivningsfaktorer eller mänskliga faktorer. Ett exempel på en mänsklig faktor 
är begränsad rationalitet, vilket utgör ett centralt begrepp inom teorin. McIvor (2005) menar att 
begränsad rationalitet innebär att det rationella hos människors beteende är begränsat på grund 
av förmågan att bearbeta information. Med det menas att individens förmåga att ta emot, lagra, 
hämta och bearbeta information utan felaktigheter är fysiskt begränsade (Williamson, 1975). 
Begränsad rationalitet utgör en faktor som kan skapa transaktionella svårigheter (McIvor, 
2005). 
 
Forskare menar att transaktionskostnadsteorin är lämplig för att undersöka beslutsgrunderna 
när en organisation står inför valet att outsourca (Vaxevanou & Konstantopoulos, 2015). Enligt 
transaktionskostnadsteorin är outsourcingbeslutet högst beroende av en jämförelse av 
transaktionskostnader, det vill säga de kostnader som krävs för att driva den specifika tjänsten. 
Det inkluderar de kostnader som uppstår innan funktionen outsourcas, det vill säga när parterna 
ska ingå i ett kontrakt, samt de kostnader som uppstår efter outsourcingen, i form av att 
övervaka utförandet och tillhandahålla återkoppling (Williamson, 1985). Grundtanken är att 
hitta en styrningsstruktur med de lägsta kostnaderna för varje transaktion (Arnold, 2000). 
 
Med tanke på att outsourcing utgör ett så pass komplext fenomen menar Williamson (1985) att 
transaktionskostnadsteorin bör användas tillsammans med andra perspektiv, istället för att se 
det som ett uteslutande synsätt. För att bredda studiens teorigrund framhålls även det 
resursbaserade synsättet. 
 
2.2.2 Det resursbaserade synsättet 
Ett av de grundantaganden som existerar inom det resursbaserade synsättet är att en 
organisation består av en uppsättning resurser som kan skapa komparativa fördelar om de 
används på rätt sätt (McIvor, 2009; Barney, 1991). Grant (1991) delar in resurser i fem olika 
kategorier: finansiella, fysiska, teknologiska, ryktesmässiga och mänskliga resurser. Av dessa 
fem utgör finansiella och fysiska resurser organisationens konkreta resurser vilka är lätta att 
identifiera och bedöma, medan resterande utgör immateriella tillgångar som har potential att 
skapa konkurrensfördelar för organisationen. 
 
Vidare menar Barney (1991) att en resurs måste uppfylla ett antal kriterier för att kunna skapa 
konkurrensfördelar. Dels måste resursen vara värdefull i det avseendet att den tillåter 
organisationen att utnyttja möjligheter och motverka hot. Den bör också vara sällsynt bland 
konkurrenter, då det är osannolikt att den ger konkurrensfördelar om den återfinns hos fler 
aktörer inom samma bransch. Vidare bör organisationen ta hänsyn till hur enkelt det är för 
konkurrenter att imitera resursen eller förmågan, vilket främst handlar om att fastställa graden 
av hållbarhet i resursen. Slutligen måste företaget organisera sig på ett fördelaktigt sätt för att 
skapa möjligheter att utnyttja sina resurser och förmågor på bästa sätt (Barney, 1991).  
 
Konkurrensfördelar kan ses på olika sätt. I en konkurrensdriven bransch är det viktigt att som 
företag skapa förutsättningar för att kunna verka konkurrenskraftigt på sin marknad, för att i 
förlängningen vinna potentiella kunder. Vad gäller ideella föreningar kan konkurrens diskuteras 
utifrån andra aspekter. Vinstmaximering är inte en lika central aspekt för ideella föreningar, 
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däremot blir det viktigt att ta hänsyn till de aktiviteter inom föreningen som är avgörande för 
att uppnå de krav som existerar från omgivningen. Annorlunda uttryckt de aktiviteter som krävs 
för att överleva på deras motsvarighet till marknad, det vill säga den serien som de är 
verksamma inom. Konkurrensfördelar kan då ses som förutsättningar – alternativt fördelar - för 
att kunna verka på önskad nivå. 
 
Teorin om det resursbaserade synsättet har använts i samband med outsourcing främst för att 
avgöra vilka funktioner inom en organisation som är lämpliga att outsourca, samt vilka som 
inte är det (Vaxevanou & Konstantopoulos, 2015; Espino-Rodríguez & Padrón-Robaina, 2006). 
Teorin kan med andra ord användas för att analysera organisationsförmågor som kan koppla 
outsourcing till organisationens resultat och prioriteringar (McIvor, 2009). Att fokusera och 
utveckla dessa förmågor är kärnan inom det resursbaserade synsättet, vilket i sin tur har viktiga 
konsekvenser för vilka aktiviteter som ska utföras internt och vilka som bör outsourcas (McIvor 
2009). Av denna anledning utgör det resursbaserade synsättet ett viktigt bidrag till litteraturen 
om outsourcing.  
 
En förgrening inom denna teori utgör synsättet om kärnkompetens. Diskussionen om 
kärnkompetens och dess relation till outsourcing har utvecklats från det resursbaserade synsättet 
(McIvor, 2005). Det resursbaserade synsättet är hjälpfullt för att identifiera en organisations 
kärnkompetenser och bidrar på så sätt med kunskap om vilka aktiviteter som bör utföras internt 
och vilka som bör outsourcas (Espino-Rodríguez & Padrón-Robaina 2006; Gilley och Rasheed, 
2000). Kärnkompetens är viktigt att ta hänsyn till i diskussionen om outsourcing då den föreslår 
att företagets interna organisation i sig har möjlighet att skapa organisatoriska fördelar (McIvor, 
2005). Kärnkompetens diskuteras djupare i följande avsnitt. 
 
2.3 Kärnkompetens 
Synsättet om kärnkompetens är en starkt förekommande inriktning inom litteraturen om 
outsourcing (Vaxevanou & Konstantopoulos, 2015). Forskare menar att kärnkompetens är en 
betydande aspekt att ta hänsyn till för organisationer som står inför beslutet att outsourca 
(Dolgui & Proth, 2013; Gilley & Rasheed, 2000). Edgren och Skärvad (2010) menar att valet 
att outsourca delar som inte är konkurrenskraftiga i kärnverksamheten kan skapa effektivitet i 
det avseendet att det ger möjlighet att lägga större kraft på de mer väsentliga delarna i kärnan. 
Quinn och Hilmer (1994) argumenterar för att företag bör koncentrera sina resurser på en 
uppsättning kärnkompetenser där de kan uppnå överlägsenhet och därmed erbjuda unika värden 
till kunder.  
 
Axelsson (1998) menar att det finns olika sätt att se och identifiera kärnkompetens på. 
Kärnkompetens kan dels fungera som kritiska och utslagsgivande resurser inom organisationen 
och därmed vara av strategisk karaktär. Det kan också utgöra resurser eller förmågor som är 
särskiljande, det vill säga det som gör organisationen unik och icke-imiterbar. En mer generell 
beskrivning av kärnkompetens är de huvudprocesser som anses vara viktiga för organisationens 
existens. Vidare betonar Axelsson (1998) vikten av att se kärnkompetens som delar av ett 
system. Kompetenserna kan kombineras med andra resurser och förmågor och det blir därmed 
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viktigt att kombinationen i sig fungerar bra, om syftet är att skapa effektiva processer. 
Kärnkompetensen bör även sättas i relation organisationens mål och vision (Axelsson, 1998).  
 
Begreppet kärnkompetens härstammar från Prahalad & Hamel (1990) som förklarar begreppet 
som ett kollektivt sätt att lära känna organisationen. De menar att det är viktigt att förstå 
kapaciteten av kommunikation, involvering och koordinering av specifika uppgifter inom 
organisationen. Detta sker för att involvera flera personer med rätt kompetenser i syfte att skapa 
en stark och konkurrenskraftig slutprodukt (Prahalad & Hamel, 1990). Prahalad och Hamel 
(1990) uppmärksammar tre olika delar för att identifiera kärnkompetensen i en verksamhet. Det 
första signalementet är att en kärnkompetens ska ge möjlighet att potentiellt verka på flera 
marknader. Vidare är det centralt att identifiera den kompetens som ger upphov till upplevd 
kundnytta med den slutgiltiga produkten. Till sist bör kärnkompetensen bestå av en 
sammansättning kompetenser som i sin helhet är svåra för konkurrenter att imitera. I likhet med 
Axelsson (1998) menar Prahalad och Hamel (1990) att de olika kompetenserna i en verksamhet 
i sig inte är unika, utan det är när de sammankopplade kompetenserna sätts i en kontext som de 
blir kärnkompetens. 
 
Utifrån teorin om kärnkompetens delar Gilley och Rasheed (2000) in outsourcing i två olika 
kategorier; periferisk outsourcing och kärnoutsourcing. Periferisk outsourcing innebär att 
företaget outsourcar delar av verksamheten som inte ingår i kärnverksamheten i syfte att kunna 
fokusera mer på den del av verksamheten som företaget är skickliga på. Således kan företaget 
öka sina chanser att prestera på ett bättre sätt samt skapa möjligheter att öka kvalitén på de 
aktiviteter som hör till kärnverksamheten (Gilley & Rasheed, 2000). Kärnoutsourcing innebär 
på motsatt vis att organisationen outsourcar delar av sin verksamhet som ligger nära 
kärnverksamheten. Gilley och Rasheed (2000) menar att detta kan vara problematiskt då 
organisationen kan få en nedåtgående innovation i verksamheten. Dessutom finns det en risk 
att företaget som får uppgiften kan imitera och konkurrera ut organisationens produkt genom 
att lansera egna produkter, med hjälp av den teknik som företaget lejer bort (Gilley & Rasheed, 
2000).  
 
Nära besläktat med begreppet kärnkompetens återfinns begreppet kärnaktiviteter, vilket 
förknippas med organisationens kärnverksamhet. Utifrån antagandet att en verksamhet består 
av både kompetenser och aktiviteter utgör båda begreppen relevanta aspekter i diskussionen. 
Alexander & Young (1996, s. 117) listar fyra kriterier av en organisations kärnaktiviteter: 
 

• ”Aktiviteter som traditionellt sett har utförts internt och är avsedda för stadigvarande bruk 
• Aktiviteter som är avgörande för organisationens resultat 
• Aktiviteter som skapar eller har för avsikt att skapa konkurrensfördelar 
• Aktiviteter som driver framtida tillväxt, innovation eller föryngring av organisationen” 

 
Även Arnold (2000) redogör för begreppet kärnaktiviteter och menar att en organisations 
aktiviteter kan delas in i fyra, hierarkiska kategorier. Den första kategorin utgör kärnan av 
organisationen, vilken innehåller de aktiviteter som är absolut essentiella för organisationens 
existens. Den andra kategorin utgörs av de aktiviteter som är direkt länkade till kärnan och som 
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därmed är betydande för kärnverksamheten. Den tredje kategorin innehåller stödjande 
aktiviteter, det vill säga de aktiviteter som fyller en funktion men som nödvändigtvis inte är 
länkade till kärnan. Avslutningsvis beskriver Arnold (2000) den fjärde kategorin som allmänt 
tillgängliga aktiviteter, vilka kan ses som disponibla. De förekommer med andra ord i 
verksamheten men är inte av betydande karaktär. 
 
2.4 Fördelar med outsourcing 
Fördelarna med outsourcing har listats i många olika tappningar. Ett återkommande motiv i 
litteraturen utgör kostnadsbesparingar (Dolgui & Proth, 2013; Juras, 2008; Belcourt, 2006; 
Arnold, 2000). Om en organisation genomlever ekonomiska problem kan outsourcing vara en 
fördelaktig lösning då det i många fall sänker kostnaderna. En outsourcing av en tjänst kan 
exempelvis vara fördelaktigt om den externa parten besitter bättre system, utrustning och 
metodik för utförandet. Att outsourca blir på så vis bli billigare mot den kompetens som återfås 
än att själv skapa den (Edgren & Skärvad, 2010).  
 
Kopplat till kostnadsaspekten diskuteras även ökad flexibilitet. I en verksamhet där outsourcing 
sker blir utfallet att tidigare fasta kostnader omvandlas till kostnader av rörelsekaraktär. Det 
leder till att organisationer slipper införskaffa utrustning alternativt kompetens som i längden 
binder fasta resurser. Det blir istället ett större fokus på att hantera volymen som investeras i 
den externa parten (Edgren & Skärvad, 2010). En annan syn på flexibilitet är att det ibland 
anses vara enklare att byta ut den externa parten än att byta ut den tidigare interna kompetensen 
och den teknik som hade återfunnits vid att utföra tjänsten i egen regi. Det kan i förlängningen 
leda till att externa parter vill stabilisera sin verksamhet genom att binda ett avtalat samarbete 
över längre tid med den organisation som önskar outsourca (Edgren & Skärvad, 2010). 
 
Vidare betonas personalens arbetssituation. Genom att outsourca områden som inte tillhör 
organisationens kärnkompetens frigörs personalen från arbetsuppgifter som inte är av 
organisationens huvudsakliga karaktär. Istället ges de möjlighet att lägga tid och energi på de 
aktiviteter som bygger på organisationens huvudfokus (Dolgui & Proth, 2013). Det strategiska 
fokuset är av stor vikt och även anställda måste ibland inse att de inte kan uppnå perfektion 
inom alla områden på egen hand (Belcourt, 2006). Att frigöra tid i syfte att kunna fokusera på 
kärnaktiviteterna inom organisationen är ett mycket välanvänt motiv för outsourcing 
(Kakabadse & Kakabadse, 2000). 
 
Organisationer kan via en outsourcing få tillgång till extern kompetens och teknik som inte 
finns tillgängligt internt. Detta med förutsättning att leverantören inte enbart erbjuder 
arbetskraft i sig utan även tillför professionella färdigheter och innovativ teknik i arbetet 
(Dolgui & Proth, 2013). Många funktioner blir outsourcade med anledning av att 
organisationen vill förbättra den befintliga tekniken kopplat till tjänsten (Belcourt, 2006). 
Genom att betala för en tjänst kan organisationen dessutom ställa krav på att arbetet utförs på 
ett professionellt och kvalitativt sätt som förväntas gynna organisationen (Dolgui & Proth, 
2013). Belcourt (2006) menar att det kan vara lättare att ställa kvalitetskrav via ett kontrakt med 
en leverantör än med en del- eller heltidsanställd inom organisationen. 
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2.5 Nackdelar och risker med outsourcing 
Som med alla beslut finns det både fördelar och nackdelar att ta hänsyn till och även outsourcing 
har sina begränsningar och risker (Belcourt, 2006). Barthélemy (2003) menar att 
outsourcinginitiativ i många fall inte lever upp till ledningens förväntningar. I sin studie 
undersöktes nästintill 100 outsourcingförsök och utifrån resultatet identifierades sju “dödliga 
synder” med outsourcing där företag uppvisade följande misstag:  
 

• Outsourcing av funktioner som inte bör outsourcas 
• Misslyckat val av leverantör  
• Svagt upprättat kontrakt med leverantör 
• Tar inte hänsyn till personalens situation 
• Förlorad kontroll över den outsourcade funktionens aktivitet 
• Bortser från de dolda kostnaderna med outsourcing  
• Misslyckas med att upprätta en utgångsstrategi 
 

Förlorad kontroll utgör ett återkommande argument kopplat till risker med outsourcing (Edgren 
& Skärvad, 2010; Kakabadse & Kakabadse, 2000). Kontrollen överförs till leverantören vilket 
gör att organisationen blir mer eller mindre beroende av den externa parten. Edgren och Skärvad 
(2010) menar att ett ökat beroende av leverantörer i vissa fall kan vara negativt. Den funktion 
som en gång blivit outsourcad kan dessutom vara svår att ta tillbaka i egen regi igen (Edgren & 
Skärvad, 2010; McIvor, 2005). 
 
Vidare menar Edgren och Skärvad (2010) att grundidén med outsourcing är att behålla 
kärnverksamheten och fokusera på att utveckla denna på bästa möjliga sätt. Den del av 
verksamheten som outsourcas ska i regel utgöra den del som föreningen saknar 
specialkompetens inom eller som på ett avgörande sätt påverkar kärnverksamhetens utveckling 
negativt. Edgren och Skärvad (2010) menar dock att det i praktiken kan vara svårt att avgöra 
vad som hör till kärnverksamhet eller inte. De redogör för ett exempel där ett företag outsourcar 
sin produktion för att istället fokusera på produktutveckling. Om det visar sig att 
produktionsprocessen är en avgörande del i produktutvecklingen kan kärnverksamheten på så 
sätt försvagas på grund av outsourcingen.  
 
En medföljande risk gällande outsourcing berör organisationens anställda. Outsourcing är en 
form av omorganisering som alltid resulterar i förflyttning av personal (Belcourt, 2006). I 
många fall ger organisationen en känsla av tillhörighet och trygghet hos personalen och i de fall 
ledningen väljer att outsourca kan berörda anställda känna sig motarbetade och uppleva att 
deras kompetens underskattas (Juras, 2008). Istället för att stärka och värdesätta de anställda 
kan ett outsourcingbeslut leda till att berörd personal avlägsnar sig och värdefull kapacitet kan 
därmed gå förlorad (Belcourt, 2006).  
 
Edgren och Skärvad (2010) menar att en del organisationer väljer att helt avstå från outsourcing 
på grund av de sociala kostnader som uppkommer. Med sociala kostnader avser inte bara de 
direkta kostnaderna i form av avveckling, omplacering och uppsägning av personal utan också 
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de indirekta kostnaderna som kan uppstå på grund av bristande motivation för kvarvarande 
personal samt försämrad goodwill i samhället (Edgren & Skärvad, 2010).  
 
2.6 Beslutsgrunder 
När en organisation står inför beslutet att outsourca en eller flera delar av verksamheten finns 
det olika aspekter att ta i beaktning. Studier som är baserade på det resursbaserade synsättet och 
transaktionskostnadsteorin visar att företag tenderar att basera sina beslut på huruvida en 
outsourcing kommer generera lägre kostnader eller strategiska fördelar (Pouder, Cantrell & 
Daly, 2011).  
 
Moschuris (2007) genomförde en empirisk studie där resultatet visade att över två tredjedelar 
av de undersökta företagen började utreda möjligheterna kring outsourcing med anledning av 
kostnadsproblem eller kvalitetsproblem. Kostnadsproblem uppmärksammades genom att 
företagen upplevde ekonomiska problem och blev därmed pressade till att undersöka andra 
alternativ. Kvalitetsproblem syftade i denna kontext till att företagen önskade förbättra kvalitén 
på produkten alternativt tjänsten (Moschuris, 2007). Vidare visade studien att beslutsfattandet 
drevs på en så kallad ad hoc-grund, det vill säga att processen var relativt impulsiv och 
genomfördes utan en förutbestämd plan. Lite hänsyn togs till den strategiska aspekten av 
outsourcing och företagets långsiktiga konkurrenskraft. Verksamhetens kärnkompetens var 
heller inget som beaktades hos företagen i denna studie (Moschuris, 2007). Juras (2008) menar 
på liknande sätt att företagsledningars syn på outsourcing som en “quick fix” bör revideras. 
Istället bör man se på outsourcing som en långsiktig lösning med strategiska inslag (Juras, 
2008).  
 
Även Bagienska (2016) redogör för beslutsgrunderna för outsourcing. De entreprenörer som 
intervjuades för studien menade att rädslan för att göra fel vid utförandet av aktiviteten var stor. 
Således ansåg de att det är bättre att outsourca aktiviteter som de inte känner att de har 
kompetens för att utföra. Detta leder även till att organisationen får garantier för att arbetet blir 
utfört på ett korrekt sätt av den leverantör som de outsourcar arbetet till. Bagienska (2016) 
menar därmed att det inte är tiden det tar att utföra aktiviteten som är den största orsaken till att 
organisationer outsourcar, utan det är tillgången till extern kompetens som utgör det primära 
motivet. Detta kan även sättas i relation till Pope, Saigal & Key (2015) som menar att ideella 
föreningar baserar beslut om outsourcing på rädslan för att göra misstag eller bristen på kunskap 
inom området. 
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3. Metod 
I detta avsnitt presenteras studiens tillvägagångssätt och de metodval som gjorts. Inledningsvis 
diskuteras det övergripande angreppssättet med fokus på kvalitativ ansats samt fallstudie som 
undersökningsdesign. Vidare presenteras urvalet, där både fallet samt respondenterna inom 
fallet argumenteras för. Därefter beskrivs processens gång vad gäller datainsamling och 
dataanalys, för att sedan mynna ut i ett resonemang kring studiens kvalitet. Avsnittet avslutas 
med en diskussion om källkritik samt en metodreflektion där några kritiska synpunkter tas upp.  
 
3.1 Övergripande angreppssätt 
För denna studie har ett kvalitativt tillvägagångssätt tillämpats. En central skillnad mellan en 
kvalitativ och en kvantitativ strategi - som också ligger till grund för valet av studiens 
tillvägagångssätt - berör tankesättet om den sociala verkligheten som föränderlig. Den 
kvalitativa strategin lägger vikt vid de enskilda individerna och dess förmåga att skapa och 
konstruera sin sociala verklighet (Bryman, 2011). Detta resonemang kan med fördel relateras 
till studiens syfte som anspelar på förståelse för hur individer inom vald undersökningsenhet 
ställer sig till den organisatoriska förändring som de står inför. 
 
För att adressera problemet anses fallstudie utgöra en lämplig undersökningsdesign. Jacobsen 
(2017) beskriver denna typ av design som en ingående studie av en eller flera 
undersökningsenheter. En undersökningsenhet kan exempelvis utgöra en enskild individ, det 
vill säga en absolut enhet, eller en organisation, grupp eller ett lokalsamhälle, vilket utgör en 
kollektiv enhet. Idrottsföreningen Degerfors IF ses med andra ord som en kollektiv 
undersökningsenhet. 
 
Yin (2007) beskriver fallstudier som en användbar undersökningsdesign då det är möjligt för 
forskaren att bevara helheten och det meningsfulla i verkliga händelser. Vidare menar Jacobsen 
(2017) att ett fall även kan utgöra en specifik situation, exempelvis en beslutsprocess i en 
organisation. Detta innebär att fallet avgränsas i tid och fallet blir därmed mer koncentrerat till 
en specifik händelse än till en plats. Detta blir aktuellt då den valda undersökningsenheten, det 
vill säga Degerfors IF, står inför en beslutsprocess.  
 
En begränsning gällande fallstudier är att det är relativt svårt att generalisera, det vill säga att 
konstatera att det som sker i ett specifikt fall med säkerhet kommer att se ut på samma sätt i ett 
annat fall (Jacobsen, 2017). För att kunna generalisera krävs data från fler 
undersökningsenheter. Däremot kan underlaget överföras till andra fall som liknar det 
undersökta fallet. I detta fall kan föreningar med liknande storlek, ekonomi, struktur samt 
geografiska förutsättningar ta del av resultatet och på så sätt använda innehållet som underlag, 
i det fallet de står inför en liknande beslutsprocess.  
 
3.2 Urval  
Yin (2007) diskuterar olika grunder för enfallsstudier där det representativa fallet utgör en 
grund som är applicerbar på urvalet för denna studie. Det representativa fallet utgörs av en icke-
unik undersökningsenhet vars situation är vanligt förekommande även inom andra 
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organisationer. De slutsatser och lärdomar som dras från dessa fall kan med fördel överföras 
till liknande situationer inom andra fall (Yin, 2007).  
 
I problematiseringen diskuterades begreppet professionalisering och de ökade krav som idag 
ställs på elitidrottsföreningar. Dessa ökade krav blir ytterst aktuella för Degerfors IF i deras 
nuvarande situation där den idrottsliga framgången är framträdande samtidigt som den 
organisatoriska delen av verksamheten inte utvecklas i samma tempo. Samtidigt utgör det en 
representativ förening eftersom de utmaningar som klubben står inför inte är unika, utan det 
finns med all säkerhet fler föreningar som tvingas bemöta liknande problematik. De lag som 
varje år konkurrerar om en plats i Allsvenskan kan komma att behöva rannsaka sina föreningar 
och fundera över om de har förutsättningarna för en så pass stor omställning som en 
uppflyttning till högsta ligan skulle innebära. Sportslig framgång kräver ofta organisatorisk 
professionalitet. Degerfors IF är bara ett lag av många som behöver handskas med strategiska 
beslut kopplat till bolagisering, outsourcing och administrativ effektivitet. Både företag och 
ideella föreningar måste hitta nya vägar att gå och bibehålla ambitionen att utvecklas. 
 
Vad gäller urvalet av respondenter har ett målstyrt urval gjorts. Det innebär att urvalet görs 
utifrån en önskan om att intervjua de personer som är relevanta för problemformuleringen 
(Bryman, 2011). Då Degerfors IF är en liten förening med få anställda var valmöjligheterna 
begränsade. De mest centrala positionerna som prioriterades var klubb- och sportchef samt 
styrelseledamöter. Detta med anledning av att samla in central information från de personerna 
med mest inblick och inflytande i föreningen. Därutöver valdes respondenter med olika 
positioner i syfte att erhålla nyanserade svar som kunde skilja sig från en respondent till en 
annan. För att skapa förståelse för föreningens utmaningar och möjligheter krävdes olika 
infallsvinklar, då detta kan skilja sig från en anställd till en annan.  Fem intervjuer genomfördes 
vilket gav en relevant och helhetstäckande överblick över föreningens situation. Nedan 
återfinns en presentation av samtliga respondenter.  
 
Tabell 1. Presentation av respondenter.  
Respondent Position 
Patrik Werner Sportchef 

Fredrik Rakar Styrelseledamot 

Suzanne Hällström Vice ordförande 

Boo Jansson Styrelseledamot 

Peter Palmqvist Akademichef 
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3.3 Datainsamling 
 
3.3.1 Primärdata 
I fallstudier utgör intervjuer en av de viktigaste informationskällorna (Yin, 2007). Jacobsen 
(2017) beskriver en individuell intervju som en dialog där intervjuaren talar med respondenten 
och på så vis samlar in data via ord, meningar och berättelser. Vidare menar Jacobsen (2017) 
att den individuella intervjun är lämplig om forskaren är intresserad av vad den enskilda 
individen har att säga samt hur personen tolkar ett specifikt fenomen. För att skapa förståelse 
för hur de enskilda individerna inom det specifika fallet upplever situationen utgör enskilda 
intervjuer ett lämpligt sätt för att besvara studiens frågeställning. Ytterligare en anledning till 
varför intervjuer lämpar sig som datainsamlingsmetod vid just fallstudier är att utvalda 
respondenter som är insatta och välinformerade kan ge viktiga insikter om en viss situation 
(Yin, 2007). Detta går i linje med studiens urval där respondenter valdes utifrån position, just 
för att samla in data från insatta och välinformerade personer. 
 
Fyra av fem intervjuer utgjorde fysiska möten mellan intervjuare och respondent, vilket 
Jacobsen (2017) beskriver som ett fördelaktigt tillvägagångssätt för att etablera tillit och 
öppenhet. Att genomföra intervjuer ansikte-mot-ansikte minskar även risken för missförstånd 
då intervjuaren, utöver svaret, även kan läsa av respondentens kroppsspråk och attityder 
(Jacobsen, 2017). Den intervju som inte genomfördes ansikte-mot-ansikte var tvungen att 
genomföras via mail med anledning av geografisk isolering. Vidare kan intervjuns miljö och 
kontext vara av stor betydelse för utfallet (Jacobsen, 2017). Ambitionen var att genomföra 
samtliga intervjuer på föreningens eget kansli, vilket var möjligt vid tre av fem intervjuer. 
Kansliet utgör en naturlig miljö för respondenterna vilket gjorde att de kunde känna sig 
bekväma och på så sätt svara med ett öppet sinne. På grund av rådande omständigheter 
genomfördes en intervju på Örebro Universitet och en via mail. 
 
Inför intervjuerna framställdes en intervjuguide utifrån studiens syfte samt teoretiska ramverk 
(se bilaga 1). Sex huvudsakliga kategorier behandlades under intervjuerna; krav från 
omgivning, ekonomifunktionen, kärnkompetens, för- och nackdelar med outsourcing, samt 
personalens situation. Intervjuerna var semistrukturerade med anledning av att intervjuaren 
skulle ha möjlighet att gå in på eventuella sidospår som kunde vara av intresse för studiens 
frågeställning. Inför varje intervju informerades respondenten om syftet med studien och det 
frivilliga deltagandet, det vill säga att de när som helst under intervjun kunde välja att avsluta. 
De informerades även om att materialet skulle behandlas konfidentiellt och endast används till 
forskningsändamålet. Slutligen gav respondenterna samtycke till inspelning av intervjun. 
Därmed uppfylls de etiska principer som gäller för svensk forskning (Bryman, 2011). 
 
Närvarande vid intervjuerna var, utöver respondenten, en intervjuare och en medlyssnare. 
Anledningen till att inte samtliga författare var närvarande var dels på grund av 
effektivitetsskäl, dels för att respondenten inte skulle känna sig utpekad eller på något sätt 
obekväm med situationen. Därtill upplevdes en bättre dynamik mellan de två parterna. 
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3.3.2 Sekundärdata 
Sekundärdata har hämtats i form av offentliga dokument i syfte att komplettera primärdata. 
Degerfors IF:s senaste årsredovisning användes för att sätta föreningens storlek och omsättning 
i kontext. Vidare användes rapporter från Svenska Fotbollsförbundet, Ernst and Young, 
Centrum för idrottsforskning samt Riksidrottsförbundet. En sammanställning av dessa 
rapporter återfinns i tabell 3 i bilaga 2.  
 
3.4 Dataanalys 
Intervjuerna transkriberades i sin helhet allteftersom de genomfördes. Enligt Bryman (2011) 
utgör kodning det första steget av dataanalys i kvalitativ forskning. Något som anses vara 
fördelaktigt vid kodningsarbete är att börja i ett så tidigt skede som möjligt, då det dels kan öka 
förståelsen av data och dels underlätta kommande arbetsprocess (Bryman, 2011). Trots att alla 
intervjuer inte var genomförda inleddes arbetet med kodning under datainsamlingens gång. Då 
vi var tre personer kunde arbetet effektiviseras på det sättet att en verkade som intervjuare, en 
annan arbetade med transkribering och den tredje inledde kodningsarbetet. 
 
Transkriberingarna lästes igenom ett flertal gånger där intressanta begrepp, citat och 
återkommande resonemang noterades. Då intervjuerna var strukturerade utifrån sex kategorier 
blev det naturligt att analysera insamlade data utifrån dessa. Exempelvis kunde en nackdel med 
outsourcing identifieras hos flera respondenter och den specifika nackdelen fick därmed en 
“kod”. Den sista delen i analysarbetet handlar enligt Jacobsen (2017) om att sammanbinda 
analysen, där forskaren formulerar förbindelser och sammanhang mellan olika kategorier. 
Många resonemang kunde härledas till olika kategorier beroende på tolkning och rådande 
kontext. Det blev därmed viktigt att skapa en helhetsbild där dataanalysen speglade 
verkligheten i största möjliga mån.  
 
3.5 Studiens kvalitet 
Enligt Jacobsen (2017) ska undersökningar alltid försöka minimera problem som har med 
giltighet och tillförlitlighet att göra. Detta görs för att förbättra studiens kvalitet. Giltighet kallas 
med ett annat ord för validitet och tillförlitlighet benämns som reliabilitet. Även om begreppen 
historiskt sett har kopplats till ett mer positivistiskt synsätt och kvantitativ metod finns goda 
anledningar att ta hänsyn till dem även vid kvalitativ forskning, även om de då kräver en viss 
anpassning (Bryman, 2011). 
 
3.5.1 Validitet 
Jacobsen (2017) delar in begreppet validitet i två delar; intern giltighet och extern giltighet. 
Intern giltighet syftar till de resultat som forskarna kommer fram till och huruvida de är riktiga 
eller inte. Vad som gör detta fall speciellt är att undersökningsenheten, Degerfors IF, står inför 
beslut som de önskar få bästa möjliga utfall av. De har därmed ingen anledning att ge felaktig 
information. Som intervjuobjekt utgör respondenterna relevanta källor i det avseendet att de var 
och en är högst involverade i den problematik som studien berör. Vi gör därför antagandet att 
studieobjekten med all sannolikhet ger en sann representation av verkligheten, vilket utgör en 
central del vad gäller intern giltighet (Jacobsen, 2017). 
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Extern giltighet, eller överförbarhet, handlar om i vilken utsträckning resultaten kan 
generaliseras till andra situationer och miljöer (Bryman, 2011). Som tidigare nämnt utgör inte 
fallstudier, eller kvalitativ forskning överlag, en optimal undersökningsdesign om forskaren 
önskar generalisera från urval till population (Jacobsen, 2017). Vår undersökning utgår endast 
från en kollektiv undersökningsenhet, vilket gör det svårt att dra slutsatsen att just denna enhet 
är representativ för hela populationen. Det utesluter däremot inte möjligheten att resultaten 
inom denna organisation kan vara giltiga även för andra organisationer med liknande 
förutsättningar, då Degerfors IF utgör ett representativt urval i sin situation. 
 
3.5.2 Reliabilitet 
Yin (2007) menar att syftet med reliabilitet är att minimera de fel och skevheter som finns i 
undersökningen. Målet är att tillvägagångssättet ska vara så pass tydligt beskrivet att någon 
annan ska kunna upprepa undersökningen och komma fram till samma resultat och slutsatser. 
Undersökningens olika steg är dokumenterade och väl beskrivna, vilket enligt Yin (2007) utgör 
ett lämpligt sätt att hantera reliabilitetsproblemet. Vidare har samtliga medförfattare inkluderats 
i arbetet med dataanalys. Jacobsen (2017) menar att ett hot mot undersökningens trovärdighet 
är att forskaren slarvar vid registrering och analys av data. Samtliga författare läste igenom 
datamaterialet ett flertal gånger där tolkningar, koder och teman diskuterades tills konsensus 
rådde, vilket utgör en åtgärd som antas öka studiens reliabilitet.  
 
3.6 Källkritik 
Enligt Thurén (2005) innehåller källkritiken fyra olika principer; äkthet, tidssamband, 
oberoende och tendensfrihet. Dessa principer har beaktats på olika sätt under processens gång. 
Ambitionen att hitta relevanta och tidsenliga källor har varit högt prioriterat vid 
informationsinhämtningen. Då outsourcing är ett relativt nytt fenomen råder lite tvivel om att 
litteraturen på något sätt skulle vara föråldrad. Å andra sidan utgör outsourcing ett högst aktuellt 
ämne som forskare fortfarande är väldigt nyfikna på, vilket gör att det blir viktigt att vara 
uppmärksam gällande ny forskning på ämnet. Vad gäller transaktionskostnadsteorin och det 
resursbaserade synsättet är information hämtad från något äldre källor, främst med anledning 
av att valda författare har stark anknytning till teorin och utgör rentav grundare till centrala 
begrepp inom teorin (Prahalad & Hamel 1990; Williamson 1985). Sammantaget har principen 
om tidssamband uppnåtts i största möjliga mån. 
 
Principen om oberoende innebär att källorna ska utgöra original och inte avskrifter eller referat 
av andra källor (Thurén, 2005). Detta har beaktats där originalkällor i samtliga fall identifierats. 
Principen om äkthet, det vill säga att källan ska vara det den utger sig för (Thurén, 2005), har 
uppnåtts i det avseendet att samtliga vetenskapliga artiklar är peer reviewed och hämtade från 
pålitliga databaser (via Örebro Universitet). Avslutningsvis har principen om tendensfrihet 
beaktats i det avseendet att det inte finns någon misstanke om att använda källor gett en falsk 
bild av hur verkligen ser ut. Thurén (2005) menar att det finns en risk att respondenter vinklar 
information på grund av ekonomiska, personliga, politiska eller andra intressen. Antagandet 
görs att risken för att detta ska ha inträffat är marginell.  
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3.7 Metodreflektion 
Undersökningen uppvisar brister i några avseenden. Det faktum att studien är avgränsad till 
endast en ideell förening gör att resultatet kan uppfattas som snävt och väldigt inriktat mot den 
unika situationen inom det studerade fallet. Trots att det tidigare argumenterats för att 
överförbarhet är möjligt för organisationer med liknande förutsättningar anses detta vara en 
adekvat begränsning med studien. En jämförande fallstudie mellan två undersökningsenheter 
med liknande problematik hade exempelvis utgjort ett alternativt tillvägagångssätt, för att 
åstadkomma ett bredare resultat. 
 
De genomförda intervjuerna genererade användbara data som med fördel kunde relateras till 
studiens problematik samt teoretiska referensram. Något som kunnat berika studien ytterligare 
hade möjligen varit en intervju med föreningens ekonomiassistent, som för närvarande är 
sjukskriven. Detta av intresset att överblicka hur personen i fråga ser på att outsourca delar eller 
hela ekonomifunktionen, vilket utgör personens ansvarsområde. Även synen på hur 
arbetsuppgifterna hade förändrats, alternativt underlättats, vid en outsourcing hade utgjort ett 
intressant bidrag till reflektion. Med anledning av att personen är sjukskriven utesluts personen 
som aktuell intervjuperson av integritetsskäl. 
 
Den intervju som inte genomfördes ansikte-mot-ansikte utfördes som tidigare nämnt via mail-
konversation. Det mest optimala hade varit att genomföra även denna ansikte-mot-ansikte, men 
på grund av att respondenten var geografiskt isolerad var detta inte möjligt. Ett mer fördelaktigt 
tillvägagångssätt hade varit telefonintervju, då vi har anledning att tro att det skulle generera 
mer användbara data. 
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4. Empiri 
Följande kapitel presenterar den data som är insamlad via intervjuer av fem respondenter inom 
föreningen Degerfors IF. Strukturen följer de kategorier som intervjuguiden behandlar (se 
bilaga 1) i syfte att förtydliga presentationen.   
 
4.1 Krav från omgivning 
Degerfors är en liten ort med begränsade möjligheter. För många människor utanför orten är 
det ofattbart att en kommun med endast 9000 invånare har ett fotbollslag som efter årets säsong 
slutade på 21:a plats i Sverige. Å andra sidan anser många av Degerfors IF:s supportrar att de 
har alla förutsättningar som krävs för att ta sig upp till högsta ligan; en förväntning som 
oundvikligt påverkar föreningen. Efter årets goda placering kommer dessa förväntningar 
rimligtvis höjas ytterligare. I nuläget är de dock inte en allsvensk föreningen vad gäller kapacitet 
i kanslihuset. 
 

“Vi har ju som en vision och målsättning om att återigen spela allsvensk fotboll, men 
jag tror inte vi är beredda på arbetsinsatserna eller vad som krävs. Till exempel måste 
arenan göras i ordning om det blir så. Vi måste jobba på att förbereda oss på ett bättre 
sätt för att det kan vara möjligt att vi går upp inom några år. Då kan vi inte bli tagna 
på sängen, men så tror jag att det känns lite nu.” - P 

 
Utöver sportsliga förväntningar från supportrar återfinns även ökade krav på digital 
information. Medlemmar och supportrar ska regelbundet informeras via sociala medier så att 
de känner sig uppdaterade och blir medvetna om vad som sker i klubben. Så fort något beslutas 
i föreningen ska informationen delas på ett flertal digitala plattformar. Detta gäller även för de 
samhällskrav som idag ställs på ideella föreningar. Det pratas om att vara en positiv kraft i 
samhället där idrottsklubbar förväntas inkludera alla grupper och individer, vilket också ska 
redogöras för i form av sociala uppdateringar. Idrottsvärlden flyttar sig allt närmare samhället, 
vilket leder till att föreningar på ett nytt sätt måste förhålla sig till samhället och synliggöra den 
samhällsnytta som idrotten gör. 
 
Från och med nästa säsong erhålls ökade medel från intresseorganisationen SEF, vilket 
Degerfors IF naturligtvis ser positivt på. Det kan potentiellt sett vara lockande för föreningar 
att lägga dessa pengar på spelartruppen, men respondenterna menar att det finns en uppenbar 
risk med detta eftersom SEF har uttryckt att medlen ska gå till organisations- och 
verksamhetsutveckling. SEF har därtill ett flertal kvalitetskrav som föreningar måste uppnå. 
Det handlar bland annat om säkerhet, det vill säga att det ska finnas läkare runt lagen och 
säkerhetsorganisationer runt varje evenemang. Dessutom ska samtliga tränare ha en viss typ av 
utbildning och kompetens och föreningens ekonomi måste vara i balans. Skulle något av detta 
misskötas riskerar Degerfors IF att förlora sin elitlicens och konsekvensen blir då att åka ur 
Superettan, vilket skulle vara katastrofalt för föreningen.  
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Med de nya medlen från SEF tillkommer även ökade krav från sponsorer och partnerbolag. 
Större samarbetspartners kan, utöver den sportsliga delen av avtalet, ställa sociala krav såsom 
att föreningen ska skötas på ett hållbart och likvärdigt sätt. 
 

“De lokala småbolagen har inte så mycket sådana krav, men det är ju en långsam 
förändring det där. Fler och fler är uppköpta och kan inte ta beslut om 
sponsorskap lokalt, utan kanske måste ta ett regionalt eller nationellt beslut. Då 
kommer ju helt andra krav av vad de förväntar sig av sin partnerförening. Det är på 
många områden och ledder och det förändras ständigt.” - F 

 
4.2 Ekonomifunktionen 
I nuläget har Degerfors IF tillfälligt outsourcat delar av ekonomifunktionen. Anledningen till 
att de valde detta upplägg var att de på grund av sjukskrivningen blev tvungna att hitta en 
lösning med snabb implementering. Denna process gick väldigt fort och respondenterna menar 
att de vid den tidpunkten egentligen inte hade något annat val. Den externa parten sköter vissa 
delar av ekonomihanteringen, men mycket ligger fortfarande kvar på de befintliga anställda. 
De personer som redan innan sjukskrivningen hade viss inblick i ekonomin fick därmed gå in 
och ta ansvar vad gäller förarbete och ta fram underlag.  
 
Den tillfälliga outsourcingen har fungerat bra, men respondenterna anser inte att situationen är 
hållbar. Föreningens anställda får i nuläget slita hårt på grund av att de är så få och situationen 
kräver dagliga prioriteringar av det som är absolut viktigast. De menar att de för tillfället 
befinner sig på botten vad gäller kapacitet i kanslihuset. De anställda har hög kompetens men 
saknar kapacitet att utföra de sakerna de önskar. 
 

“Just nu blir det en väldig överbelastning. Styrelsen tycker sig ha massa goda och fina 
idéer om att utöka verksamheten och ta in mer intäkter och så vidare. Men allt det 
hamnar just nu i samma knä på samma två personer och de är redan överarbetade.” 

 
Ekonomifunktionen i en ideell förening som Degerfors IF innehåller oftast mer än bara 
renodlade ekonomiuppgifter. Utöver bokföring och fakturahantering kan det exempelvis röra 
sig om årskort, medlemsregister och lotterier. Den nuvarande leverantören sköter inte dessa 
extrauppgifter utan hanterar bara de underlag som läggs fram av styrelsen. Strukturen kring 
denna hantering blir därmed viktig att få ordning på där föreningen måste specificera vem som 
gör vad, framförallt under den period då ordinarie arbetsfördelning satts i rubbning. Just nu är 
alla inblandade i de flesta processer vilket kräver mycket tid och engagemang. 
 
Den del av ekonomifunktionen som majoriteten av respondenterna anser vara mest aktuell för 
permanent outsourcing är lönehanteringen. När det bara är en person som besitter kompetens 
för uppgiften blir det oerhört sårbart och eftersom lönerna är något som måste ut varje månad 
är det av stor betydelse att det utförs på ett säkert och hållbart sätt. Ett flertal respondenter menar 
att oavsett vilket beslut som tas kopplat till outsourcing bör lönehanteringen ändå läggas ut. 
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4.3 Kärnkompetens 
Utifrån intervjusvaren råder det konsensus kring vad som utgör föreningens kärnkompetens. 
Även om respondenterna gav någorlunda olika synvinklar mynnar det i största del ut i att 
fotbollen är föreningens mest väsentliga område. De verksamhetsdelar som finns vid sidan av 
fotbollen ses vidare som stödfunktioner, som arbetar för att lyfta fotbollen genom support samt 
att arbeta fram resurser. Marknadsavdelning och administrativt arbete exemplifieras som 
stödfunktioner och dessa existerar endast som ett resultat av fotbollsverksamheten. 
 
Å andra sidan ges en reflekterande syn när en av respondenterna diskuterar problematiken med 
att se elitfotbollen som föreningens enda kärnkompetens. Elitsatsningen har varit deras primära 
uppgift och verksamheten har fokuserat på att komma tillbaka till Allsvenskan. 
Kärnkompetensen att sköta den rena medlemsföreningen via medlemsvård har därmed fått stå 
i bakgrunden för elitfotbollen som kärnverksamhet. Då Degerfors IF symboliserar en förening 
av tradition och stark medlemsidentitet blir det kanske ännu viktigare att inte förlora den ideella 
identiteten i det professionella arbetet med Allsvenskan som mål.  
 

“Föreningen är i behov av att upprätthålla föreningsverksamhet och medlemsvård, 
och frågan är om inte detta har missats de senaste åren och att kärnkompetensen, 
alltså att sköta en medlemsförening, fått stå tillbaka för idén om elitfotboll som 
kärnverksamhet. Detta blir mer och mer aktuellt nu när vi utökat med parasport, 
e-sport och damfotboll, vi blir helt enkelt en bredare förening igen. Vi behöver 
återta kompetensen att bedriva föreningsverksamhet, även om vi råkar ha 
ett elitlag i fotboll.” - F 

 
4.4 Fördelar med outsourcing 
Anledningen till att föreningen implementerade en tillfällig outsourcinglösning var som tidigare 
nämnt av nöd, även om de hävdar att det ändå var dags att se över den delen av verksamheten. 
Skälet till att denna utvärdering inte gjorts tidigare var för att primärt fokus låg på marknad- 
och säljverksamheten. Istället för att prioritera hanteringen av ekonomin lades tid och kraft på 
att öka intäkterna. Efter sjukskrivningen ställdes allt på sin spets och de blev därmed tvungna 
att sätta sig in i de rutiner och regler som existerar i både kanslimiljön och IT-miljön. 
 
Efter den tillfälliga outsourcingen har de insett hur lite tid det egentligen behöver gå till dessa 
funktioner, vilket har lett till att de nu överväger att permanent gå över till en annan lösning. 
Ett primärt motiv som nästintill samtliga respondenter lyfter angående fördelar med outsourcing 
är minskad sårbarhet. I och med att alla ekonomiuppgifter sköttes av endast en person blev det 
väldigt påtagligt när denna person inte längre fanns tillgänglig. Om en extern part ansvarar för 
vissa delar minskar föreningens sårbarhet då man av en leverantör kan kräva att arbetet 
genomförs professionellt på ett helt annat sätt. I den bemärkelsen kan det vara bekvämt att 
anställa en leverantör för att man då vet att det blir riktigt och rätt genomfört.  
 
En annan aspekt av sårbarheten berör föreningens IT-hantering. Det existerar i nuläget mycket 
mekaniskt hantverk i arbetet, vilket också bidrar till föreningens sårbarhet. Skulle det finnas 
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möjlighet att säkerhetskopiera information och system ökar hållbarheten och det blir därmed 
mer överblickbart och mindre sårbart. Moderna system skulle även ge styrelsen en bättre 
överblick för strategiska beslut månadsvis. 
 
En annan potentiell fördel som respondenterna lyfter utgör effektivisering. De misstänker att 
en permanent outsourcinglösning skulle effektivisera det dagliga arbetet inom föreningen. 
Istället för att personal som egentligen inte har rätt kompetens ska lägga tid och energi på 
bokföring, fakturahantering och andra uppgifter av ekonomisk karaktär vore det fördelaktigt 
om detta sköttes av en leverantör. Effektiviseringen innebär också att tid och resurser kan läggas 
på andra delar inom verksamheten.  
 

“...så det tror jag är jättebra, att man kan lyfta ut de här bitarna som andra kan göra. 
Så får vi ägna oss åt våra, det är som man säger i ett företag, vi måste ägna oss åt vår 
kärnverksamhet. Det är det som man måste satsa på.” - B 

 
Respondenterna nämner även fördelen med att besparas från att ha en heltidsanställd, vilket kan 
relateras till kostnadsaspekten av ett oursourcingbeslut. Kostnadsaspekten anses vara central 
och om en permanent outsourcinglösning skulle innebära att föreningen sparar pengar skulle 
det självklart ses som fördelaktigt.  
 
4.5 Nackdelar med outsourcing 
Utöver de potentiella fördelarna som lyfts återfinns även risker. En central risk som 
identifierades hos flera respondenter är att outsourcing kan innebära förlorad tillgänglighet. 
Sportchefer kan behöva snabb åtkomst till information eller pengar vad gäller exempelvis 
spelarövergångar, vilket kan bli problematiskt om det inte finns någon på plats som snabbt kan 
hantera detta. Samtidigt förenklas den dagliga diskussionen om den som bär ansvaret och har 
all information faktiskt sitter kanslihuset. Det bidrar till tillgänglighet då resterande anställda 
på ett snabbt och smidigt sätt kan bli underrättade.  
 
Vidare påpekar flera respondenter att de i nuläget hanterar en del unika transaktioner som kan 
vara svåra för standardiserade program att fånga upp. Föreningen skiljer sig från ett företag i 
det avseendet att situationer inte alltid hanteras på samma sätt där samtliga inblandade vet vad 
som gäller. Det traditionella förhållningssättet genomsyrar föreningen på många olika plan.   
 

“Vi är lite sårbara, allt är så traditionellt i Degerfors IF. Vi vet inte riktigt vilka 
situationer som skulle kunna uppstå när de gäller hantering av inköp av material, 
tröjor, tryck, tvätt... Alltså vi har ingen aning. Bandage, sjukgymnastik, gymkort, allt det 
där. Vi har inte riktigt överblick över hur många av sådana saker som hanteras med 
särlösningar för alla.” - F 

 
Förlorad kontroll och överblick lyfts också som en central risk. Det faktum att det i nuläget görs 
så pass mycket på plats i kanslihuset gör att det råder en tveksamhet till att outsourca hela 
ekonomifunktionen. Samtidigt menar respondenterna att det ligger mycket kunskap i det 
befintliga hanterandet av ekonomin. Det lite mer otympliga hanterandet gör att de får en väldig 
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kunskap och inblick i varje särskilt fall. Degerfors IF är en organisk föreningen på det sättet att 
många av arbetsuppgifterna är integrerade i varandra. 
 
Vid jämförandet av att outsourca eller ha en heltidsanställd föredras det senare alternativet, 
under förutsättning att en heltidsanställning är billigare. Därav blir kostnadsaspekten återigen 
relevant. Föreningen anser att det är fördelaktigt med mycket folk på plats i kansliet eftersom 
de då är fler som kan hjälpas åt med andra saker. Återigen diskuteras den organiska strukturen 
och de unika situationerna. Många aktiviteter som rör medlemmarna är av karaktären att desto 
fler inblandade, desto bättre. En nackdel med outsourcing utgör annorlunda uttryckt att det kan 
innebära att de förlorar personal. 
 
Avslutningsvis lyfts vikten av att en potentiell leverantör får grepp om hur verksamheten ser ut 
och fungerar. Detta blir nödvändigt för att kunna identifiera eventuella misstag och 
felaktigheter, samtidigt som att det ger en historik vilket möjliggör värdefulla utvärderingar. 
Något annat som förutsätter en lyckad implementering är en tydlig avgränsning, det vill säga 
att definiera gränserna för de uppgifter som ska outsourcas. 
 
4.6 Personalens situation 
Utifrån beslutet om att outsourca hela, alternativt delar av, ekonomifunktionen berättar 
respondenterna hur de tror att deras roll och sysselsättning skulle påverkas. Samtliga 
respondenter hävdar att deras roll i föreningen inte skulle förändras i större utsträckning. 
Däremot uppmärksammas det faktum att arbetsbelastningen i hög grad skulle påverkas av en 
permanent outsourcinglösning. Under denna lite mer turbulenta tid har föreningens anställda 
fått behöva hantera uppgifter som normalt sett inte ingår i deras tjänst. Vad gäller just 
arbetsbelastning resoneras det framförallt kring ekonomiassistenten. 
  

”Det är ju det att vi har en person som är anställd för att göra de här uppgifterna och 
på hennes bord så är det lite för mycket uppdrag. Så att till exempel ta bort lönerna… 
Nu talar jag för egen sak för att jag tycker att de är viktigt att vi lägger ut. Det skulle ju 
förbättra hennes arbetssituation och det väldigt positivt.” - S 

  
En annan dimension som betonas är hantverket kopplat till arbetsuppgiften. En implementering 
av nya system skulle kunna innebära att det specifika hantverket går förlorat, vilket kan få 
negativa effekter om det specifika hantverket är betydelsefullt för personen vars uppgift det 
tillhör. Detta utgör en risk som kan hänföras till personalens situation inom föreningen. 
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5. Analys och diskussion 
Studiens frågeställning lyder “vilka utmaningar och möjligheter står ideella föreningar för vid 
outsourcing av ekonomifunktionen?”. För att besvara frågeställningen kommer empirin sättas 
i relation till den teoretiska referensramen, i syfte att bemöta tidigare forskning och på så sätt 
konstatera huruvida empirin bekräftar alternativt motsäger litteraturen. Sex kategorier 
behandlades under intervjuerna och även om flera resonemang går att härleda till mer än en 
kategori anses uppdelningen vara relevant för att belysa olika parametrar av ett 
outsourcingbeslut. Följande diskussion följer således samma struktur.  
 
5.1 Krav från omgivning 
Konkurrensfördelar är ett begrepp som i traditionell mening är svårt att tillämpa på 
verksamhetsformen ideella föreningar, då konkurrens ofta diskuteras i termer av 
vinstmaximering, produktutveckling, kundnöjdhet och marknad. Konkurrensfördelar kan 
emellertid appliceras på olika kontexter och därmed få andra innebörder. Som tidigare nämnt 
kan konkurrensfördelar ses som förutsättningar – alternativt fördelar – för att en ideell förening 
ska kunna uppnå de krav som existerar från omgivningen. Med andra ord kan det avse de 
aktiviteter och funktioner som krävs för att kunna verka på önskad nivå. I Degerfors IF fall 
utgör den önskade nivån Allsvenskan. Visionen om att återigen spela allsvensk fotboll är väl 
etablerad och genomsyrar hela verksamheten. Enligt dem själva har de i nuläget inte en 
organisation som håller för allsvensk nivå, vilket bekymrar dem. 
 
Det resursbaserade synsättet bygger på att organisationer ska identifiera de resurser och 
förmågor som är konkurrenskraftiga (McIvor, 2009). Det finns ett flertal modeller som 
beskriver hur specifika resurser kan bli avgörande för organisationen om de används på rätt 
sätt. Ett exempel utgör Barneys (1991) fyra kriterier gällande en resurs karaktär att vara 
värdefull, sällsynt, icke-imiterbar och organiserad. Ideella föreningar består, likväl som företag, 
av en uppsättning resurser som bör användas på ett fördelaktigt sätt, även om det realiseras i 
lite annorlunda form. I ett företag behövs sällsynta resurser för att skapa konkurrensfördelar 
gentemot andra företag i samma bransch. I ideella föreningar likt Degerfors IF behöver 
resurserna å andra sidan vara sällsynta gentemot andra föreningars verksamheter, exempelvis 
för att åskådare ska välja att betala inträde för en fotbollsmatch istället för en ishockeymatch. 
Aspekter inom det resursbaserade synsättet blir med andra ord relevanta för alla typer av 
organisationer. Vidare utgör kategoriseringen av resurser en intressant synvinkel. Enligt Grant 
(1991) kan resurser delas in i finansiella, fysiska, teknologiska, ryktesmässiga och mänskliga 
resurser. Likväl som att de fysiska resurserna är centrala för att Degerfors IF ska kunna bedriva 
sin verksamhet blir de finansiella resurserna allt viktigare ju högre målsättning föreningen sätter 
upp. Även mänskliga resurser är av väsentlighet för att de interna aktiviteterna ska bli utfört på 
ett konkurrenskraftigt – och därmed fördelaktigt – sätt. Utifrån beslutet om outsourcing kan 
föreningens resurser kategoriseras med avseende på hur centrala de är för föreningens 
verksamhet. 
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Att som organisation sträva efter att utveckla resurser och förmågor utgör kärnan i det 
resursbaserade synsättet (McIvor, 2009). I Degerfors IF:s fall kan det liknas med de resurser 
och förmågor som krävs för att skapa en organisation som är nog stark för att verka på elitnivå. 
Ett exempel på en sådan förmåga återfinns i empirin där en av respondenterna diskuterar de 
ökade kraven på digital information. Detta är en förmåga som ständigt behöver utvecklas för 
att möjliggöra goda relationer med såväl supportrar som partnerbolag. Det leder i förlängningen 
till att supportrar kommer till matcherna samt att företag engagerar sig i föreningen, vilket också 
ger föreningen intäkter. En annan förmåga utgör samhällsnyttan, som på liknande sätt blir viktig 
för föreningens utveckling. Om Degerfors IF ligger i framkant vad gäller samhällsengagemang 
ökar möjligheterna för goda sponsor- och partnersamarbeten, vilket i sin tur är centralt för att 
de ska kunna erhålla medel. 
 
De medel från SEF som föreningen erhåller från och med nästkommande säsong kommer enligt 
respondenterna vara av stor betydelse för föreningen. Dessa medel ska som tidigare nämnt gå 
till organisations- och verksamhetsutveckling. Med andra ord ska pengarna läggas på de 
resurser som stärker föreningens organisation. Det kan dock uppstå meningsskiljaktigheter om 
vilka resurser som faktiskt stärker föreningen. Enligt Barney (1991) bör en resurs vara 
värdefull, sällsynt och icke-imiterbar. I det avseendet kan man påstå att en skicklig 
fotbollsspelare är en konkurrenskraftig resurs, eftersom en skicklig fotbollsspelare på kontrakt 
är både värdefull, sällsynt och icke-imiterbar. Däremot kan frågan ställas på vilket sätt denna 
spelare bidrar till organisationsutveckling och ger förutsättningar för att uppnå de krav som 
existerar på föreningen. Det blir därmed viktigt att analysera vilka resurser som gynnar framtida 
utveckling med hänseende på de krav som existerar. 
 
5.2 Ekonomifunktionen 
I dagsläget har Degerfors IF outsourcat delar av sin ekonomifunktion till extern part, då 
föreningens ekonomiansvarige tvingats sjukskriva sig. Den här omständigheten har gett upphov 
till diskussioner kring hur föreningen ska gå vidare med den ekonomiska verksamheten i 
klubben. Att outsourca delar av ekonomin till extern part var ett beslut som fattades av nöd, då 
det ansågs nödvändigt för att föreningen skulle klara av den dagliga verksamheten. Detta går i 
linje med Barczyk, Husain och Green (2007) som menar att ideella föreningar till skillnad från 
företag inte outsourcar på grund av kostnadsskäl, utan för att de är tvungna och ibland till och 
med för att överleva. Att genomföra processen impulsivt, utan någon specifik strategi för 
framtiden, kan även relateras till de resultat som återfinns i Moschuris (2007) studie där 
majoriteten av småföretagen tog lite hänsyn till den strategiska aspekten av outsourcing. Det 
finns säkerligen olika anledningar till varför detta verkar vara ett återkommande 
handlingsmönster, det vill säga att den strategiska aspekten ofta bortses från. Dels kan det bero 
på att ideella föreningar helt enkelt inte har samma möjligheter vad gäller förarbete och 
utvärdering. Ideella idrottsföreningar sätter i regel idrotten i fokus och låter det andra vara, givet 
att de andra områdena fungerar som de ska. Ett företag har troligtvis mer tid och utrymme att 
undersöka en outsourcingmöjlighet innan en kris uppstår, medan ideella föreningar ofta gör det 
som en konsekvens av att en aktivitet eller funktion har kraschat. 
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Även om den strategiska aspekten inte återfinns lika starkt är den inte helt utesluten. En av 
respondenterna önskar exempelvis att styrelsen får bättre underlag för strategiska beslut 
månadsvis. Samtidigt kan fler resonemang tolkas som strategiska, trots att det inte direkt 
framgår av svaren. Att söka efter de lösningar som innebär kostnadsreduceringar är ett exempel 
på strategiskt tänkande, att möjliggöra för personal att lägga tid och kraft på kärnkompetensen 
är ett annat. Med anledning av den rådande professionaliseringen är det sannolikt att fler 
föreningar, oavsett storlek, kommer basera sina beslut utifrån vad som är strategiskt 
fördelaktigt. Den växande bolagiseringstrenden är ett exempel på detta, där föreningar väljer 
att bolagisera för att det ger möjligt att bedriva sin verksamhet mer affärsmässigt (Vestman, 
2016).  
 
Eftersom inte hela hanteringen av ekonomin outsourcades får kansliet ta hand om resterande 
delar, vilket i nuläget skapar en stor arbetsbelastning. I en ideell idrottsförening som Degerfors 
IF innehåller ekonomifunktionen mer än bara renodlade ekonomiuppgifter som 
medlemshantering och årskort. Pope, Saigal och Key (2015b) menar att det i ideella föreningars 
ekonomifunktion finns vissa delar som kräver intern expertis och därmed är svåra att överföra 
till en extern part. Detta förklarar variationen av hur mycket eller lite en förening outsourcar. I 
Degerfors IF utgör just medlemshantering och hantering av årskort exempel på sådana delar 
som kräver intern expertis och medför därför svårigheter att outsourca. Det finns därav 
utrymme för diskussion kring huruvida föreningen ska outsourca delar av eller hela 
ekonomifunktionen.  
 
En återkommande funktion som majoriteten av respondenterna belyser är löneadministrationen. 
Det diskuteras om vikten av att lönerna faktiskt kommer ut och att det är ohållbart när bara en 
person har kunskap om hanteringen. Detta går i linje med vad Pope, Saigal & Key (2015b) kom 
fram till i sin studie; att ideella föreningar ser positivt på att outsourca löneadministrationen. 
Kanske inte primärt för att det är en svår uppgift, utan mer på grund av att funktionen är viktig, 
tidskrävande och det faktum att det är en återkommande handling som behöver hanteras varje 
månad. Skulle det ske misstag i hanteringen kan det ta upp mycket tid och resterande 
arbetsuppgifter skulle därmed bli drabbade. Eftersom Degerfors IF för tillfället är 
underbemannade på kansliet kan detta bli ett problem. Williamson (1985) menar att en 
jämförelse av transaktionskostnader är något som ett outsourcingbeslut är högst beroende av. 
Med det menas att jämföra de kostnader som krävs för att driva den specifika tjänsten. I och 
med att löneadministrationen kräver tid blir det viktigt att Degerfors IF tar hänsyn till 
kostnadsaspekten utifrån olika perspektiv när de beslutar om vilka funktioner som ska 
outsourcas eller inte. 
 
5.3 Kärnkompetens 
Innebörden av begreppet kärnkompetens förklaras enligt Axelsson (1998) som de 
huvudprocesser som anses vara viktiga i en verksamhet, samtidigt som de bör sättas i relation 
till de mål och visioner som finns. Detta kan relateras till det faktum att samtliga respondenter 
nämner elitfotbollen som föreningens huvudsakliga fokus, vilket också går i linje med deras 
vision om att återigen spela allsvensk fotboll. 
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Marknadsavdelning och administrativa uppgifter nämns som stödfunktioner till 
fotbollsverksamheten, vilket kan relateras till Arnolds (2008) syn på en organisations aktiviteter 
utifrån fyra kategorier. Om fotbollen utgör kärnan kan administration och marknadsavdelning 
ses som kärnnära aktiviteter, som är direkt länkade till kärnan, alternativt stödjande aktiviteter, 
som fyller en funktion men som nödvändigtvis inte är länkade till kärnan. Utifrån detta synsätt 
kan de olika aktiviteterna kategoriseras med avseende på hur pass väsentliga de är för 
organisationens huvudsakliga uppdrag. Denna kategorisering blir särskilt viktig när föreningen 
står inför ett outsourcingbeslut då de måste avgöra vilka aktiviteter som med fördelaktighet kan 
outsourcas till extern part. Genom att urskilja dessa aktiviteter blir det lättare att ta fram 
underlag och fatta ett välgrundat beslut om outsourcing. Å andra sidan är det inte säkert att 
denna urskiljning är helt oproblematisk, då det är möjligt att mer eller mindre alla funktioner är 
kopplade till kärnverksamheten. Framförallt för en relativt liten förening med få avdelningar. 
Marknadsavdelningen är ett exempel på en stödfunktion som har en stark relation till 
föreningens kärnkompetens. Om den inte gör sitt jobb med att locka medlemmar och åskådare 
till matcherna blir det svårt för föreningen att överhuvudtaget bedriva fotbollsverksamhet, 
vilket ju anses vara organisationens kärnkompetens. 
  
Vidare menar Axelsson (1998) att kärnkompetenserna kan kombineras med andra resurser och 
förmågor, där det blir viktigt att kombinationen i sig fungerar bra. Utöver fotbollen diskuteras 
medlemsvården som tillsammans med skötseln av det rena föreningsarbetet inte får glömmas 
bort i målet att gå upp till Allsvenskan. Det finns en risk med att ideella föreningar verkar mer 
och mer som företag i det avseendet att medlemsandan kan gå förlorad, framförallt när det utgör 
en så pass central del av föreningens grundidé. Degerfors IF:s föreningsarbete bygger på en 
identitet som genomsyras av tradition, gemenskap och tillhörighet. Att förhålla sig till en 
elitverksamhet som ständigt är i utveckling och samtidigt försöka bevara den starka och 
väletablerade identiteten kan således bli en utmaning. 
 
Detta öppnar således upp för diskussion om hur organisationen ska förhålla sig till sin 
kärnkompetens. Utifrån uppfattningen om att föreningen innehåller fler kärnkompetenser kan 
det behöva tydliggöras hur denna fördelning ska ta form i det dagliga arbetet. I relation till 
Axelssons (1998) synsätt kan de olika förmågorna kombineras och en bra kombination kan då 
skapa förutsättningar för att skapa den stabila organisation som de eftersträvar. Ett annat 
exempel är kombinationen mellan den idrottsliga verksamheten och den organisatoriska 
verksamheten. När fotbollen utvecklas och tar steg framåt i seriesystemet måste också det 
organisatoriska arbetet runt omkring utvecklas i samma takt. Misslyckas de med den 
organisatoriska delen blir det svårt att överleva de förändringar som skulle ske om laget skulle 
kvalificera sig till Allsvenskan, där kraven är betydligt högre än i Superettan. 
 
 
 
 
 
 
 



 28 

5.4 För- och nackdelar med outsourcing 
De för- och nackdelar som identifierades hos respondenterna är listade i tabell 2.  
 
Tabell 2. Identifierade för- och nackdelar med outsourcing utifrån respondenternas svar 

Fördelar Nackdelar 

Kostnadsreducering Förlorad tillgänglighet och kontroll 

Effektivisering Minutkontakt 

Minskad sårbarhet Unika situationer 

Säkerhet och hållbarhet Tappar personal 

Bättre beslutsgrunder för styrelse Kunskap som går förlorad 

Mer fokus på kärnverksamhet Förlorad identitet 

 
5.4.1 Fördelar 
Ett centralt motiv som lyfts i litteraturen om outsourcing är kostnadsbesparingar (Dolgui & 
Poroth, 2013; Juras, 2008; Belcourt, 2006; Arnold, 2000), vilket också återfinns i fallet med 
Degerfors IF. Kostnadsaspekten är betydelsefull i den bemärkelsen att de söker en lösning som 
innebär att föreningen sparar pengar. Att detta utgör ett så pass centralt motiv kan relateras till 
det grundantagande inom transaktionskostnadsteorin som innebär att beslut inom 
organisationer bör grundas på de kostnader som funktionen ger upphov till (Williamson, 1985). 
För att vara säker på att en outsourcing verkligen innebär kostnadsbesparingar krävs ett 
noggrant analysarbete, dels genom att definiera de kostnader som uppstår när två parter ska 
ingå i ett kontrakt och dels kostnaderna som uppstår efter implementering i form av 
övervakning och återkoppling (Williamson, 1985). I ett större företag skulle en projektgrupp 
kunna ta sig an detta analysarbete för att sedan återkoppla till ledningen med en 
rekommendation. För mindre, ideella föreningar existerar inte denna möjlighet i samma 
utsträckning, vilket kan göra processen problematisk. 
 
Motivet att frigöra tid i syfte att fokusera på kärnverksamheten inom föreningen lyfts av 
respondenterna, vilket också är en återkommande fördel listad i litteraturen (Dolgui & Proth, 
2013; Belcourt, 2006). Kärnkompetensen i Degerfors IF är som tidigare nämnt 
fotbollsverksamheten och att outsourca delar som inte tillhör kärnkompetensen skulle i det 
avseendet vara fördelaktigt. Det faller sig naturligt att ekonomienheten kommer upp till 
diskussion i nuläget där sjukskrivningen har skapat en ohållbar situation för föreningen, där 
ekonomirelaterade arbetsuppgifter tilldelats personal vars tid egentligen bör läggas på annat. 
 
En betydande fördel som identifierades hos samtliga respondenter var att en outsourcing 
troligtvis skulle innebära minskad sårbarhet, vilket utgör ett motiv som inte diskuteras lika 
frekvent i litteraturen. Degerfors IF är en organisk förening på det sättet att mycket arbete är av 
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mekanisk karaktär där utövaren i sig är viktig för själva utförandet. Detta innebär att de som 
förening blir sårbara, vilket realiserades när ekonomiassistenten plötsligt försvann. I och med 
sjukskrivningen fick andra på kansliet träda in och hjälpa till, även om de kanske saknade 
kompetens för uppgifterna. Denna struktur skiljer sig från ett traditionellt företag där det ofta 
förekommer mer formella processer. I likhet med vad Barczyk, Husain och Green (2007) 
beskriver som en ”brandbekämpar-mentalitet” agerar ideella föreningar ofta på det som är mest 
krisartat för tillfället, utan ett strategiskt synsätt. Å andra sidan har sjukskrivningen gett upphov 
till en diskussion inom styrelsen som rör en eventuell outsourcing. Detta kan ses som att 
styrelsen analyserar föreningens organisationsförmåga och inleder ett prioriteringsarbete där 
det utformas en strategi för hur de ska gå vidare i framtiden. 
 
Vidare uppmärksammas att få respondenter nämner tillgång till expertis som en fördel med 
outsourcing. Det anses inte utgöra en huvudfaktor som beslutet ligger och väger på, utan 
majoriteten belyser andra aspekter. Detta är en aning konflikterande mot litteraturen, då 
forskare menar att många organisationer önskar outsourca en funktion med anledning av att de 
önskar förbättra kvalitén eller tekniken kopplat till tjänsten (Bagienska, 2016; Dolgui & Proth, 
2013; Belcourt, 2006). Detta kan bero på att personal inom ideella föreningar traditionellt sett 
arbetet ideellt, utan arvode. Det existerar en mentalitet och en ambition om att föreningar ska 
verka som organiska enheter där anställda är handplockade för att de på ett engagerat och 
självständigt sätt kan bidra till föreningens uppdrag. Skulle de behöva hantera alla uppgifter 
internt skulle de skapa förutsättningar för att göra det. Det finns en idé om att personal inom 
ideella föreningar förväntas vara allsidiga och finnas till hands oavsett vad. Detta traditionella 
synsätt som existerar inom ideella idrottsföreningar kan därmed förklara varför man inte söker 
efter extern expertis i första hand, där ideella idrottsföreningar förväntas “klara sig själva”. 
Detta kan även påverka andra faktorer, såsom stöd från kommun. Många idrottsföreningar är 
beroende av det stöd som kommunen bidrar med och en god relation är därför fördelaktigt på 
många plan. Om detta traditionella synsätt, där ideella föreningar förväntas “klara sig själva”, 
återfinns i kommunens ledning kan det leda till en negativ relation vilket kan få ekonomiska 
effekter för idrottsföreningen.  
 
5.4.2 Nackdelar 
Det återfinns en rädsla hos respondenterna att en outsourcing skulle innebära förlorad kontroll 
samt tillgänglighet. Den nuvarande situationen tillåter dem att ha uppsikt över ekonomin 
eftersom stora delar av den hanteras i kanslihuset. Dessutom kan problem som uppstår hanteras 
på ett snabbt och ofta smärtfritt vis, då det alltid finns personer med tillräcklig kunskap på plats. 
En permanent outsourcing skulle kunna innebära att denna tillgänglighet till viss del går 
förlorad. Förlorad kontroll utgör ett återkommande argument kopplat till risker med 
outsourcing (Edgren & Skärvad, 2010; Kakabadse & Kakabadse, 2000). Edgren & Skärvad 
(2010) menar dessutom att ett ökat beroende av leverantörer kan vara negativt, vilket också kan 
bli fallet för Degerfors IF. De är vana med att kunna lösa problem internt, utan att behöva vara 
beroende av en extern part. Om det uppstår en situation med en spelare på obekväm arbetstid 
förväntas sportchefen lösa den situationen, till exempel om det rör sig om en spelarövergång 
som behöver hanteras snabbt innan transferfönstret stänger. Det kräver en snabb betalning och 
om ekonomifunktionen då är utlagd till leverantör kan det vara svårt att lösa sådana situationer. 
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De unika situationer som är representativa för föreningen utgör en återkommande risk i 
respondenternas svar. De har i nuläget ingen överblick över hur många transaktioner som kräver 
särlösningar och det återfinns en rädsla för att dessa unika situationer kan vara svåra att fånga 
upp i ett standardiserat program. Även detta utgör en risk som inte återfinns i litteraturen lika 
frekvent, vilket kan förklaras av att ett traditionellt företag inte genomlever samma problematik 
som ideella föreningar gör. Traditionella rutiner är ofta väl etablerade och är därmed svåra att 
rubba. Det är heller inte ovanligt att ideella idrottsföreningar som Degerfors IF upplever 
personal- och tidsbrist, vilket gör utvecklingsarbetet ännu svårare. När det varken finns tid eller 
personal till att se över dessa rutiner blir det än mer förståeligt att de gör som de alltid har gjort.  
 
Belcourt (2006) menar att ett outsourcingbeslut kan leda till att värdefull kapacitet går förlorad, 
vilket kan sättas i relation till diskussionen om unik kunskap. Respondenterna menar att det 
ligger mycket kunskap i det befintliga hanterandet av ekonomin, vilket ger en väldig inblick i 
varje särskilt fall. Risken finns att den kunskapen och inblicken går förlorad om föreningen 
väljer att outsourca hela eller delar av ekonomifunktionen. Det hantverket som har utvecklats 
för ekonomihanteringen kan även vara betydelsefullt för personen som utför dessa uppgifter. 
En outsourcing kan leda till standardiserade och mindre tillfredsställande uppgifter där 
hantverket inte går att tillämpa på samma sätt. Det kan anses vara en nackdel att låta ett 
personligt, hantverkligt arbete av ekonomin gå förlorad då inblicken i det enskilda fallet förloras 
i sin utförliga och noggranna karaktär.  
 
5.5 Personalens situation  
Det faktum att respondenterna misstänker att deras roll inte kommer förändras i större 
utsträckning vid en outsourcing utgör en intressant synvinkel. Även om rollerna i sig inte 
påverkas skulle arbetsprocesserna med tillhörande arbetsuppgifter med all sannolikhet påverkas 
av en permanent outsourcing. Belcourt (2006) menar att en outsourcing alltid innebär 
förflyttning av personal, vilket kan komma att påverka dynamiken i både kultur och miljö. 
Arbetssituationen för den ekonomiansvarige behöver enligt respondenterna förändras oavsett 
vilka beslut de tar kopplat till outsourcing, vilket i sin tur kan leda till att dynamiken i föreningen 
påverkas. Huruvida det är positivt eller negativt är svårt att säga i dagsläget då respondenterna 
enbart kan resonera på ett spekulativt vis. Skulle föreningen dessutom implementera nya 
datorsystem som sträcker sig över samtliga verksamhetsdelar behöver de anställda även anpassa 
sig till användningen av dessa, vilket också innebär en förändring. 
 
Samtliga för- och nackdelar som är listade ovan berör personalens situation i någon 
mån.  Framförallt då det är en förening med få anställda där samtliga är inblandade i de flesta 
processer. Den organiska strukturen blir återigen central och det faktum att alla känner alla i 
föreningen bidrar även med en personlig aspekt. Juras (2008) menar att berörda anställda vid 
en outsourcing kan känna sig motarbetade och uppleva att deras kompetens underskattas. 
Utifrån det perspektivet kan det bli viktigt att inkludera all personal och tydliggöra vilka 
förändringar som görs, varför de görs samt på vilket sätt de enskilda individerna kommer att 
påverkas. Då de i nuläget inte vet hur den rådande förändringsprocessen kommer utspela sig är 
det svårt att uttala sig i detalj om hur de anställdas situation kommer påverkas. Detta kan 
kopplas till begränsad rationalitet som diskuterats i tidigare avsnitt. Williamson (1975) 
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diskuterar de fysiska begränsningar som påverkar individers förmåga att bearbeta information. 
Beslutet om huruvida ekonomifunktionen ska outsourcas kanske inte kommer vila helt på 
rationella grunder, då det är en organisk förening innehållande individer som kan ha olika 
ambitioner och synsätt om vad som är gynnsamt eller ej. 
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6. Slutsats 
I det avslutande avsnittet presenteras de slutsatser som fallstudien har genererat. Inledningsvis 
diskuteras studiens syfte och frågeställning och därefter presenteras två huvudsakliga 
slutsatser. Vidare förs ett reflekterande resonemang kring dessa slutsatser vilket även 
inkluderar ett fåtal rekommendationer för hur Degerfors IF kan förhålla sig till materialet. 
Avsnittet avslutas med en redogörelse av studiens praktiska samt teoretiska bidrag och förslag 
till framtida forskning.  
 
6.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien var att skapa förståelse för vilka utmaningar och möjligheter som ideella 
föreningar står inför vid en outsourcing av ekonomifunktionen. Empirin genererade perspektiv 
och resonemang som gav inblick i verksamheten, vilket i sin tur gav förståelse för de 
utmaningar och möjligheter som återfinns i föreningen gällande outsourcing. Därmed kan det 
konstateras att syftet har uppnåtts. Frågeställningen löd “vilka utmaningar och möjligheter står 
ideella föreningar inför vid outsourcing av ekonomifunktionen?” och svaret på den 
frågeställningen visas i tabell 2 där identifierade för- och nackdelar med outsourcing utifrån 
respondenternas svar är listade. För- och nackdelar kan utifrån fallets situation ses som 
potentiella möjligheter och utmaningar, då ett permanent outsourcingbeslut ännu inte är taget 
men diskuteras som ett alternativ i dagsläget. 
 
6.2 Centrala slutsatser 
De identifierade fördelarna i tabell 2 utgör möjligheter som kan liknas med ett företags 
möjligheter med outsourcing. Kostnadsreducering, effektivisering och mer fokus på 
kärnverksamhet är som tidigare nämnt vanligt förekommande motiv. Däremot skiljer sig 
nackdelarna åt i större utsträckning, där förlorad identitet, unika situationer och minutkontakt 
är förhållandevis specifika. Detta utgör därmed vår första centrala slutsats; ideella föreningar 
upplever risker och utmaningar med outsourcing som är unika för verksamhetsformen. Genom 
att studera en verksamhetsform som är underrepresenterad i litteraturen framgår andra 
perspektiv på hur ideella föreningar förhåller sig till outsourcing kontra vad som framförs i 
litteraturen. Samtidigt som det återfinns olikheter i synsättet på outsourcing bland de två 
verksamhetsformerna blir det allt vanligare att ideella idrottsföreningar verkar mer och mer som 
vinstdrivande företag. Detta blir en central aspekt i sammanhanget och leder till vår andra 
centrala slutsats; de utmaningar som ideella idrottsföreningar upplever med outsourcing beror 
delvis på professionaliseringen inom svensk idrott. Idrottsverksamhet utgör en speciell 
analysenhet då det i nuläget råder en påtaglig förändring inom svensk idrott. Ökade medel leder 
till högre krav vilket ofta kräver ökade implementeringar av strategiska och vinstdrivande 
processer, oavsett idrottslig nivå. Detta leder till att ideella idrottsföreningar i dess traditionella 
mening omprövas och i viss mån bortses från.  
 
6.3 Reflektion och rekommendation 
De identifierade nackdelarna som har diskuterats ovan behöver i det här fallet inte ses som 
konstanta, utan kan istället fungera som ett slags vägledande underlag för att de inte ska 
realiseras. Degerfors IF upplever exempelvis en rädsla för att tillgängligheten ska gå förlorad. 
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Det blir således relevant att diskutera hur kontraktet med en extern part ska utformas, för att 
tillgängligheten ska bevaras. Ett väl utformat kontrakt med leverantör kan vara av stor betydelse 
och därav minska risken för misslyckad implementering. Ju större förståelse leverantören har 
för verksamhetsformen och de rutiner som föreningen innehåller, desto mindre blir risken för 
att problem ska uppstå parterna sinsemellan. Eftersom Degerfors IF i nuläget befinner sig i en 
omfattande förändringsprocess kan de ta tillfället i akt och har därmed goda chanser att styra 
verksamheten i rätt riktning. Vår rekommendation är att analysera alternativa lösningar och 
därmed undvika att ta beslut av impulsiv karaktär. En genomgående analys av föreningens 
ekonomihantering är avgörande för att kunna ta ett välgrundat beslut gällande outsourcing. 
Riskerna med outsourcing kan därutöver användas som ett vägledande underlag för att undvika 
negativa konsekvenser, i den mån det är möjligt. Det blir centralt i den nuvarande situationen 
att synkronisera alla delar av verksamheten för att skapa en stabil grund som kan ta föreningar 
framåt mot de uppsatta målen. Degerfors IF står inför den stora utmaningen att bevara sin anrika 
fotbollsförening och dess starka identitet, samtidigt som de behöver förhålla sig till den 
strategiska aspekten av att verka som ett elitfotbollslag med ambition att ta sig uppåt i 
seriesystemet. 
 
6.4 Bidrag 
Denna fallstudie antas ha ett praktiskt bidrag då föreningar med liknande förutsättningar som 
Degerfors IF kan se detta som underlag då de står inför likartade beslut eller problematik. Även 
om resultatet inte kan tillämpas på ett konkret sätt kan diskussionen och slutsatserna bidra med 
förståelse för området. Vidare antas studien ha ett teoretiskt bidrag då outsourcing som fenomen 
studerats utifrån en kontext som inte är frekvent förekommande i litteraturen. Genom att 
undersöka ideella föreningars syn på outsourcing och sedan jämföra med företag, som är den 
dominerande verksamhetsformen i litteraturen, blir resultatet relevant och bidrar således till det 
teoretiska området.  
 
6.5 Framtida forskning 
En intressant och central aspekt för denna fallstudie utgör fallets karaktärsdrag. Genom att 
undersöka fall med annorlunda premisser gällande storlek, nivå och geografiska förutsättningar 
kan framtida studier generera ytterligare kunskap inom området och bidra med nyanserade 
slutsatser. Ett annat potentiellt tillvägagångssätt är att utvärdera ideella föreningars 
outsourcingförsök efter implementation, vilket kan generera värdefulla slutsatser då det kan 
möjliggöra vägledning för vilka misstag som bör undvikas. Med andra ord kan tidsaspekten 
vara avgörande, det vill säga var organisationen befinner sig i outsourcingprocessen. 
Avslutningsvis hade det varit intressant att titta närmare på andra strategiska åtgärder, till 
exempel bolagisering och dess ekonomiska effekt på ideell föreningsidrott på elitnivå.   
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
Inledande frågor 

• Berätta lite kort om er förening. 
• Vad är din roll i föreningen? 
• Hur anser du att er situation ser ut rent organisationsmässigt? 

 
Krav från omgivning 

• Vilka krav från omgivning anser du att ni har i nuläget? 
• Anser du att ni uppfyller de kraven? 
• På vilket sätt anser du att ni kan utvecklas för att uppfylla de kraven på ett bättre sätt? 

 
Ekonomifunktionen 

• Hur ser er ekonomiska situation ut? 
• Vem sköter i nuläget föreningens ekonomiska uppgifter? 
• Hur kommer det sig att ni valde det upplägget? 
• Är ni nöjda med situationen som den ser ut i nuläget? 

 
Outsourcing 

• Vad är den största anledningen till att ni har börjat fundera på outsourcing? 
• Vilka fördelar ser du i nuläget med att outsourca ekonomifunktionen? 
• Vilka nackdelar/risker ser du i nuläget med att outsourca ekonomifunktionen? 

o På vilket sätt tror du att det skulle bli en negativ förändring? 
• Vad är din bild av vad en potentiell leverantör skulle kunna hjälpa till med? 

 
Kärnkompetens 

• Vilken den av verksamheten anser du är föreningens kärnkompetens? 
• Vilken del av verksamheten anser du inte är föreningens kärnkompetens? 
• Vilka aktiviteter anser du är mest betydelsefulla för föreningens fortlevnad? 
• Hur tror du att föreningen skulle påverkas om mer tid lades på kärnkompetensen? 

 
Personalens situation 

• På vilket sätt tror du att din roll skulle förändras om ni valde att outsourca 
ekonomifunktionen? 

• Finns det någon arbetsuppgift som du känner att du egentligen inte har kompetens till 
men som du av olika anledningar fått försökt hantera ändå? 

• Finns det någon arbetsuppgift som du känner att du har kompetens till och som du vill 
fortsätta arbeta med internt? 

• Hur tror du att situationen för föreningens anställda skulle påverkas av en 
outsourcing?  

 
Framtid 

• Har ni några mål med föreningens verksamhet 
• Hur ser du på föreningens utveckling framöver 
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Bilaga 2 – Presentation av rapporter 
 
Tabell 3. Presentation av rapporter. 
Utgivare av rapport Rapportens namn 
Svenska fotbollsförbundet ”Analys av Allsvenska klubbars ekonomier 2018” 

Ernst and Young AB ”Hur mår svensk elitfotboll?” 

Centrum för idrottsforskning ”Etik och ekonomi i idrottsföreningar” 

Riksidrottsförbundet ”RF:s stadgar” 

 


