
Uppgift 9: Ett ekonomiskt val

Ofta uppstår oväntade situationer där vi behöver hantera hur vi ska agera. I det här exemplet är det 
ett ekonomiskt val vi ställs inför.

Instruktioner
Läs igenom följande situation.
Fundera 5 minuter och svara på de efterföljande frågorna.

Situationen är följande:
Du har de senaste 5 åren arbetat ideellt över 10 timmar i veckan för att bygga upp en organisation 
med fritidsaktiviteter för barn och unga. Det har varit och är ditt livs passion. Intäkterna utgörs av 
projektbidrag, donationer och arvoden för uppdrag. I processen har du haft 2 nära 
samarbetspartners. En av dina kompanjoner och du själv är idag anställd på deltid för 
organisationen. Att driva en verksamhet som i första hand baseras på projektmedel är en utmaning, 
och över åren har ni inte kunnat bygga upp något större kapital i verksamheten. Era tillgängliga 
resurser är därför små. Även om de fasta kostnaderna för verksamheten inte är så stora, är det en 
tuff uppgift att planera för att betala räkningarna varje månad.

Till er glädje och förvåning etablerade ni för ett år sedan ett samarbete med ett IT-tjänstföretag där 
de bidrar med medfinansiering på 200 000 kr till ett större projekt som löper över två år. Företaget 
är växande och ser en möjlighet att profilera sig som ett företag som uppmuntrar till lek och 
skapande. Det tog flera månader att etablera samarbetet, och du har varit mycket förhoppningsfull. 
Men, under de första året har det varit svårt att få företaget att föra över medel enligt 
överenskommelsen. Även om de har betalat, så har det alltid varit mycket sent, och ni har behövt ta 
personliga kontakter varje gång. Du har mailat, du har ringt, du har faxat, och till slut har de fört 
över sin del.

Nu har ni precis fått en försenad överföring för de två senaste kvartalen, en betalning på 75 000 kr. 
Det gör att företaget uppfyller överenskommelsen så här långt. Men, du inser även att de har fört 
över 25 000 kr för mycket vid den senaste överföringen.

Hur ska du reagera?
 
1. Vilka är dina/era handlingsalternativ?
Beskriv fördelarna och nackdelarna med olika alternativ.

2. Ta ett beslut för hur du vill agera.

Inlämning

Lägg in ditt svar på It's Learning eller maila ditt svar till august@glokala.se (max 2 000 tecken inkl 
blanksteg) 
Deadline 14 mars

Uppföljning presenteras 15 mars

(Situationen är inte hämtad från verkligheten men dilemmat bygger på ett verkligt beskrivet  
exempel från näringslivet.)


