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Sammanfattning  

 

Titel: CSR som begrepp inom svensk elitfotboll - en studie om intressenters inverkan på 

CSR-arbetet hos allsvenska fotbollsklubbar  

 

Författare: Olle Eriksson, Adam Garnman & Hemen Mustafa 

 

Nivå: Kandidatkurs i företagsekonomi, självständigt arbete 15 hp, Handelshögskolan Örebro.  

 

Handledare: Mari-Ann Karlsson  

 

Nyckelord: CSR, Fotbollsklubbar, Primära intressenter, Sekundära intressenter, SEF  

 

Bakgrund: Studiens bakgrund utgår från att CSR-begreppet är svårdefinierat och att det 

skiljer sig åt mellan olika branscher. Studiens ansats är även att en förening, likt ett företag, 

omges av olika intressenter där dessa har varierande grad av inflytande i föreningen. 

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka intressenternas inverkan på CSR-arbetet hos 

allsvenska fotbollsklubbar och på så sätt öka förståelsen för CSRs innebörd inom 

föreningarna.  

 

Metod: Studien utgår från en kvalitativ undersökning, där fyra intervjuer genomförts med 

fyra representanter för olika allsvenska fotbollsklubbar.  

 

Resultat: Studien resulterar i att CSR-begreppets definition bland klubbarna skiljer sig åt men 

att samtliga klubbar har en gemensam nämnare till innebörden av CSR, vilket är 

samhällsengagemang. Där klubbarna arbetar med olika CSR-engagemang kopplat till 

människans välmående i samhället. Studien visar att intressenternas inverkan på klubbarnas 

val av CSR-engagemang är av varierande grad, men där samtliga klubbar har starka band till 

sitt lokala närområde.  

 



Abstract 
 

  

Titel: CSR as conception within the swedish elite football - a study on stakeholders' impact 

on clubs CSR commitment. 
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Background: The study's background is based on the CSR concept is difficult to define, and 

it varies between different industries. The study's approach is also that an association, like a 

company, is surrounded by different stakeholders which have varying degrees of influence on 

the association. 

 

 

Purpose: The purpose of this paper is to analyze the stakeholders' impact on the CSR 

commitment of four Swedish football clubs and thus increase the understanding of CSR's 

meaning within the associations. 

 

  

Method: The study proceeds from a qualitative inquiry where four interviews were conducted 

with representatives of swedish elite football clubs. 

  

 

Result: The study concludes that the definition of CSR conception among the clubs is being 

perceived differently, however all clubs have a common signification to the meaning of CSR, 

which is social engagement. Where the clubs works carries out various activates in societal 

and human development. The study further shows that the stakeholders 'impact on the clubs' 

choice of CSR engagement is of varying degrees, but where all the clubs have strong ties to 

their local area.  

 

 

 



Begreppslista 

 

FIFA:  

Fédération Internationale de Football Association är en organisation som beskriver sig som en 

internationell styrande organisation för föreningsfotboll, futsal och strandfotboll. (FIFA, 

2018). 

 

 

Svensk Elitfotboll (SEF):  

Svenska elitfotboll, är en svensk intresseorganisation som representerar 32 elitfotbollsklubbar 

i de två största divisionerna allsvenskan och superettan. Vi kommer i studien benämna detta 

som SEF (SEF, 2018). 

 

 

CSR-rådet:  

CSR-rådet är ett forum för att samordna och kanalisera kraften i klubbarnas lokala 

engagemang och skapa en nationell strategi för samhällsengagemang. Medlemmarna i detta 

forum är SEF och 5 allsvenska klubbar (Clarke, 2018).  

 

 

Fryshuset:  

Fryshuset är ett aktivitetscenter för ungdomar i Stockholm med ett brett utbud av 

verksamheter, som erbjuder sociala projekt och utbildningsprogram (Fryshuset, 2018).   

 

 

Intressenter:  

Intressent är en grupp eller individ som påverkar eller påverkas av målen för en organisations 

verksamhet (Mitchell, Agle & Wood, 1997).  

 

 

FC Barcelona:  

Futbol Club Barcelona, kända som Barcelona och i stort sett som Barça, är en professionell 

fotbollsklubb baserad i Barcelona, Katalonien, Spanien. (FC Barcelona, 2018)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

Vi vill börja med att tacka vår handledare Mari-Ann Karlsson som varit till stor hjälp under 

arbetets gång. Sedan vill vi även rikta ett tack till vår bisittare Ravi Dar, vars kommentarer har 

fått in oss på rätt spår. Vi vill också tacka våra opponenter som med sina synpunkter hjälpt oss 

hitta förbättringar i studien. Slutligen vill vi tacka våra respondenter som varit mycket öppna, 

hjälpsamma och gjort denna studie möjlig. 
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1. Inledning  
 
I kapitel ett presenteras inledningsvis författarnas intresse för ämnet. Vidare görs en 

bakgrund och problematisering som förklarar varför ämnet är intressant och aktuellt att 

studera. Avslutningsvis följer en beskrivning av studiens syfte samt frågeställning, som 

baseras på tidigare presenterad bakgrund och problematisering. 

 

Vi är tre killar som studerar företagsekonomi, och vid sidan om detta är vårt största intresse 

fotboll. Alla tre i gruppen har olika bakgrunder och är uppväxta på olika platser. Men på ett 

ställe har vi aldrig upplevt några problem kring vart man kommer ifrån eller vilken hudton 

man har och det är på fotbollsplanen. På en fotbollsplan krigar man tillsammans med sitt lag 

för att vinna en match och när slutsignalen ljuder så tackar man motståndarlaget och alla är 

kompisar. Vi har intresserat oss för vad som sker utanför själva fotbollsplanen. Därav har vi 

bestämt oss för att studera fotbollsklubbar i kombination med begreppet CSR, som vi finner 

aktuellt i dagens samhälle.  

 

1.1 Bakgrund  

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett begrepp som innefattar flera områden. Det kan 

innebära socialt ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande men också ekonomiskt 

ansvarstagande. Det sociala ansvarstagandet innebär att företag måste ta hänsyn till 

jämställdhet inom organisationen, de ska följa lagstiftningen och regler som finns inom 

branschen och samhället. Miljömässigt ansvarstagande innebär istället att företag ska hjälpa 

till att ersätta de resurser som de och andra företag tar från miljön för att upprätthålla världens 

miljö och därmed minska negativ miljöpåverkan. Det ekonomiska ansvarstagandet betyder att 

företaget förväntas ha en stark ekonomi så att företaget kan vara en aktör i samhället under en 

längre tid. Detta för att skapa säkra inkomstkällor för de anställda samt samhället (Grafström, 

Göthberg & Windell, 2015).  

 

Begreppet CSR är en aning svårtolkat. Enligt Alexander Dahlsrud (2006) har begreppet CSR 

försökts att definieras ett flertal gånger utan någon större framgång. På grund av det har det 

också resulterat i ett antal olika definitioner. FN:s definition av CSR, som slogs fast under 

Brundtlandkommissionen år 1987 är enligt följande ”en hållbar utveckling, en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov” (Regeringskansliet, 2013). Det finns också forskare som definierar 

CSR ur ett företagsperspektiv, exempelvis Jackson & Hawkers (2001) som beskriver att CSR 

handlar om företagens sociala ansvar och hur företagen behandlar sina anställda, intressenter 

och miljön. Woodward-Clyde (1999) definierar istället begreppet som att det är ett form 

kontrakt mellan samhället och företag. Kontrakten innebär att genom en gemenskap ges ett 

företag tillstånd att driva sin verksamhet och i gengäld uppfyller de olika kriterium, vissa 

skyldigheter och uppför sig på ett acceptabelt sätt. Ytterligare en definition är Van Marrewijks 

(2001) som anser att CSR är mer av strategisk karaktär där företag med en CSR-strategi 

integrerar sociala och miljömässiga problem i sin affärsverksamhet i samspel med sina 

intressenter. 
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Lin-Hi & Müller (2013) anser att ingen exakt och tydlig förklaring till begreppets faktiska 

innebörd existerar, vilket kan leda till missförstånd och försvåra hållbarhetsarbete. Även 

företag kan hindras en del i sitt arbete med hållbarhet då en tydlig beskrivning av begreppet 

saknas. Verksamheters olika definitioner kan leda till att företaget inte motsvarar intressenters 

förväntningar på grund av att innebörden av begreppet varierar. Lin-Hi & Müller (2013) 

beskriver vidare att begreppet kan fungera som ett samlingsbegrepp för olika områden istället 

för att ha en enstaka innebörd. Sedan slutet av 1990-talet har begreppet CSR fått ett stort 

genomslag. Det har sedan dess blivit en viktig del för samhället vilket har medfört att det 

påverkat alla typer av organisationer (Grafström et al, 2015). 

 

Bradish & Cronin (2009) menar i sin studie att CSR är viktigt inom sportvärlden, men lika 

viktigt är sportens engagemang för samhället. Vidare kommer Bradish & Cronin (2009) fram 

till i studien att CSR-teori bör anses som en av de viktigaste komponenterna inom sport 

managementteori. Filizöz & Fisne (2011) skriver även de i sin studie att sportbranschen 

jobbar med CSR. De menar vidare att stora organisationer inom fotbollsvärlden som FIFA 

och FC Barcelona har, med sina unika positioner i samhället, valt att hjälpa människor där 

människor är i behov av hjälp. SEF har även de börjat satsa mer på CSR då de anställt en 

CSR-manager som tidigare har erfarenheter från Fryshuset. De har även startat ett CSR-råd 

där fem ledande svenska fotbollsklubbar inom CSR är medlemmar och hjälper varandra där 

man också gör gemensamma satsningar inom CSR (Clarke, 2018).  

 

1.2 Problematisering  

Filizöz & Fisne (2011) skriver i sin studie att det finns många fördelar i att arbeta med CSR 

inom idrotten, då de ofta har stora kommunikationskanaler och stor inverkan på människor. 

De menar på att stora populära organisationer som FIFA och FC Barcelona har ett stort 

försprång på företag inom CSR-området då deras samhällsansvar och förmåga att förena 

människor från olika bakgrunder redan finns där utan vidare ansträngning. Tim Breitbarth 

(2008) har en annan ansats i sin studie då han anser att klubbarna bör arbeta mer med CSR, 

men på rätt sätt. Det skulle inte bara kunna bidra till fördelar för samhället utan även för 

klubbarna i form av ökat intresse, ekonomisk vinning och även bättre spelare på lång sikt. 

Men detta beror på vilket land fotbollslaget kommer ifrån. Inom länder som England och 

Tyskland kallar han metoden för det integrerade tillvägagångssättet där yttre och inre 

påtryckning från intressenter ska tas i beaktande för att skapa en maximerande CSR-strategi 

där fotbollen måste integreras i samhället på grund ut av att intressenterna i klubbarna inte ser 

ekonomisk kompensation som det primära. Strategin skiljer sig åt om du åker till länder som 

Japan eller USA där han säger att det istället finns ett politiskt tillvägagångssätt där klubbarna 

mer drivs likt franchiseföretag och dess ägare efterfrågar en ekonomisk kompensation 

primärt.  

 

De svenska fotbollsklubbarna väljer ofta att bolagisera sina föreningar (Lundberg, 2010), 

vilket gör att man kan tro att de skulle kunna använda sig av Breitbarth (2008) förklarade 

politiska tillvägagångssätt. Men i Sverige har vi 51% regeln som innebär att alla föreningar i 

landet måste vara ägda till 51 % av dess medlemmar (SFSU, 2015). Regeln gör det omöjligt 



 3 

för en privatperson eller ett företag att köpa till sig majoritet inom en svensk förening. Detta 

gör att de svenska klubbarna drivs för att skapa bland annat sportslig framgång till skillnad 

från ett företag där dess intressenter efterfrågar ekonomisk kompensation primärt eller som i 

till exempel i amerikansk och japansk fotboll där klubbarna drivs som franchise företag. Det 

här gör att man kan applicera det integrerade tillvägagångssättet på den svenska fotbollen med 

tanke på att dess intressenter efterfrågar samma typ av kompensation som i England och 

Tyskland.  

 

Enligt intressentteorin finns de primära intressenter och sekundära intressenter. Ett vanligt 

företag jobbar aktivt med att tillfredsställa sina aktieägare som är en av de primära 

intressenterna. Aktieägarna efterfrågar ekonomisk avkastning i första hand  (Borglund, De 

Geer, Frostenson, Lerpold, Nordbrand, 2017). Detta skiljer sig åt i föreningslivet menar 

Benoît Senaux (2008), då en förening har så många fler primära intressenter och dessa har 

olika intressen som efterfrågas. En del kanske vill skapa sportsliga framgångar medan andra 

vill skapa ett starkare varumärke för att få in sponsorer. Senaux (2008) undersökning baseras 

på den franska fotbollen men kommer fram till samma slutsatser Breitbarth (2008) angående 

den engelska och tyska fotbollen, nämligen att klubbarna i Frankrike styrs för andra ändamål 

än den ekonomiska kompensationen och deras intressenters inflytande i klubbarna är stort.  

 

Det som är gemensamt för dessa studier är att de anser att det behövs mer forskning kring 

kopplingen mellan CSR och idrott, då de anser att CSR är viktigt för idrotten men på olika 

sätt. Vidare tar alla studier avstamp i intressentteorin och kan därmed antas att intressenterna 

har en stor makt redan utan 51% regeln eftersom dessa studier inte har undersökt klubbar i 

Sverige. CSR beskrivs i dessa texter som ett marknadsföringsverktyg för att skapa intäkter 

och arbetskraft till klubbarna. Mer oklart är vad det är som gör att de väljer vissa engagemang 

istället för andra. 

 

1.3 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka intressenternas inverkan på CSR-arbetet hos allsvenska 

fotbollsklubbar och på så sätt öka förståelsen för CSRs innebörd inom föreningarna. 

 

1.4 Frågeställning  

 

• Vad är innebörden av CSR för de Allsvenska klubbarna? 

• Vilken inverkan har intressenterna på Allsvenska klubbars val av CSR-engagemang? 

 

1.5 Avgränsning  

Studien är avgränsad till den svenska fotbollen och hos fyra olika klubbar i Allsvenskan. Två 

av lagen har en omsättning som motsvarar ett stort bolag i Sverige medan två har en 

omsättning som motsvarar ett mindre bolag.  
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2. Teori  
 

I kapitel två presenteras teorin som kommer att användas för att studera syfte och 

frågeställning som kommer ligga till grund för den vidare analysen. Inledningsvis kommer 

CSR begreppet att förklaras ytterligare utifrån Carroll’s pyramid av CSR . Vidare 

presenteras intressentteorin och institutionell teori. Slutligen redovisas studiens 

analysmodeller.  

 

2.1 Carrolls pyramid av CSR   

Carroll’s ’’Pyramid of Corporate Social Resposibility’’ är en välbekant modell inom området 

CSR. Pyramiden illustrerar en uppdelning av ansvarstagande i fyra olika delar som utgör 

exempel på olika grader av ansvar som företag tar. Modellens olika delar bygger på 

filantropiskt, etiskt, lagligt och ekonomiskt ansvar som presenteras genom en pyramid. I 

följande figur presenteras den rangordnade relationen mellan modellens olika grader av 

ansvarstagande, där första graden av ansvarstagande är det ekonomiska ansvaret. Andra 

innefattar det lagliga ansvaret, därefter kommer det etiska ansvaret. Överst i Carroll’s pyramid 

presenteras det filantropiska ansvaret (Carroll, 1991). 

 

 

 
Figur 1: Carroll:s Pyramid av CSR (Carroll, 1991).  

 

 

2.1.1 Ekonomiskt ansvar 

Det ekonomiska ansvaret syftar till att företagens primära uppgift är att erbjuda produkter och 

tjänster till ett rättvist pris som samhällets medborgare är i behov av. Det är även av stor vikt 

för företagen att vara vinstdrivande och arbeta för att vara så lönsamma som möjligt. Om ett 

företag inte är vinstgivande och går med förlust överlever inte företaget på marknaden under 

någon längre period. Därav blir det betydande för företagen att prioritera de ekonomiska 

delarna först och använda det i sitt ansvarstagande (Ibid).  
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2.1.2 Lagligt ansvar 

Det lagliga ansvaret bygger på att företag förhåller sig till de lagar och föreskrifter som finns 

gällande ansvarstagande och dessa regleras från varje enskild stat. Företagen är skyldiga att 

följa statens, regeringens och kommunernas bestämda regelverk. Därav väntas företag styra 

sin verksamhet och agera inom lagens ramverk. I dagens globala samhälle förväntas företag 

följa en rad olika fastställda internationella lagar och regler (Ibid).  

 

2.1.3 Etiskt ansvar  

Det etiska ansvaret syftar till det ansvar företag förväntas följa men som inte är bestämda av 

lagar och regleringar. Detta innefattar normer, standarder och förväntningar som olika 

intressenter har om företaget där dessa intressenter till exempel kan vara konsumenter, media 

och anställda. Denna typ av ansvarstagande bygger alltså på företagets egna fria vilja att agera 

på intressenters normer och förväntningar, för att undvika att agera på ett ogynnsamt sätt som 

missgynnar relationen till sina intressenter. I stort handlar det etiska ansvaret att vara verksam 

på ett sätt som betraktas vara rätt och korrekt utifrån ett samhällsperspektiv. Det etiska 

ansvaret har bidragit till stora påtryckningar på företagen, till att ta ett ansvarstagande som 

inte är reglerade eller bestämda utifrån lagar (Ibid).  

 

2.1.4 Filantropiskt ansvar 

Det filantropiska ansvaret är alltid frivilligt och innebär att företagen ska bidra till samhället 

och vara goda samhällsmedborgare. Genom att självmant engagera sig i exempelvis sociala 

aktiviteter, program som stödjer samhällsutbildning och hälsa som inte är lagbundna eller 

förväntade av omgivningen utifrån det etiska ansvaret. Detta kan verkställas genom att 

företagen använder sina resurser för samhällets bästa och arbeta för samhällsförbättring (Ibid).  

 

2.2 Intressentmodellen  

Intressentmodellen bygger på grunden att företagen är omringade av ett antal olika 

intressenter. En intressent kan definieras som en aktör som antingen påverkas av ett företag 

eller som har möjlighet att på något sätt ha inflytande i företaget. Intressentmodellen används 

som ett verktyg inom organisationsteorin för att ge en beskrivning på samspelet och 

interaktionen mellan aktör och företag. Grundsynen för definitionen stakeholder framställdes 

av Evan och Freeman och beskrevs som ”en grupp eller individ som påverkar eller påverkas 

av målen för en organisations verksamhet” (Mitchell, Agle & Wood, 1997). Begreppet 

intressent syftar alltså till makt respektive utsatthet. Utifrån ett strategiskt perspektiv är det de 

största intressenterna som har mest inflytande och får mest uppmärksamhet av företagens 

ledning. Medan utifrån ett etiskt perspektiv uppmärksammas intressenter med mer utsatthet 

(Grafström et al, 2015). 

 

Intressentmodellen byggs inte enbart på företag, utan kring alla mänskliga verksamheter. 

Utifrån ett företagsperspektiv kan de typiska intressenterna vid sidan om ägarna vara 

konsumenter, anställda, finansiärer, investerare och leverantörer. Samhällsomgivningen, 

lokala miljön samt kommande generationer anses också vara intressenter, men som dock inte 
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fastställs som aktörer. Intressentmodellen illustreras oftast som en figur, där verksamheten, 

alltså företaget i fokus sätts i mittpunkten och de bestämda intressenterna runt om. Pilarnas 

olika riktningar karaktäriserar relationen företaget har till varje intressent. För att ytterligare 

precisera definitionen av stakeholder och skapa gynnsammare förutsättningar för företagen 

framförde Evan och Freeman en kategorisering av intressenterna i primära och och sekundära 

(Mitchell et al, 1997). Primära intressenter beskrivs som de aktörer som blir betydande och 

nödvändiga för företags överlevnad, exempelvis blir dessa konsumenter och anställda. 

Sekundära intressenter är aktörer som har en inverkan på företags överlevnad samt företags 

övriga aktörer, även om dessa inte har någon direkt makt över organisationen (Grafström et 

al, 2015). 

 

I nutidens globala samhälle får företags sekundära aktörer emellertid en större grad av 

möjlighet att inverka genom komplexa samspel och interaktioner mellan intressenterna, samt 

från utsträckningen av aktörer som övervakare. Vidare förklarar Grafström et al (2015) att 

vetenskapliga studier kring intressenter har gått från att handskas med sina intressenter samt 

att bemöta behoven och kraven från aktörerna, till att i större utsträckning handla 

relationsbyggande processer och aktiviteter. Dessa relationsbyggande aktiviteter kan förklaras 

som ett sätt för företagen att bekanta sig och få bättre kunskap om sina aktörer och på det 

viset frambringa förutsättningar och dialoger. När det kommer till CSR kan förståelsen för 

denna utveckling förklaras genom att det blivit allt mer betydelsefullt att vara förebyggande i 

relationerna till aktörerna. Detta görs genom samspel och interaktioner mellan företag och 

dess aktörer där en ömsesidig uppfattning för svårigheter och krav kan uppkomma (Grafström 

et al, 2015). 

 

2.3 Institutionell teori 

En organisation ses ofta som ekonomiskt rationell där beslutsfattning inom organisationen har 

sin grund i att uppnå  maximal ekonomisk nytta (Eriksson-Zetterquist, 2009). Så är dock inte 

fallet i institutionell teori, där teorins ansats är att människan inte enbart är ekonomiskt 

rationell där besluts fattas för att maximera sin egna nytta. Enligt den institutionella teorin, 

växer institutioner fram ur en social verklighet. Forskning inom institutionell teori ställer sig 

frågande till organisationer som rationellt verktyg, och menar istället att omgivningen och 

tidigare beslut samt mål som påverkar styrandet i en organisation (Eriksson-Zetterquist, 

Kalling & Styhre, 2015). Teorin handlar om benägenheten hos organisationer att förändras till 

följd av samhällsutvecklingen och hur organisationer förhåller sig till rationalitet och regler. 

Teorin kretsar således kring omvärldsfaktorer (Eriksson-Zetterquist, 2009). Den 

Institutionella teorin kan delas upp i tidig och- nyinstitutionell teori. Den senare har sin grund 

på den tidigare teorin men här är det större fokus på organisationsstrukturer. Två begrepp som 

diskuteras inom nyinstitutionell teori är organisationsfält och isomorfism (Eriksson- 

Zetterquist et al, 2015). Med organisationsfält menar man att interaktionen mellan omvärlden 

och själva organisationen skapar förutsättningar för organisationerna att grupperas och delas 

upp. Begreppet illustrerar således hur grupperingar skapas och liknande organisationer skapar 

ett typ av fält. I dessa fält förekommer homogenisering, som är en process där en 

organisationer tenderar att bli mer lika varandra (Eriksson-Zetterquist, 2009). 
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Den strukturella uppdelningen av organisationerna i diverse fält som får konsekvenser i form 

av att organisationer alltmer liknar varandra i struktur och kriterier nämns som institutionell 

isomorfism. Begreppet isomorfism kan i sig delas upp i tre olika varianter. Dessa tre är 

tvingande, imiterande och normativ isomorfism (Eriksson-Zetterquist et al, 2015).  

 

Den tvingande isomorfismen handlar om politiska aspekter, där dessa syftar till att övervaka 

organisationers ansvarstagande genom upprättande av vissa regleringar och policys som gör 

att organisationer tvingas granska och utveckla verksamheten gentemot nya miljömässiga 

krav m.m. (Eriksson-Zetterquist, 2009). Utöver dessa regleringar kan det exempelvis även 

finnas krav på strukturen eller vissa redovisningskrav från organisationer. Det finns både 

formell och informell isomorfism, där den formella syftar till myndighetskrav medan den 

informella istället handlar om påtryckningar från exempelvis intresseorganisationer som 

organisationen i sig är mer eller mindre är beroende av (DiMaggio & Powell, 1983). 

 

Imiterande isomorfism handlar istället om, precis som namnet antyder, att organisationer 

väljer att imitera varandra. Det vill säga att när organisationer hamnar i situationer där det kan 

kännas svårt att hitta lösningar på något problem, kan de välja att imitera organisationer som 

lyckats med just det de söker lösningen på (Eriksson-Zetterquist, 2009). I användandet av 

organisatoriska modeller kan osäkerhet uppstå i organisationer. Att imitera beprövade och 

etablerade modeller i situationer där organisationen inte är benägna att på egen hand hitta en 

lösning är vanligt. Modellernas spridning kan ske både direkt och indirekt genom personal 

med erfarenhet från tidigare organisatoriska modeller. Organisationer tycks ha en benägenhet 

att imitera modeller som används av andra organisationer med framgång för att uppnå 

legitimitet (DiMaggio & Powell, 1983). 

 

Normativ isomorfism förklarar hur organisationer anser sig arbeta på “rätt” sätt, och till följd 

av detta bevara tradition och uppnå kontroll i organisationen. Denna isomorfism innehåller 

variablerna professionalism respektive socialisation, där det första beskriver hur påverkan av 

utbildning bidrar till den normativa kraften inom en organisation. Även yrkesnätverk, där 

organisationsmodellerna sprids genom att organisationer anställer personal som varit anställda 

inom snarlika organisationer tidigare, är en del av denna professionalism. 

Socialisation beskriver i sin tur hur den sociala kontexten inom en organisation formar 

personalen till att uppträda, tala och klä sig på ett visst sätt. Detta resulterar i att 

organisationer verkar anställa människor som i stor grad liknar dem själva, och därmed också 

passar in i deras organisation (Eriksson-Zetterquist, 2009). 
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2.4 Intressentmodell och analysmodell  
 

 
Figur 2: Intressentmodell av allsvenska fotbollsklubbar. Modellen visar en allsvensk klubbs 

primära- och sekundära intressenter. Det finns totalt 12 intressenter där 7 är primära och 5 

är sekundära, klassificerade med hjälp av Grafström (2015). 

 

 

Vi har med hjälp av Breitbarth (2008) som identifierade en intressentmodell för det engelska 

klubbarna i sin studie och fotbollslagens hemsidor identifierat de svenska klubbarnas 

intressenter. I vår kartläggning har vi lagt in totalt 12 olika intressenter som kretsar runt 

klubben. Enligt Grafström et al (2015) finns det primära och sekundära intressenter som 

nämns ovan, tack vare detta har vi valt att dela in intressenterna enligt de kriterierna. 

Modellen är framtagen för att ge en förklarande bild och skapa en tydlighet för vilka som är 

de primära och sekundära intressenter för klubbarnas verksamhet, alltså inte ur ett CSR-

perspektiv. Primära intressenter är spelare, anställda, sponsorer, supportrar, medlemmar, barn 

och ungdomar och andra klubbar. De sekundära intressenterna är ägare, kommunen, företag, 

SEF och media. Spelare och anställda är två olika grupper eftersom anställda är mer 

involverade i hela organisationens arbete medan spelare köps och säljs mellan 

fotbollsklubbar. Man kan vara både supporter och medlem men i det här fallet anser vi att 

medlemmar är de supportrar som faktiskt betalar medlemskap har mer inflytande i föreningen 

än vad gruppen supportrar har. Skillnaden mellan sponsorer och företag är att gruppen företag 

inte sponsrar föreningarna. Gruppen barn och ungdomar är en primär intressent då dessa ses 

som nästkommande generation inom föreningarna och påverkar således i allra högsta grad 

klubbarnas överlevnad. Andra klubbar är en primär intressent eftersom det ej går att utöva 
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sporten utan dessa. Kommunen och ägare är sekundära intressenter på grund av att 

föreningarna överlever utan de båda parterna, även om det finns stora fördelar att involvera 

dem i verksamheten. SEF är en organisation som klubbarna spelar sina matcher inom men de 

påverkar inte heller klubbarnas överlevnad. Media är en sekundär intressent då klubbarna 

överlever även utan dem, de kommunicerar endast ut vad klubbarna gör. Ägare som är en 

sekundär intressent i detta fall, då gruppen står för de aktörer som äger 49 % av klubben, till 

skillnad från medlemmarna som i sin tur kategoriseras som primär intressent i och med att 

står som ägare av 51 %. 

 

 
→ Betyder information klubben tar i beaktande   

Figur 3: Denna modell visar hur isomorfismen påverkar de olika aktörerna och hur aktörerna 

i sin tur påverkar klubbarnas CSR-engagemang. 

                        

 

Modellen är skapad av teori som tidigare har presenterats. Denna analysmodell är tillämpad 

med syfte att analysera intressenternas inverkan på den enskilda klubbens CSR-engagemang. 

Den visar med den längre pilen att de primära intressenterna enligt teorin är de som påverkar 

klubbarna mest eftersom de tar mest hänsyn till de primära intressenternas information. De 

sekundära intressenterna har en kortare pil och påverkar i mindre grad. Anledningen till detta 

är att informationen från de sekundära intressenterna kan tas i beaktande, men den kan även 

nekas eftersom att de är inte lika beroende av dessa intressenter (Grafström et al, 2015). 

Sambandet mellan aktörerna kommer att analyseras med hjälp av begreppet isomorfism inom 

den institutionella teorin.  

 

 



 10 

3. Metod  
 

Detta kapitel avser att beskriva hur studien har tagits fram. Nedan kommer följande 

redogöras: val av metod, litteraturgenomgång, urval av respondenter, datainsamling, 

intervjuguide, val av intervju, intervjuformer, genomförande, analysmetod, trovärdighet och 

äkthet. Slutligen presenteras en metodreflektion. 

 

3.1 Val av metod  

Metodval beror på vad som ska undersökas. Den bäst lämpade metoden skall tillämpas för att 

kunna nå bästa möjliga resultat till studien (Bryman & Bell 2013). I denna studie kommer det 

att tillämpas en kvalitativ metod, och det som kommer att studeras är hur intressenterna 

påverkar de allsvenska klubbarnas val av CSR-engagemang och innebörden av begreppet 

CSR för dessa klubbar. Det här kräver en personlig och djupgående kontakt med klubbarna, 

menar Bryman & Bell (2013), då de antyder att en sådan metod mer beskriver data och detta 

görs ur intervjupersonens ord och handling. Hallin & Helin (2018) menar att en kvalitativ 

studie är bäst att genomföra när det är viktigt med egna reflektioner, både för studiens 

författare men även för läsaren. Studiens syfte är att undersöka intressenternas påverkan på 

CSR-arbetet hos Allsvenska fotbollsklubbar och på så sätt öka förståelsen för CSRs innebörd 

inom föreningarna. Fyra intervjuer görs hos fyra olika klubbar, där två ligger i toppen och två 

ligger i mitten av rangordningen gällande ekonomisk omsättning inom Allsvenskan. 

 

3.2 Litteraturgenomgång 

I början av studien fanns ett direkt intresse för fotboll och CSR. Vi började med att kombinera 

dessa två områden i sökningar på Google för att se om det fanns tidigare forskning om dessa 

två ämnen. I samband med sökningarna hittade vi en teori som ofta användes i studierna, 

nämligen intressentteorin. Det gjorde att vi lånade litteratur om CSR och intressentteorin samt 

läste på om dessa tre områden för att få en djupare förståelse. Enligt Bryman & Bell (2013) är 

det av stor vikt att undersöka den befintliga kunskapen som finns tillgänglig. De skriver även 

att vetenskapliga artiklar och litteratur kräver en noggrann läsning för att kunna bygga en så 

bra problematisering som möjligt. När vi har sökt efter tidigare kunskap har vi sökt dessa med 

ett antal nyckelord: Football, CSR och Stakeholder theory. När vi hade bearbetat området 

under en tid kom vi fram till att vi ville undersöka intressenters inverkan på vilka CSR-

engagemang klubbarna väljer att arbeta med, eftersom att vi upptäckte att det fanns lite 

forskning inom detta ämne och den forskningen som fanns var utanför Sverige. 

 

Det första vi behövde göra var att kartlägga vilka intressenter som är viktigast för klubbarna 

genom en intressentmodell. När vi hade gjort det uppkom begrepp som primär intressent och 

sekundär intressent. När vi letade efter befintliga artiklar, böcker och studier använde vi oss 

av Örebro universitetsbibliotek, Google scholar och Primo. När vi utformade 

problematisering, bakgrund och den teoretiska referensramen tog vi hänsyn till de mest 

relevanta artiklarna som vi lyckades hitta och valde bort de artiklar som ledde in på fel ämnen 

eller de som var för gamla eftersom CSR och fotboll har blivit så pass mycket större de senare 

åren. 
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3.3 Urval  

Urval innebär vad eller vilka objekt som ska studeras och antalet som ska studeras. När en 

studie genomförs med hjälp av kvalitativ metod brukar urvalet ske medvetet, och detta 

benämns som avsiktligt urval (Yin, 2013). Intervjupersonerna i denna studie har valts ut 

medvetet ur en strategisk synvinkel för att personerna ska kunna besvara den aktuella 

frågeställningen i studien, och detta kallas tvåstegsurval (Hallin & Helin, 2018). Syftet var att 

intervjua den person i respektive klubb som jobbar närmast med det belysta ämnet i vår 

studie. Urvalet av klubbar i studien var också det medvetet då vi har valt två klubbar med en 

högre omsättning och två med lägre för att få en helhetsbild av hur det ser ut i de svenska 

elitklubbarna. Den första kontakten med klubbarna och intervjupersonerna skedde via mail för 

att först få tag på rätt person som har ansvaret för ämnet i respektive klubb, för att sedan boka 

in en intervju med personen i fråga. Totalt har 4 av Allsvenskans 16 klubbar intervjuats, vilket 

motsvarar en fjärdedel av klubbarna. Vi anser att det är en stor täckningsgrad som gör att vi 

får en bra bild över hur CSR-arbetet fungerar inom Allsvenskan. En intervju med SEF:s CSR-

Manager har även genomförts för att skapa oss en bredare bild i ämnet och bättre 

förutsättningar i studien. 

 

Respondent 1: AIK Fotboll - Max Bergander, Värdegrundsansvarig 

 

Respondent 2: Hammarby IF Fotboll - Abel Abraham, CSR-ansvarig   

 

Respondent 3: Kalmar FF -  Henrik Andersson, Marknadspersonal 

 

Respondent 4: Örebro SK Fotboll - Simon Åström, VD 

 

AIK Fotboll är en av de klubbarna med högre omsättning än 80 miljoner kronor och en stor 

supporterkrets runt om i Sverige. 

 

Hammarby IF Fotboll är också en av de klubbarna som har en högre omsättning än 80 

miljoner kronor och de har även störst supporterkrets i Sverige. 

 

Kalmar FF är en av klubbarna som har mindre omsättning än 80 miljoner kronor och har sin 

supporterkrets mest i lokalsamhället.  

 

Örebro SK Fotboll är också en av de klubbarna som har mindre omsättning än 80 miljoner 

kronor och, likt Kalmar FF, har de sin supporterkrets i lokalsamhället. 

 

3.4 Datainsamling  

Studien baseras på de fyra intervjuade klubbarna, som alla spelar i den svenska högsta serien i 

svensk fotboll. Två av intervjuerna gjordes via Facetime och en genomfördes via telefon på 

intervjupersonens förfrågan. Anledningen till detta är att två av dessa klubbar ligger i 

Stockholm och en i Kalmar och vi är baserade i Örebro. Den sista intervjun genomfördes 

däremot på plats i Örebro. Intervjuerna har gjorts mellan 27 November och 14 December.  
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3.5 Intervjuguide  

Intervjuguiden är utformad som hjälp för intervjupersonerna att komma ihåg vilka frågor som 

ska ställas för att hålla sig inom forskningsfrågan (Bryman & Bell, 2013). Guiden som denna 

studie har använt är utformad från frågeställningen och teorin (se intervjuguide i bilagan). 

Frågorna bör vara utformade på så sett att de är mer försiktiga och övergripande till en början 

för att få intervjupersonen att känna sig säker men även för att få en uppfattning av hur 

personen är. Därför har vi valt att ställa frågor om personens bakgrund och dess anställning 

och ansvar hos klubben, i enlighet med Hallin & Helin (2018). Huvudfokuset i intervjuguiden 

är vilka CSR-engagemang klubben gör och vad som påverkar att de gör dessa val, dvs vad 

som styr deras val och vad CSR betyder för klubben. Frågorna är utformade ur teorin för att 

kunna se vem eller vad som påverkar deras engagemang. Öppna frågor har tillämpats för att 

intervjupersonen ska kunna tolka frågorna så öppet som möjligt samtidigt som de öppna 

frågorna ger oss svar på vad CSR betyder för klubbarna.  

 

3.6 Val av intervju (semistrukturerad)  

När en semistrukturerad intervju genomförs kan forskare ha en lista som innehåller specifika 

teman som kommer att behandlas med andra ord en intervjuguide. Intervjun kommer då att ge 

möjlighet för respondenten att svara fritt på frågorna som ställs under intervjun (Bryman & 

Bell, 2013). Intervjuguidens frågor är kopplade till den teorin som appliceras i 

undersökningen för att få så mycket information utifrån frågorna som möjligt. Under 

intervjuerna valde vi att ställa frågorna utifrån situation och inte ur någon speciell 

rangordning. Detta gjorde också att det under intervjuernas gång ställdes frågor som inte 

fanns med i intervjuguiden. Detta är i enlighet med Bryman & Bell (2013). En 

semistrukturerad intervju fungerade på ett bra sätt och det gav oss en djupare förståelse för 

ämnet och svar på frågor som inte var planerade, men som påverkade studien på ett positivt 

sätt.  

 

3.7 Personlig intervju  

Intervjun med Simon Åström, som är VD på Örebro SK, gjordes på plats. Enligt Hallin & 

Helin (2018) skiljer det sig åt att intervju till exempel någon med hög status till skillnad mot 

en vanlig anställd. Eftersom man kan få intrycket att man ska ha en större respekt på grund 

utav att man är sämre utbildad eller yngre än respondenten. Detta kan både vara positivt och 

negativ då man antingen skärper till sig och agerar på ett mer professionellt sätt men det kan 

även göra att man fryser och blockerar ens förmåga att lyssna. Att respondenten ifråga även 

kan vara mediatränad kan förstöra intrycket av intervjun blir personlig. Enligt Bryman & Bell 

(2013) är det viktigt att intervjua personen i en behaglig miljö för både respondenten och 

intervjupersonerna, så att risken för störningsmoment minimeras. Det är även viktigt att få en 

personlig kontakt med respondenten enligt Hallin & Helin (2018), för att få så djupa svar som 

möjligt. 
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3.8 Telefonintervju  

Intervjun med Max Bergander på AIK fotboll gjordes via telefon eftersom respondenten inte 

hade tillgång till Facetime eller Skype. Hallin & Helin (2018) menar på att en telefonintervju 

inte är en lika bra metod att använda sig av som facetime eller direkta möten, för att man inte 

kommer respondenten lika nära som man gör när man träffar personen eller ser denne. Men 

det finns studier som visar att en telefonintervju inte gör någon större skillnad på hur 

respondenten svarar på frågorna. Detta gäller bara under förutsättning att det är respondenten 

själv som har fått välja metod. Vidare menar de att det finns positiva delar med telefonintervju 

då det kan få respondenten att känna sig privat och att man kan få ett bra förtroende och ett 

givande samtal. Eftersom vi i studien inte nödvändigtvis behövde se respondenten för våra 

frågor påverkade det inte oss negativt. 

 

3.9 Facetime  

Intervjuerna med Abel Abraham på Hammarby IF och Henrik Andersson på Kalmar FF 

gjordes via Facetime eftersom respondenternas orter låg för långt ifrån Örebro. Fördelar med 

Facetime är att med hjälp av kameran på utrustningen kan intervjupersonerna och 

respondenterna se varandra, det är bra för att då kan båda parterna se varandras kroppsspråk 

och hur man reagerar på svar och frågor. Att använda denna metoden behöver inte betyda att 

intervjun blir sämre än om den görs på plats. Men det kan finnas nackdelar som till exempel 

att tekniken krånglar eller att någon av parterna håller på med annat och inte är 100% 

fokuserad på samtalet. Det viktiga är att man sitter i en miljö där ingen blir störd och att man 

kontrollerar utrustningen innan intervjun börjar (Hallin & Helin, 2018). 

 

3.10 Genomförande   

Alla fyra intervjuer spelades in med inspelningsutrustning, med intervjupersonens samtycke. 

Vi anser att det är viktigt att spela in intervjuerna för att vi alla ska kunna vara med i samtalet 

i så hög grad som möjligt, för att kunna göra en så bra analys möjligt. Enligt Bryman & Bell 

(2013) är fördelen med inspelning att man kan lyssna på den igen och transkribera den för att 

få med allt som sades under intervjun och kunna ha fullt fokus på samtalet under intervjun. 

Under dessa intervjuer hade vi högtalare så alla intervjupersoner kunde vara i med i samtalet 

till så hög grad som möjligt. Även under intervjun som vi hade på plats vara alla 

intervjupersoner deltagande. Intervjun med Abel Abraham och Henrik Andersson gick som vi 

hade tänkt oss, då vi satt alla fyra i rum där det inte uppstod någon form av störningsmoment. 

Men när Max Bergander intervjuades åkte han tåg, bytte om och skjutsade katten till hans 

mamma. Detta säger emot vad Bryman & Bell (2013) samt Hallin & Helin (2018) menar med 

att man måste göra intervjun i en miljö som inte är störande. Vi upplevde dock att intervjun 

med Max var en mycket givande intervju och det faktum att han inte hade en passande miljö 

påverkade ej utfallet av intervjun. När vi intervjuade Simon Åström som är Vd på Örebro SK, 

så gick intervjun väldigt snabbt då han svarade effektivt som vi förutspådde på grund utav 

hans medieträning men däremot påverkade det inte hur personlig intervjun blev, vi fick ett 

mycket bra och personligt intryck av Simon.  
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3.11 Analysmetod  

Vi började med att samla in information från litteratur, där denna information ledde fram till 

att det identifierades två forskningsfrågor. Med hjälp av dessa forskningsfrågor bestämde vi 

vilken teori som kommer att användas i studien. Teorin har sedan hjälpt oss att forma en 

intervjuguide (se Bilaga 1). Utifrån denna intervjuguide har vi kunnat generera fram en empiri 

som ligger till grund för att svara på vår forskningsfråga. Detta tillvägagångssätt kallas för att 

ha en deduktiv ansats (Jacobsen, 2017). Deduktiv ansats betyder att man har en modell och 

teori som testas mot aktiviteter, till skillnad från induktiv ansats som är det motsatta där man 

först kollar på aktiviteter som görs för att sedan koppla ihop de med teori (Jacobsen, 2017). Vi 

har valt att analysera de olika intressentgrupperna var för sig. Med hjälp av intervjuerna har vi 

kunnat identifiera intressenternas inverkan på klubbarnas CSR-engagemang. I analysen har vi 

delat upp den i två olika kapitel där det första kapitlet avser att analysera innebörden av CSR i 

klubbarna medan intressenternas inverkan analyseras i det andra kapitlet.  

 

3.12 Trovärdighet och äkthet  

Bryman & Bell (2013) menar att det inom den kvantitativa forskningen används begrepp som 

validitet och reliabilitet, medan det inom den kvalitativa forskningen finns forskare som 

menar att dessa två begreppen inte är användbara. Anledningen till detta är att dessa kriterier 

tar för givet att det bara finns en bild av den sociala verkligheten, vilket inte är fallet enligt 

forskarna utan de menar att det ofta finns mer än en bild av hur verkligheten ser ut. Eftersom 

att verkligheten kan se olika ut har två andra kriterier utvecklats inom den kvalitativa 

forskningen, trovärdighet och äkthet. Eftersom att vi gör en kvalitativ studie anser vi att dessa 

två kriterier passar bäst att undersöka vår studie med. 

 

Trovärdighet har delats in i fyra olika delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 

och bekräftelse. Enligt Bryman & Bell (2013) visas tillförlitlighet i en studie om den är 

trovärdig och att studien visar på en korrekt verklighet. Detta kan styrkas genom att man gör 

en respondentvalidering, vilket innebär att man skickar resultatet till respondenten efter 

intervjun för att få en bekräftelse av respondenten att inga misstolkningar gjorts. I den 

här  studien har detta gjorts till de respondenterna som efterfrågat det. 

 

Triangulering är en annan metod som man kan använda för att styrka tillförlitligheten i en 

studie. Enligt Bryman & Bell (2013) betyder det att man har flera olika källor till de olika 

teorierna, bakgrunden och fenomenen som använts i en studie. I vår studie har triangulering 

utförts i exempelvis problematiseringen och bakgrunden där vi har använt oss av forskare som 

har sin forskningsbakgrund inom CSR och företagsekonomi, men vi har även använt oss utav 

forskare från området sport management. Även våra respondenter representerar olika typer av 

organisationer och besitter olika positioner där två av våra respondenter arbetar i stora klubbar 

med stora ekonomiska resurser och har som huvuduppgift inom föreningen att arbeta med 

CSR. Medan de två andra respondenterna arbetar i mindre klubbar med mindre ekonomiska 

resurser och inte har CSR som primär arbetsuppgift.  

Ett annat kriterium inom trovärdighet är överförbarhet. Detta kriterium handlar enligt Bryman 

& Bell (2013) om att man kan applicera resultat av studien på andra miljöer än den som har 
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studerats. Vi är medvetna om att vår studie bara innefattat fotbollsklubbar i Allsvenskan med 

den enda skillnaden att de är olika stora föreningar, men för att öka trovärdigheten på studien 

skulle man kunnat undersökt föreningar inom andra idrotter för att se om man kan applicera 

studiens resultat på deras miljöer. 

 

Kriteriet pålitlighet innebär att forskarna ska granska studiens synsätt, vilket innebär att alla 

stegen inom studien ska visas (Bryman & Bell, 2013). Detta är något vi har försökt att 

uppfylla genom att skriva detta kapitel, där stegen vi har använt oss av har beskrivits noga. 

 

Det sista kriteriet för att uppfylla kriteriet trovärdighet inom en kvalitativ studie är enligt 

Bryman & Bell (2013) bekräftelse, vilket innebär att forskarna som har utfört studien 

garanterar att studien är utförd i god tro. Det innebär att personliga värderingar eller 

forskarens teoretiska inriktning inte har någon form av påverkan i studiens innehåll eller 

genomförande.  

 

Det andra kriteriet äkthet betyder att studien ger en rättvis bild av verkligheten (Bryman & 

Bell, 2013). Intervjuerna som är genomförda är transkriberade och det används bara 

vetenskapligt granskade artiklar i studien. Detta för att uppfylla kriteriet äkthet så bra som 

möjligt.  

 

3.13 Metodreflektion 

En kvantitativ ansats på denna studien ansågs vara mindre givande för studiens syfte och 

frågeställning då vi ville gå djupare inom ämnena vilket inte skulle vara nåbara genom en 

kvantitativ ansats. Genom en enkätundersökning kunde vi antagligen fått fram vilka 

intressenter som är primära och sekundära men inte i detalj hur de påverkar klubbarnas val av 

CSR-engagemang. En enkätundersökning skulle inte kunna visa oss vad CSR innebär för 

klubbarna utan enbart hur de beskriver själva begreppet men inte på ett så djupt plan som vi 

hade tänkt oss. Fördelen med enkätundersökning hade kunnat vara att vi hade fått flera svar 

och kanske till och med fått med alla Allsvenska klubbarna och på så sätt kunna ge en större 

och mer rättvis bild för hela Allsvenskan. Vi är medvetna om att fyra intervjuer inte räcker för 

att visa exakt vilken påverkan intressenter har på klubbarnas CSR-engagemang, men det kan 

ge en liten föraning hur det kan se ut. För att få en djupare förståelse för vad CSR innebär för 

klubbarna kunde vi intervjuat fler inom föreningen och inte bara de som hade CSR som 

ansvar inom just deras förening. Det kunde ha gett andra svar eftersom de kanske inte brinner 

lika mycket för CSR som just den personen som har det som ansvar. Eftersom att CSR är ett 

känsligt ämne för många är vi medvetna om att svaren vi har fått kanske låter mer prioriterade 

än vad de är i vissa klubbar. Här ska dock tilläggas att alla intervjuer har varit mycket 

personliga och vi har ingen anledning att misstro våra respondenter. Vi hade även kunnat 

intervjuat klubbarnas intressenter för att se hur prioriterad frågan är hos intressenterna för att 

se om de anser att klubbarna lyssnar på vad de har att säga och hur de anser deras påverkan 

formar CSR-engagemangen. I studien har vi varit tvungna att använda oss av tre olika 

intervjuformer. Två intervjuer via facetime, en intervju över telefon och en där vi träffade 

respondenten har genomförts. Enligt tidigare forskning ska intervjuformen där man träffar 

respondenten vara den bästa metoden, men vi upplevde inte någon större skillnad till följd av 
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vilken metod som användes. Däremot upplevde vi att den intervjun där vi träffade 

respondenten var den intervjun genererade minst information, och således inte blev lika 

djupgående som övriga intervjuer. Det kan bero på att respondenten i fråga var mediatränad 

och att man som intervjuare fick mer respekt för respondenten på grund av hans höga status. 

Detta diskuteras även i tidigare avsnittet 3.7. 
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4. Empiri  
 

Kapitel fyra avser att presentera studiens empiriska datainsamling. Varje klubb har ett eget 

kapitel som är indelat i bakgrund om klubben, bakgrund om respondenten och sedan CSR. 

 

4.1 AIK  
  

Bakgrund  

Allmänna idrottsklubben (kallas för AIK) skapades år 1891 och är en av fyra olika 

Stockholmsklubbar i Sveriges högsta serie i fotboll. De har 12 Allsvenska guld och senast de 

vann allsvenskan var 2018. AIK har inte bara herrlag i fotboll utan de bedriver även 

damverksamhet och ungdomsverksamhet i fotboll. Föreningen engagerar sig även i andra 

sporter som till exempel basket och ishockey. AIK hade under året 2015 en nettoomsättning 

på 155 877 tkr och under år 2016 en nettoomsättning på 140 053 tkr. Nedan presenteras en 

fördelning av AIKs nettoomsättning för respektive år (EY, 2017).  

 

 

 
(EY, 2017).  

 

 

Max Bergander är en gammal proffsfotbollspelare som slutade som 25 åring, mycket på grund 

utav att han var trött på kulturen som fanns inom sporten. När han slutade beslöt han sig för 

att han ville ändra på kulturen inom fotboll och började således arbeta med människor. Idag är 

han 31 år gammal och arbetar som Värdegrundsansvarig på AIK fotboll, där jobbet går ut på 

att få AIK att arbeta med sin värdegrund i hela verksamheten. Han jobbar även som mentor 

för flera dam -och herrspelare genom att stötta dem i sin vardag. Sedan arbetar han även med 

andra incidenter om det dyker upp något som är rörande just hans profession.   
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CSR  

Max berättar att det är totalt 5-6 personer som arbetar aktivt med CSR inom AIK-

organisationen, men när ett CSR-engagemang görs så kan hela organisationen vara 

involverade. Han berättar även att de är den enda fotbollsklubben som har sin egen 

forskningsavdelning som arbetar med pedagogik, metodologi och samhällsklimat. 

Evenemang som görs av AIK är exempelvis Nattfotboll, Läxhjälp, Mentorskap och Svartgul 

julafton. Dessa evenemang riktar sig till alla människor i Stockholmsområdet. Detta är arbete 

som de gör utanför organisationen, Max anser att det är många organisationer som bedriver 

ett CSR arbete utanför organisationen likt AIK-fotboll men glömmer sin egen organisation 

och detta är något han inte vill ska gälla inom hans organisation. AIK-fotboll jobbar med 

något som de kallar för AIK-stilen där de tre värdeorden attityd, ansvar och respekt är centrala 

delar. Inom dessa tre värdeord utbildas alla ungdomslag i AIK varje år där även jämställdhet 

är något som står högt upp på listan. När frågan kommer upp om vad Max skulle lägga under 

CSR-begreppet anser han att man ska vara försiktig eftersom CSR är ett brett begrepp med 

allt från värdegrunder, mjuka värden till miljön. Men AIK-fotboll arbetar med och runt 

människor, där miljöaspekterna är något som de skulle kunna jobba med men det är inget de 

gör eller har tänkt att börja arbeta med. De marknadsför sitt CSR arbete alldeles för lite enligt 

Max, för svensk fotboll gör väldigt mycket men attityden inom fotbollen är att man inte ska 

prata om det. Men Max anser att det är precis det man bör göra. Han fortsätter med att 

attityden inom samhället är att det är fult att tjäna pengar på de här frågorna, men han anser 

att det bara är fult att tjäna pengar på något inom CSR om man bara gör det primärt för att 

tjäna pengar. Är det primära målet att göra något bra för samhället och sekundärt tjänar 

pengar på det, ser han inga problem med det. Han säger även att företag kanske inte har 

möjlighet att arbeta aktivt med CSR och då är det inte fel att ge pengar till några som vill och 

kan göra det. Han fortsätter med att säga att klubbarna i Sverige bör jobba tillsammans kring 

CSR-frågorna. Så det finns absolut ingen prestige i vem som är bäst inom CSR för Max. CSR 

är en resurs men den kommer med ett visst ansvar.  

 

Max berättar att den viktiga delen är människorna i närområdet, som får ta del utav AIK-

fotbolls CSR-engagemang. Dessa människor finner en positivitet till arbetet AIK-fotboll 

bedriver, där man ser vinsten och stoltheten i att tillhöra en förening som faktiskt berör 

mänskliga värden på allvar. Vidare förklarar han att Solna stad är intresserade av deras CSR 

arbete och är extremt glada över det det arbete de gör och stöttar föreningen på alla möjliga 

sätt, exempelvis genom lokalhyror och och andra förutsättningar till att bedriva arbetet. Även 

klubbens sponsorer, exempelvis Di Carnegi, som bidragit med kapital enbart för att AIK-

fotboll ska kunna bedriva sitt CSR arbete. Han berättar att de inte är intresserade av 

marknadsföring i form av tröjreklam, utan vill bara synas i samband med vad klubben gör ute 

i samhället. Max förklarar att intressenterna inte har någon direkt påverkan på AIK-fotbolls 

CSR-engagemang, utan han är tydlig med att förklara sättet de arbetar på för 

samarbetspartners, hur de ser på jämställdhetsfrågor, människors lika värde och deras 

värdegrund. Vill inte samarbetspartnerna synas i samband med detta kan de leta upp en annan 

förening att stödja. Vidare förklarar Max att han aldrig skulle vika sig för ett visst företag som 

skulle erbjuda en större summa kapital, då han känner att de går ifrån kärnan och det 

föreningen är byggd på, själva värdegrunden.  
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Max förklarar att klubben har vissa riktlinjer från exempelvis SEF, men att AIK Fotboll själva 

är med och skapar många av dessa riktlinjer då AIK fotboll sitter med i CSR-rådet, där han 

själv arbetar som värdegrundsansvarig inom rådet. Han berättar att de inom rådet tar hjälp av 

varandra och utbyter erfarenheter och information, för att på så sätt hitta någon form av 

nationella strukturer gällande dessa frågor. Det sker även möten med andra klubbar där man 

sitter och diskuterar dessa frågor. Han berättar att han fick vara med och forma hur arbetet 

skulle vara under SEF, exempelvis certifieringarna och hur man skulle bedöma olika 

värdegrundsfrågor. CSR-rådet är till för alla men att det i dagsläget bara är 5 klubbar som är 

drivande och som arbetar aktivt med rådet och tyvärr är det inte en representant från varje 

klubb med i rådet, ibland skickar någon klubb en marknadsansvarig, säger Max. Han tycker 

att klubbarna kan ta ett större gemensamt ansvar. Han berättar att det finns ett mål om att alla 

klubbar skall ha en ansvarig inom CSR 2020. Anledningen till detta tror Max att klubbarna 

anser att det kostar mycket att ha en heltidsanställd CSR-ansvarig, men att man kan fråga sig 

hur mycket det istället skulle kosta i förluster för samhället om klubbarna inte arbetade med 

CSR. På kort sikt kan det vara kostsamt men på lång sikt är det värt det men i mångas ögon är 

det en resursfråga, där det handlar om prioriteringar till annat.  

 

Det finns inga direkta lagar och regler som gör att AIK fotboll måste arbeta med CSR, 

förutom inom barn och ungdomsidrotten, där de arbetar med barnkommissionen och FN’s 

riktlinjer kring barn och ungdomsidrott. Max anser att det är en skyldighet att arbeta med CSR 

frågor och att klubben har ansvar att bidra till samhället de verkar inom. 

Max berättar att de även vill bli bättre på att få med hela organisationen i CSR-engagemanget. 

AIK fotboll är en fotbollsförening och ett aktiebolag och styrs utav flera personer där det inte 

alltid varit så att dessa delar förstår varandra. Vidare anser Max även att CSR är ett brett 

begrepp som inte betyder samma sak för alla människor i organisationen.  

 

Max upplever inte några större motstridigheter mot deras CSR-engagemang, men ibland kan 

det handla om att människor inte förstår varför man ska arbeta med dessa frågor. Här menar 

han att många gånger handlar det bara om att förklara för den ifrågasättande parten för att få 

med dom på tåget. Vissa köper dock inte detta, och Max personligen har mottagit hot från 

vissa supportergrupperingar som inte tycker att AIK skall jobba med CSR. Han betonar dock 

att detta är en oerhört liten andel av de som följer AIK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

4.2 Hammarby IF  
 

Bakgrund 

Hammarby IF grundades år 1897 och är även de en av fyra Stockholmsklubbar. De har ett 

allsvenskt guld, som de vann 2001. Hammarby bedriver både herr, dam och ungdomsfotboll 

och har även lag i till exempel bandy och handboll. Hammarby IF hade under året 2015 en 

nettoomsättning på 157 494 tkr och under år 2016 en nettoomsättning på 154 466 tkr. Nedan 

presenteras en fördelning av Hammarby IF nettoomsättning för respektive år (EY, 2017).  

 

 

 

 
(EY, 2017).  

 

 

Abel Abraham är från Rinkeby och han har studerat samhälle och kultur på kandidatnivå och 

på masternivå har han en media-kommunikation examen från Linköpings universitet. Abel 

började arbeta inom fotboll som publikrekryterare för dam EM 2013 för att därefter arbeta 

fast runt damlandslaget. Efter en tid bytte hans chef arbete och blev biljettansvarig på 

Hammarby fotboll, dit Abel följde med och efter några år inom Hammarby fick han en 

heltidstjänst som CSR-ansvarig i klubben. Abels primära uppgift som CSR-ansvarig är att 

driva diverse samhällsinitiativ i Söderort, som är Hammarbys historiska upptagningsområde. 

Vissa av dessa initiativ är kopplade till barn och ungdomar, medan andra initiativ mer är 

kopplade till vuxna. Hammarby fotboll samarbetar idag med cirka 100 skolor som de åker ut 

och besöker och utbildar barnen inom värderingsfrågor, vad det innebär att bli vuxen men 

även mycket inom fotboll. Men sedan är han även ansvarig för alla olika CSR-evenemang 

som Hammarby anordnar. Detta har han arbetat ungefär ett halvår med på heltid, innan dess 

var det bara deltid.   

 

CSR 

Abel berättar att CSR-organisationen inom Hammarby består av Abel själv, som arbetar 

enbart med CSR frågor. Men han får mycket hjälp av sina kollegor om de har tid. Vidare 

berättar han att deras mål med CSR-arbetet inte bara är att hjälpa människor som har det svårt 

ekonomiskt, utan även att utbilda människor i frågor om jämställdhet eller hur man blir en bra 

samhällsmedborgare. Alla initiativ som Hammarby fotboll gör finns under det som de kallar 
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“Samhällsmatchen” där jämställdhet, sysselsättning och hälsa är de frågorna som 

framkommer som ledord. Initiativtagaren till detta är Abel själv. 

 

De projekt som Hammarby håller i är Skolbesök, Spontanfotboll, Klasskampen och 

Karriärdag. I projektet Skolbesök diskuteras alla tre frågorna genom att med Hammarbys 

seniorspelare åka ut till skolor för att utbilda elever i vad det innebär att växa upp och bli 

vuxen. Projektet Spontanfotboll innebär att ungdomar mellan 13 och 20 år får åka och spela 

fotboll två gånger i veckan. En av dessa två dagar har klubben avsatt en timme där det endast 

är flickor som får komma och spela. Det är för att locka fler tjejer till att medverka. Detta 

projekt innefattas bara hälsa. I projektet Klasskampen är det hälsa och jämlikhet som står som 

ledorden de vill följa. Klasskampen är en heldag där 120 barn fick åka till Tele2 arena där de 

fick lyssna till en föreläsning om normer och allas lika värden. Sedan fick de en rundvandring 

på arenan samt spela fotboll inne på arenan. Projektet Karriärdagen har sysselsättning som 

ledord, där Hammarby vill hjälpa ungdomar som är i behov av ett arbete att få en anställning. 

Alla dessa projekt involverar barn och ungdomar i södra Stockholm. Abel menar på att man 

även skulle kunna räkna in att alla volontärer och deras ungdomsorganisation inom deras CSR 

organisation men eftersom det är deras primära aktivitet att spela fotboll så har det valt att inte 

ta in det inom begreppet CSR. 

 

Abel beskriver att CSR för Hammarby är allt som har med mjuka värden att göra. CSR är 

även en resurs, via Hammarbys CSR-engagemang har Abel tillsammans med Hammarby 

synts via sociala medier, på galor och via tv där Hammarby inte hade figurerat utan deras 

engagemang med CSR. Detta stärker deras varumärke och de får in nya sponsorer som inte 

bara är intresserade av den sportsliga delen av föreningen. Ledningen i Hammarby ser även 

de värdet för klubbens CSR arbete då de anser det är viktigt att de visar samhället vad de gör 

inom sitt CSR engagemang via deras kommunikationskanaler. På frågan om de engagerar sig 

något i miljön så är svaret nej, men det är på gång. Skulle de ta in ytterligare ett ledord så 

skulle det ha med miljö att göra, är åtminstone ambitionen. 

  

Abel förklarar att intressenterna inte har någon direkt påverkan på valet av CSR-

engagemanget, utan att Hammarby fotboll gör detta för att de vill och för att de kan. Samtidigt 

som han hela tiden känt att de är en så pass stor samhällsaktör med ett välkänt varumärke, så 

vore det fel av klubben att inte använda den attraktionskraft som finns inom Hammarby 

Fotboll. Vidare förklarar Abel att alla initiativ främst kommer från honom, men tar inspiration 

från andra människor. Vid frågan hur det kommer på de olika engagemangen beskriver Abel 

processen som att han oftast kommer på en ide och går direkt upp till chefen för att se om han 

tycker att den funkar. Bedöms den som gångbar försöker han sedan att verkställa den. Abel är 

tydlig med att förklara att det inte finns några direkta och konkreta riktlinjer utifrån utan 

allting kommer direkt ifrån Hammarby Fotboll. 

  

Vidare nämner Abel att Hammarby Fotboll kommer få in en stor huvudparter inom CSR inom 

kort denna sponsorn är bara intresserade av Hammarbys CSR-engagemang och inte fotbollen. 

Företaget beskrivs som ett företag som tillsammans med Hammarby Fotboll och 

Samhällsmatchen vill göra bra saker för de individerna i deras gemensamma 
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upptagningsområde. I och med det satsade kapitalet och det officiella partnerskapet blir 

företaget i fråga de enda som egentligen kan ställa krav eller ha en helt annan kravställning på 

Hammarbys CSR-engagemang, enligt Abel. De väljer aktivt att jobba med Samhällsmatchen. 

Vidare ges en förklaring att närområdet har en stor påverkan på valet av CSR-engagemang, då 

det varit en stor faktor till varför Samhällsmatchen drogs i gång, som är kopplat till barn och 

ungdomar. Den enda avgränsningen som finns för CSR-engagemanget är att det rör sig inom 

det geografiska närområde som Hammarby Fotboll verkar inom. 

  

Han berättar att Hammarby Fotboll är med i CSR-rådet, där det sker utbyte av erfarenheter 

och koncept, och största anledningen till att de är med där är att de inte har kunskap om allt, 

och kan således lära sig av andra som är med i samma råd. Han förklarar att det inte finns 

några direkta krav inom rådet som de måste följa då det finns en verklighet som måste tas i 

beaktelse, då klubbarna har olika mycket resurser. Bara för ett halvår sedan var CSR arbetet 

inte Abels primära arbetsuppgifter då han arbetade med detta sekundärt, det blir därav en 

resursfråga i mångt och mycket. 

  

Vidare förklarar han att konkurrensen som finns på plan, inte finns utanför gällande CSR 

arbetet, då klubbarna gärna delar med sig utav sina erfarenheter och idéer med varandra. Han 

tror att fler klubbar vill arbeta med CSR i större utsträckning men att det i grunden är en 

resursfråga, men tycker att fler företag borde försöka se och ta in nya intryck och 

omvärldsanalyser. För konsumenter idag är mer medvetna om vad klubben gör och tar beslut 

utifrån en annan typ av medvetenhet. Avslutningsvis förklarar Abel att det inte funnits någon 

direkt motstridighet gentemot CSR arbetet, utan de människor hos Hammarby Fotboll med 

mandat har stått bakom detta. Han fortsätter med att säga att inget tas från sportens budget 

utan CSR-organisationen livnärs på intäkter från sponsorer och genom offentliga medel.   
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4.3 Kalmar FF  
 

Bakgrund  

Kalmar FF grundades år 1910 och är det yngsta laget som är med i studien. Klubben bedriver 

sin verksamhet i Kalmar och har ett Allsvenskt guld som de vann 2008. De spelar sina 

hemmamatcher på Guldfågeln arena och har röda och vita tröjor Kalmar FF bedriver herr och 

ungdomsfotboll.  Kalmar FF  hade under året 2015 en nettoomsättning på 99 023 tkr och 

under år 2016 en nettoomsättning på 83 662 tkr. Nedan presenteras en fördelning av Kalmar 

FFs nettoomsättning för respektive år (EY, 2017).  

 

 

 
(EY, 2017). 

 

 

Henrik Andersson har arbetat på Kalmar FF sedan 2013 efter han tog examen på 

linneuniversitet. Henrik jobbar på marknadsavdelningen där hans primära uppgift är att hitta 

nya sponsorer och ta hand om alla kommunikativa plattformar. Sedan är han även ansvarig 

för Kalmar FFs CSR-arbeten.  

 

CSR 

Vid frågan hur själva CSR organisationen ser ut i Kalmar FF svarar Henrik att de inte har 

någon organisation för just det området utan alla inom hela Kalmar FF arbetar med CSR 

frågor men att marknadsavdelningen har ett övergripande ansvar. Han tror och hoppas att de 

kommer har en lika stor och bra CSR organisation som de större klubbarna i allsvenskan en 

dag. Men Kalmar FF är den klubben som befinner sig i den minsta staden av de allsvenska 

lagen vilket medför vissa begränsningar. Klubben har valt att kalla sitt CSR-arbete för Kalmar 

FF med hjärtat. Inom detta område har Kalmar FF har några olika engagemang som de gör 

varje år till exempel ett världens barnlopp där intäkterna går till världens barn men de har 

även ett lag för människor med funktionsvariation. A-lagsspelarna åker även till sjukhuset i 

Kalmar och besöker svårt sjuka barn. De arbetar även med en utbildning som är gratis att gå 

för alla ungdomsföreningar i Kalmarregionen. Själva begreppet CSR inom Kalmar FF är 

uppdelat på tre delar: mångfald, medmänsklighet och mötesplats. Vi frågade även Henrik om 

miljö var en del av CSR-arbetet där vi fick som svar att det inte var prioriterat på samma sätt 
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som ovan nämnda delar, utan det är dessa 3 som klubben arbetar efter. Exempel på mångfald 

är laget för funktionsvariation, och på medmänsklighet är besöken på sjukhuset ett bra 

exempel. Kalmar FF:s engagemang riktar sig mot människor i Kalmarregionen. Interna 

målsättningen är att de ska göra skillnad lokalt i Kalmar. Henrik säger att klubben känner ett 

stort ansvar där. Tidigare var engagemangen mer spretigt på grund av att de accepterade 

många olika förfrågningar angående CSR och samlande inte ihop det, och de hade inte på 

papper vad man som klubb ville göra för samhället. Nu är det enligt Henrik mer uppstyrt och 

man resonerar i klubben att det det är bättre att göra 10 saker riktigt bra än 150 saker 

halvdant. Även om klubben vill göra allt får man inse sina begränsningar, anser Henrik. Vi 

frågade Henrik om de anser att deras volontärer och ungdomsverksamheten är något som de 

klassar som CSR och svaret vi fick var att det inte gör det, men att man kanske bör göra det. 

Henrik anser att CSR är en resurs och att det helt klart är bra för varumärket Kalmar FF, men 

det är ingenting man ska göra för att tjäna pengar då viljan att agera hållbart ska komma från 

hjärtat och de pengarna som de drar in via CSR går alltid tillbaka till CSR. 

Henrik anser att både sponsorer, supportrar, anställda och Kalmar stad ser Kalmar FFs CSR-

arbete som viktigt, och han ser en ökning i företag som vill vara delaktiga i Kalmar med 

hjärtat. På frågan om det finns några riktlinjer från dessa aktörer säger han att det ej finns 

några speciella krav, mer än att de förväntar att Kalmar som klubb driver sitt CSR-arbete 

framåt. Många som vill sponsra Kalmar FF vill att det ska vara en del av avtalet, det vill säga 

att pengarna går till Kalmar FF med hjärtat och där har man märkt en attitydförändring hos 

företagen på senare tid. Henrik säger att om man blickar tillbaka 5-10 år så var inte 

förväntningarna på samma nivå som dom är idag, men tillägger att det är inte därför de jobbar 

med CSR. Han anser också att det alltid har funnits någon typ av CSR-arbete inom fotbollen, 

men att det först är på senare tid man fått ett begrepp för det. 

Kalmar FF är just nu inte med i CSR-rådet. Henrik tror det handlar om att de ej har en som är 

heltidsanställd för att bara jobba med CSR-frågor. Men han nämner att alla klubbar byter 

information ändå. Han tycker att detta är häftigt med Svensk fotboll, att alla klubbarna 

samverkar mycket, där de har daglig dialog med andra klubbar om hur dom jobbar och det 

inte förekommer hemligheter sinsemellan. Henrik säger att alla pratar med varandra för att 

göra Allsvenskan bättre och nämner att man åker på studiebesök hos andra klubbar. Han 

upplever att CSR är ett högprioriterat område inom samtliga klubbar. Dock anser han att alla 

klubbar har olika stora förutsättningar, vilket leder till att man lägger det på olika nivåer.  

På frågan om hur själva processen ser ut när de tar sig an nya CSR engagemang så säger 

Henrik att det börjar med att någon inom klubben eller utanför kommer med en idé och 

känner man inom klubben att man verkligen kan göra skillnad och påverka så kommer de 

göra det. Men om de känner att de inte kan bidra med så mycket är det inte ett projekt som de 

tar på sig. Henrik berättar att det sker en föreningskonferensen varje år där det sätts ramar om 

hur arbetet ska se ut, då områden som CSR diskuteras. 

Henrik anser att de marknadsför sitt CSR arbete alldeles för lite, men säger att det är svårt, då 

man är lite rädd för att visa att man gör många saker, och klappa sig lite på bröstet och säga 

“kolla vad vi gjorde”. Men där tror han alltså att de behöver bli bättre. och visa upp de 
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satsningarna som gjorts. Det har börjats gjort lite försök till att göra filmer och dokumentera 

och de håller även på med en CSR broschyr. 

Henrik har ej upplevt någon motstridighet i deras arbete med CSR, utan bara att alla delar 

som görs stärker banden till supportrar, företag och anställda. Vidare anser han att CSR gör 

att många anställda i Kalmar FF känner en enorm stolthet när man gör saker för samhället. 

Han säger även att vissa spelare också är engagerade där de kommit upp till kontoret med 

idéer, tex under katastrofen i Haiti. Kalmar FF gick då ut med en uppmaning där de gjorde en 

film med truppen, och auktionerade ut saker där pengarna gick till att hjälpa de drabbade. 

4.4 Örebro SK  
 

Bakgrund 

Örebro SK grundades år 1908 och klubben bedriver sin verksamhet i Örebro. De har som bäst 

slutat 2a i allsvenskan år 1994. De spelar sina hemmamatcher på Behrn arena och har svarta 

och vita tröjor. De bedriver herr och ungdomsfotboll men de bedriver även verksamheter i 

andra sporter som till exempel bandy och futsal. Örebro SK hade under året 2015 en 

nettoomsättning på 32 364 tkr och under år 2016 en nettoomsättning på 53 749 tkr. Nedan 

presenteras en fördelning av Örebro SKs nettoomsättning för respektive år (EY, 2017).  

 

 

 
(EY, 2017). 

 

 

Simon Åström har arbetat som VD och klubbchef för Örebro SK sedan fyra år tillbaka. Han 

är utbildad civilekonom i grunden och har ingen utbildning inom fotboll utan har tidigare 

arbetat inom finansbranschen. Simons ansvarar över hela Örebro SK fotboll.  

 

CSR 

Simon säger att Örebro SK inte har någon uppbyggd CSR organisation, utan den sköts till stor 

del av marknadsavdelningen, med Simon själv som ansvarig för strategierna som diskuteras 

inom styrelsen. Han betonar att det finns en ambition att i framtiden ha någon specifik person 

som driver CSR-frågor. Simon beskriver Örebro SKs CSR-arbete som att det kretsar kring 

samhällsengagemang, där allt som görs utanför själva fotbollen innefattas. På ett sätt kan man 



 26 

säga att fotbollen i sig också är CSR då det samlas så mycket folk från olika bakgrunder, 

åldrar, olika inkomster. Ungdomsverksamheten som bedrivs i Örebro SK är i sig också ett 

CSR projekt, men det benämns inte så. CSR handlar mer om att klubben ansvar för att skapa 

bättre förutsättningar för barn och ungdomar. Barn som lever i eller riskerar att hamna i ett 

utanförskap, där lägger Örebro SK tyngdpunkten i sitt CSR arbete, enligt Simon. Simon 

nämner att spelare i Örebro SK besöker sjuka barn på sjukhuset och fritidsgårdar i bland annat 

Vivalla i samarbete med Karslunds IF:s damlag där spelarna ska fungera som förebilder för 

killar och tjejer. Han anser det vara viktigt att Örebro SK är duktiga och tar ansvar i regionen, 

då många runt omkring ställer upp för Örebro SK och därav vill man ge något tillbaka. Det 

räcker inte med att bara vara ett fotbollslag utan ett större ansvar för Örebro stad och region 

måste tas enligt Simon. Därav startades det upp ett samarbete med arbetsförmedlingen, med 

anledning att få ut arbetssökande i arbetslivet. Klubben jobbar även med kvinnohuset, som tar 

hand om ensamstående mammor som ofta lever under hot. Örebro SK har mest lokala CSR-

engagemang, då det är deras hemmamarknad och således har störst möjlighet att göra skillnad 

där. Han fortsätter med att säga att det är i närområdet de hittar spelare, publik och sponsorer. 

Det är framförallt örebroarna som ger väldigt mycket till klubben, och de är dessa Örebro SK 

vill ge något tillbaka till, runt om regionen och i länet. Men några undantag finns dock, 

exempelvis samarbetet med Världens Barn under flyktingkrisen. Desssa evenamang tar sin 

början från intressenter inom klubben men också utifrån, enligt Simon. På frågan om det läggs 

något fokus på den miljöbaserade delen av CSR säger han att arenan är miljöcertifierade och 

att man tänker på att vara miljösmarta i vardagen, men att inget särskilt fokus just nu läggs på 

miljöaspekter. Han anser inte att Örebro SK kan ta alla positioner inom CSR, utan det de kan 

göra är att spelare och ledare fungerar som förebilder. Volontärarbete anses inte vara inom 

CSR-ramarna, även om Simon nämner att ensamhet bland äldre personer är en av Sveriges 

värsta faror och folksjukdomar i nuläget och således bör kunna klassas som CSR då många 

äldre känner en samhörighet när de får bidra ideellt. Men detta anses likt 

ungdomsverksamheten vara något självklart, så det ryms alltså inte inom CSR begreppet i 

Örebro SK. 

Simon berättar att Örebro SK har en strategi för CSR. Tidigare har det spretat runt lite grann 

där företag, organisationer och aktörer hört av sig till klubben och frågat om Örebro SK kan 

hjälpa till med vissa aktiviteter som kan klassa som CSR-evenemang. Men dom senaste 3-4 

åren har Örebro SK själva byggt upp CSR-projekt i stället för att bara svara på förfrågningar. 

Han nämner kommunen som en viktig samarbetspartner, som sponsrar och det är även av 

kommunen man hyr arenan av. Därav har kommunen önskemål om att Örebro SK ska göra 

saker för barn och ungdomar i områden av utanförskap och då ser klubben till att styra projekt 

utifrån det. Kommunen och regionen Örebro län ser Örebro SK som ett bra verktyg, då 

spelarna är förebilder kan de komma åt och skapa intresse hos barn och ungdomar som andra 

inte gör. Sedan fortsätter Simon att prata om sponsorer. Han ser en trend bland bolag. För att 

de ska sponsra en förening som Örebro SK så har bolagen policys att det ska finnas ett 

samhällsengagemang hos aktören och vissa vill sponsra direkt med specifika CSR satsningar. 

Simon nämner att Örebro SK som förening förväntas ta ansvar från samhället, både från ovan 

nämnda kommun och från företagare men även mer och mer från privatpersoner. Simon säger 

dock att det inte finns några speciella lagar och regler som gör att de måste jobba med CSR, 



 27 

utan att det mer är kopplat till Örebro SKs värdegrund, vilka de är och vad de vill stå för. Det 

är det som ytterst styr. Det finns inga formella lagar eller stadgar, men man måste vara duktig 

på CSR frågor för att ens få bedriva verksamheten, anser Simon. Han fortsätter med att nämna 

att storbankerna, revisionsbyråerna och liknande partners har tydliga riktlinjer om vad som 

krävs för att dom ska sponsra, och det måste Örebro SK leva upp till.  

Örebro SK är dock inte med i CSR-rådet. Simon förklarar att det handlar om personella 

resurser saknats för att vara de. Vidare anser att han att klubben varit ganska duktiga lokalt att 

driva CSR arbete, men tillägger att det absolut finns en vilja att på sikt vara med. Simon 

tycker att de allsvenska klubbarna sinsemellan har en bra sammanhållning. Han berättar att de 

alla träffas 5-10 gånger i olika forum, där det diskuteras hur de kan hjälpa varandra.  

Simon berättar att Örebro SKs supporterklubb Kubanerna anser att klubbens CSR arbete är 

viktigt. Kubanerna själva köpte exempelvis 30 st årskort till ensamkommande barn som 

därmed fick besöka Behrn Arena och på så sätt hitta en samhörighet. Han betonar dock att 

inga formella krav ställs från supporteled. Även spelare kan vara engagerade i vissa projekt. 

Här tar han upp ett exempel i kampen mot Ebola, där klubben samlade upp prylar för barn i 

Sierra Leone, allt på en tidigare spelares initiativ.  

Simon har inte märkt av något motstridighet när det handlar om klubbens CSR-arbete, utan 

det är bara positivt. Han tycker det är viktigt bli bättre på att marknadsföra de svenska 

fotbollsklubbarnas CSR-arbete, då fotbollen ofta kan få en negativ mediebild till följd av 

supporterbråk. Han menar att det är viktigt att det når ut hur mycket fotbollen bidrar med i 

samhällsnytta. 
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5. Analys  
 

I detta kapitlet kommer empirin i denna studie att analyseras genom den teoretiska 

referensramen som presenteras i studien. Analysen kommer även att innehålla jämförelser av 

respondenternas svar som kommer kopplas till teorin. Kapitlet är utformat genom att först 

analysera CSR:s betydelse för klubbarna för att sedan analysera intressenternas inverkan på 

CSR-engagemangen.  

 

5.1 CSR Betydelse 

Som tidigare nämnts har CSR en väldigt bred definition och innefattar flera områden. CSR 

begreppet kan innebära socialt ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande men också 

ekonomiskt ansvarstagande (Grafström et al, 2015). Utifrån empirin kan det klargöras att 

klubbarna själva finner en viss problematik med att fastställa vad som definieras under CSR 

begreppet. Däremot har samtliga klubbar en gemensam faktor som binder samman CSR-

begreppet, vilket är samhällsengagemang där människans välmående på något sätt står i fokus 

och är prioriterat. Detta gör det möjligt att göra en analys om att samtliga klubbarna binder 

CSR begreppet till det sociala ansvarstagandet, som de bär gentemot sin omgivning och 

samhället i stort. Enligt empirin kan man tyda att något miljömässigt ansvarstagande återfinns 

i samtliga klubbar, men är inget som i dagsläget är prioriterat.  

  

Vi kan se att klubbarnas CSR arbete till mestadels sker inom det lokala närområde de verkar 

inom, vilket blir utmärkande för samtliga klubbar i denna studie. Som DiMaggio & Powell 

(1983) beskriver kan det finnas en informell isomorfism som handlar om påtryckningar från 

exempelvis intresseorganisationer som klubben i sig är mer eller mindre är beroende av. Till 

följd av detta har klubbarnas omgivning ett stort inflytande i CSR-engagemangen, vilket 

återigen mynnar ut till det sociala ansvarstagandet. Detta sociala ansvarstagande bygger en 

grund till CSR betydelsen som samtliga klubbar står på, där samhället står i fokus. Den 

institutionella miljön som kretsar kring klubbarnas CSR-arbete formar inte bara vilken typ 

engagemang som klubbarna bedriver, utan sätter också ord på vad som faktiskt är CSR. Trots 

detta blir det märkbart att klubbarna finner en viss typ av problematik med att definiera CSR 

begreppet, då mycket av deras engagemang alltid funnits där och sitter i klubbarnas ryggrad. 

  

Samtliga klubbar har goda relationer med varandra gällande CSR-relaterade frågor, där man 

tillsammans ser ett stort värde i arbetet och finner CSR av stor betydelse. Vad som blir 

påtagligt för samtliga klubbar är att man börjar efterlikna varandra i sättet man arbetar med 

dessa frågor och skapar sina CSR engagemang. Detta kopplat till det samarbete som finns 

mellan klubbarna och den information och erfarenhet som delas mellan varandra. Utöver 

samarbetet, är även de två större klubbarna AIK fotboll tillsammans med Hammarby fotboll 

medlemmar i CSR-rådet. Där man har ett mål om att skapa en nationell strategi för CSR 

arbetet. Rådet fungerar också som ett forum för att dela med sig av erfarenheter och 

information. Som Eriksson-Zetterquist (2009) berättar att när organisationer hamnar i 

situationer där det kan kännas svårt att hitta lösningar på något problem, kan de välja att 

imitera organisationer som lyckats med just det de söker lösningen på. Vilket gör en tydlig 
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koppling till den den imiterande isomorfismen som blir en anledning till att samtliga 

klubbarna börjar efterlikna varandra i sitt CSR-arbete, vilket även leder till att klubbarna får 

en liknande betydelse.  

  

Utifrån empirin kan vi se att det finns olika grader av ansvarstagande som klubbarna tar i 

beaktande. Med utgångspunkt i Carrolls pyramid tar samtliga klubbar ett visst filantropiskt 

ansvarstagande, vilket innebär att klubbarna frivilligt bidrar till samhället och är goda 

samhällsmedborgare. Detta gör genom att själva engagera sig i exempelvis sociala aktiviteter, 

samhällsutbildning och hälsa som inte är lagbundna eller förväntade av omgivningen utifrån 

det etiska ansvaret (Carroll, 1991). Parallellt kan vi se att samtliga respondenter tar ett 

ekonomiskt ansvarstagande. Carroll (1991) beskriver att det är betydelsefullt att vara 

vinstdrivande och arbeta till att vara lönsamma, då detta är en grund till företags överlevnad. 

Detta tydliggörs då klubbarna ser ett värde i samarbetet med de olika aktörerna som bidrar 

med resurser och ekonomiskt stöd till CSR arbetet, vilket gör arbetet ekonomiskt gångbart. 

Samtidigt är samtliga klubbars primära syfte med CSR att bidra till ett bättre samhälle. Ett 

lagligt ansvar återfinns inte i klubbarna, då dessa inte har några direkta regelverk och 

regleringar som tvingar dem att arbeta med CSR utan de väljer självmant att följa vissa 

riktlinjer. Det etiska ansvaret ses tydligt i alla intervjuade klubbar. Enligt Carroll (1991) syftar 

det etiska ansvaret till det ansvar företag förväntas följa men som inte är bestämda av lagar 

och regleringar. Detta innefattar normer, standarder och förväntningar som olika intressenter 

har om företaget. Utifrån empirin kan vi tyda att normer och standarder skapas genom 

klubbarna sinsemellan medan olika förväntningar finns från flertalet intressenter i studien, 

exempelvis kommunen och sponsorer. 

 

5.2 Primära intressenter 

Sponsorer räknas som en primär intressent för de allsvenska klubbarna på grund ut av att 

klubbarna är beroende av sponsring för att få sin förening att klara sig ekonomiskt. Men det 

finns mindre och större sponsorer som är involverade i klubbarnas verksamhet i varierande 

utsträckning (EY, 2017). Enligt Grafström et al (2015) och Mitchell et al (1997) är klubbarna 

beroende av de primära intressenterna och finner stor vikt vid att behålla intressenterna i 

företagets nätverk. Detta skiljer sig dock en aning i klubbarna. Enligt Abel och Max styr inte 

sponsorerna hur deras klubbar sköter sitt CSR-engagemang. Men både Simon och Henrik 

anser att sponsorer sätter krav på klubbarna att arbeta med CSR och att vissa sponsorer vill ej 

sponsra en klubb om de inte har ett utvecklat CSR-arbete. Anledningen till att vi har fått 

dubbla budskap på denna fråga om hur mycket sponsorer bryr sig om CSR kan diskuteras. En 

anledning skulle kunna vara att AIK och Hammarby har ett så väletablerat CSR-arbete så 

sponsorer ej behöver berätta för klubbarna att detta är viktigt. När det gäller de mindre 

klubbarna, som inte har ett lika väletablerat CSR-arbete, kan sponsorer anse att de måste 

trycka på att klubben arbetar med dessa frågor. En annan förklaring skulle kunna vara att 

klubbarna är för dåliga att visa att de arbetar med CSR för sina intressenter, eftersom 

klubbarna själva nämner att de marknadsför CSR-arbetet för lite. Något som alla fyra klubbar 

är överens om är att sponsorer gärna hjälper till med att anordna CSR-engagemang, vilket har 

ökat på senare tid. Men det råder delade meningar om hur mycket de formar själva 

engagemanget.  
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Primära intressenter som medlemmar och supportrar som engagerat sig i eller följt klubben 

under en längre period, har skapat en djupare relation med klubben som gör att båda parterna 

har en hög kunskap om varandra. Detta är något som ligger i linje med Grafström et al (2015). 

Detta kan kopplas till det Örebros supporterunion gjorde när de köpte 30 säsongskort för 

ensamkommande flyktingbarn. De vet att CSR är viktigt för Örebro SK, därför engagerar 

även de sig i klubbens intresse för att stödja klubbens verksamhet. I empirin framkommer det 

att AIK haft en del supportrar som gjort motstånd gentemot AIK:s CSR-verksamhet, dock är 

de inte många enligt Max, och de har inte påverkat klubbens arbete på något sätt utan det är 

Max personligen som drabbats i form av vissa hot. 

  

Spelare påverkar även de CSR-engagemangens utformning på olika sätt. Inom exempelvis 

Kalmar FFs organisation berättade Henrik att en spelare ofta kommer upp till hans kontor 

med nya ideer om CSR-engagemang. Spelarna påverkar även engagemangen genom att vara 

involverade i de aktiviteter som utförs av klubbarna, även om Max i AIK anser att man bör bli 

bättre på detta. Ofta har klubbarna sina spelare som föreläsare eller engagemangets mittpunkt. 

Det gör att deras personligheter och värderingar förs över till de personerna engagemangen 

riktar sig mot. Även anställda inom klubben påverkar engagemangen på liknande sätt som 

spelarna gör. Max säger även att de anställda känner en viss stolthet att få arbeta med dessa 

frågor där man får vara med och påverka engagemangets utformning.  

Abel och Max i Hammarby och AIK, som båda är heltidsanställda inom deras organisationer, 

har i och med deras anställning skapat sig en högre kunskapsnivå än vad de andra två 

klubbarnas ansvariga besitter inom CSR. Detta kan kopplas till professionalism inom den 

normativa isomorfismen som Eriksson-Zetterquist (2009) skriver om. Denna beskriver att 

påverkan av utbildning bidrar till den normativa kraften inom en organisation, vilket alltså 

Abel och Max har erhållit i sina yrkesroller. Max säger även att han hellre skulle sluta inom 

AIK än att låta en sponsor påverka AIK:s CSR-inriktning. Det tankesättet bekräftats också 

inom den normativa isomorfismen där ett företag anser sig arbeta enligt organisationens 

tradition och att deras arbetssätt är det rätta. Med detta tankesättet behåller organisationen 

kontrollen (Eriksson-Zetterquist, 2009).  

 

Barn och ungdomar är den primära intressenten som klubbarna lägger mest kraft i att skapa 

djupa och långa relationer med i sitt CSR arbete. Alla klubbarna har CSR-engagemang som är 

riktade till just barn och ungdomar, där engagemangen inte alltid behöver vara riktade till de 

som är i en utsatt position i samhället, även om det läggs mycket resurser där. Appliceras det 

tankesätt som Grafström et al (2015) beskriver är det är viktigt att skapa djupa relationer med 

sina intressenter. Genom relationsbaserade aktiviteter kan det vara en förklarande del till 

varför de arbetar mot just barn och ungdomar. Eftersom dessa individer kommer växa upp 

och förhoppningsvis bli indelade i andra intressentgrupper där en del blir spelare, sponsorer 

eller medlemmar och på så sätt säkerställa att intressenterna finns kvar och engagerar sig 

inom klubben. Detta kan styrkas av Abel som berättade att många av Hammarbys sponsorer 

är lojala fans som är uppväxta med Hammarby och älskar klubben. Samtidigt har klubbarna 

en tradition av att arbeta med barn och ungdomar genom sin primära aktivitet som är själva 

utövandet av fotboll. Det kan göra att klubbarna anser det vara naturligt att rikta sin 
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organisations mot sin bredaste intressent, det vill säga barn och ungdomar. Att arbeta 

traditionsenligt ligger även i linje med den normativa isomorfismen (Eriksson-Zetterquist, 

2009).  

 

Konkurrenter har identifierats som en primär intressent. Utan några andra lag så kan de inte 

utföra sin primära aktivitet. Efter intervjuerna med klubbarna har alla fyra uttryck att de bara 

är konkurrenter på planen. Samtliga respondenter berättar att klubbarna hjälper varandra 

utanför planen med allt som har med organisationen att göra, CSR-arbete inkluderat. Genom 

empirin kan vi tyda att klubbarna har liknande evenemang där engagemangen oftas riktas mot 

barn och ungdomar. Detta bekräftas även av den imiterande isomorfismen som säger att en 

organisation gärna imiterar en annan organisations arbete om det är framgångsrikt (Eriksson-

Zetterquist, 2009). 

 

5.3 Sekundära intressenter 

I vår studie nämner tre av våra respondenter kommunen som en viktig intressent till klubbens 

CSR-arbete. Kommunen har tidigare i studien klassats som en sekundär intressent, då 

föreningarna överlever utan denna, men det finns dock stora fördelar i att involvera dem i 

verksamheten. Max berättade om Solnas stads intresse för AIKs CSR-engagemang och att de 

är extremt glada över det arbete klubben bedriver i det lokala samhället. Simon i Örebro SK 

säger även han att kommunen är en viktig samarbetspartner, som har önskemål om att Örebro 

SK ska göra saker för barn och ungdomar i områden av utanförskap, vilket leder till att 

klubben ser till att styra projekt utifrån det. Likaså är det i Kalmar, då också Henrik säger att 

kommunen i Kalmar är en stor intressent. Abel i Hammarby nämner inte kommunen utan ger 

istället en förklaring på hur närområdet har en stor påverkan på valet av CSR-engagemang, 

vilket också var en väldigt stor faktor till Samhällsmatchen drogs igång, som är kopplat till 

barn och ungdomar. Alla dessa fyra klubbar arbetar i regel lokalt med sitt CSR-engagemang, 

där kommunerna tenderar att ha en stor påverkan på klubbarna. Det kan ha sin förklaring i 

tesen av Grafström et al (2015), som säger att i nutidens globala samhälle kan företags 

sekundära aktörer få en större möjlighet att inverka. Samtliga respondenter påpekar vikten av 

att det man gör genomförs ordentligt. Från att förr ha gjort flera små projekt halvdant, 

möjligen till följd av att det existerar så många intressenter likt beskrivningen ovan, har 

klubbarna på sistone inriktat sig på större och tydligare projekt, kopplat till deras lokala 

samhälle. Som Grafström et al (2015) beskriver så har senare forskning inom intressentteorin 

handlat om företags, i vårt fall klubbars, relationsbyggande processer och aktiviteter. Dessa 

relationsbyggande aktiviteter kan förklaras som ett sätt för företagen att bekanta sig och få 

bättre kunskap om sina aktörer och på det viset frambringa förutsättningar och dialoger. Detta 

återspeglas i svaren vi får kring kommunerna och närområdets inverkan på de fyra valda 

fotbollsklubbarna. I deras CSR-arbete har det blivit allt mer betydelsefullt, att vara 

förebyggande i relationerna till aktörerna. Att klubbarna i regel jobbar lokalt med sitt CSR-

arbete kan ha sin förklaring i den institutionella teorin där man ställer sig frågande till 

organisationer som rationellt verktyg, och menar istället att omgivningen påverkar (Eriksson-

Zetterquist et al, 2015), vilket alltså kan förklara varför klubbarna fokuserar just på deras 

närområde, tillika omgivning. 
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Ytterligare en sekundär intressent som nämns i denna studie är SEFs CSR-råd. SEF i sig 

verkar inte ha någon större inverkan på klubbarnas CSR-engagemang, eftersom samtliga 

respondenter beskriver att de inte har några krav från SEF. Utan vi väljer att fokusera på detta 

CSR-råd som är skapat av SEF för att lyfta ämnet CSR. Rådet fungerar som ett 

samlingsforum för klubbarna, där de bollar idéer med varandra. Max berättade för oss att AIK 

har vissa riktlinjer från SEF, men att klubben själva är med och skapar många av dessa 

riktlinjer inom CSR-rådet, där han själv arbetar som värdegrundsansvarig. Max sa även han 

att de inom rådet tar hjälp av varandra och utbyter erfarenheter och information, för att på så 

sätt hitta någon form av nationell struktur gällande dessa frågor. Abel förklarade i sin tur för 

oss att det inte finns några direkta krav inom rådet som de måste följa eftersom det finns en 

verklighet som måste tas i beaktelse, vilket är att klubbarna har olika mycket resurser inom 

sin CSR-verksamhet. Abel tror även att resursbrist gör att alla klubbar ej har en representant i 

CSR-rådet. Detta antagande bekräftas av Henrik och Simon som båda nämner att de inom 

sina klubbar inte har en heltidsanställd som bara jobbar med CSR, likt rollerna Abel och Max 

har i sina klubbar. Här kan vi alltså se ett samband mellan deltagandet i CSR-rådet och 

klubbens storlek och omsättning, då de två större klubbarna finns representerade i rådet. 

Samtliga respondenter anser dock att de allsvenska klubbarna har en bra sammanhållning och 

hjälper varandra med de CSR-frågor i stor utsträckning trots att alla ej finns representerade i 

SEFs CSR-råd. Simon säger att klubbarna träffas 5-10 gånger i olika forum, där det diskuteras 

hur de kan hjälpa varandra, medan Henrik berättade att de har en daglig dialog med andra 

klubbar om hur dem jobbar och det inte förekommer hemligheter sinsemellan. Han berättade 

också att alla pratar med varandra för att göra Allsvenskan bättre och nämner att man åker på 

studiebesök hos andra klubbar. Abel och Max hävdar även de att konkurrensen som finns på 

planen av avspeglar sig på klubbarnas gemensamma engagemang inom CSR. Detta tyder på 

att själva rådet i sig inte är det som inverkar på CSR arbetet i respektive klubb främst, utan att 

det är konkurrenterna som i hög grad gör det, precis som nämnts i kapitlet om de primära 

intressenterna. Det här kan kopplas till imiterande isomorfism som handlar om att 

organisationer väljer att imitera varandra. När organisationer hamnar i situationer där det kan 

kännas svårt att hitta lösningar på något problem, kan de välja att imitera organisationer som 

lyckats med just det de söker lösningen på (Eriksson-Zetterquist, 2009). Detta kan anses bli 

utfallet av klubbarnas nära samarbete med varandra, bland annat genom CSR-rådet. Som 

DiMaggio & Powell (1983) skriver så kan organisationer imitera beprövade och etablerade 

modeller i situationer där organisationen inte är benägna att på egen hand hitta en lösning, 

vilket just nu får anses vara grundtanken med CSR-rådet. Kommer det inom detta råd i 

framtiden förekomma krav för de svenska klubbarna kommer det istället vara frågan om 

tvingande isomorfism, som istället handlar om politiska aspekter, där dessa syftar till att 

övervaka organisationers ansvarstagande genom upprättande av vissa regleringar och policys. 

I detta fall handlar det om informell tvingande isomorfism då det skulle vara påtryckningar 

från intresseorganisationer (DiMaggio & Powell, 1983).  

 

Media är en sekundär intressent eftersom media kommunicerar ut vad klubbarna gör men 

föreningarna överlever utan media. En sekundär intressent, som inte nämns så mycket i våra 

intervjuer med respondenterna är media. Media är en sekundär intressent eftersom media 

kommunicerar ut vad klubbarna gör men föreningarna överlever utan media. Samtliga 
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representanter vi talat med hävdar att klubbarna bör bli bättre på att marknadsföra sitt CSR 

arbete. Ingen nämner dock media i sig som en intressent av klubbens CSR engagemang, och 

verkar således inte ha så stor inverkan på klubbarna i deras arbete med dessa frågor. I studien 

tolkas det som att media mer används som ett verktyg för att nå ut till andra intressenter, både 

primära och sekundära. Abel i Hammarby beskrev bland annat CSR som en resurs, som gjort 

att klubben synts via sociala medier, på galor och via tv där Hammarby inte hade figurerat 

utan deras engagemang med CSR. Detta stärker deras varumärke och de får in nya sponsorer 

som inte bara är intresserade av den sportsliga delen av föreningen. Det är således viktigt att 

visa intressenterna vad klubbarna gör inom sitt CSR engagemang via deras 

kommunikationskanaler, det vill säga media. Media blir i detta fall en nyckel till att inleda 

nya relationer med intressenter. Som Grafström et al (2015) förklarar så får företags 

sekundära aktörer i dagens samhälle en större grad av möjlighet att inverka genom komplexa 

samspel och interaktioner mellan intressenterna, samt från utsträckningen av aktörer som 

övervakare. Genom detta antagande tolkas det i denna studie som att media är mer av en 

övervakare som når ut till samtliga intressenterna i nätverket och har en inverkan på 

klubbarnas CSR-arbete. Detta bekräftas även inom den informellt tvingande isomorfismen 

som DiMaggio & Powell (1983) skriver om, där media som intresseorganisation i detta fall 

skapar påtryckningar inom samhället.      

 

Utifrån empirin framkommer det att ingen av respondenterna anser sig påverkas av företag 

som inte är med och sponsrar klubben i dagsläget. Men klubbarnas CSR-arbete är beroende 

av sponsring, vilket de får in genom dessa företag som i och med sponsring också blir en 

primär intressent. Indirekt är klubbarna alltså beroende av dessa företag, även om 

respondenterna anser att de inte har någon inverkan på klubbarnas CSR-engagemang. Detta 

säger även emot den institutionella teorin som beskriver omgivningens påverkan på 

organisationen (Eriksson-Zetterquist, 2009). 

 

Ägarna blir en sekundär intressent, då denna aktör äger endast 49 % av klubbarna till skillnad 

från medlemmarna som äger resterande 51 %. Ägarnas inverkan på klubbarna CSR-arbete är 

lite diffust. Ingen större kunskap har genererats från studiens empiri angående denna 

intressent. Max i AIK berättar dock att han vill att de blir bättre på att få med sig hela 

organisationen i CSR-engagemanget. AIK fotboll är en fotbollsförening och samtidigt ett 

aktiebolag och styrs utav flera personer där han berättar att det inte alltid är så att dessa delar 

förstår varandra. Utifrån Carroll pyramid av CSR kan det ekonomiska ansvaret bli en tydlig 

koppling till detta fall. Då detta ansvar enligt Carroll (1991) syftar till att det är av stor vikt för 

företagen att vara vinstdrivande och arbeta till att vara så lönsamma som möjligt. Om ett 

företag inte är vinstgivande och går med förlust överlever inte företaget på marknaden under 

någon längre period (Carroll, 1991). Vi kan tolka det Max säger som att vissa ägare kan 

inneha ett annat tankesätt gällande CSR, än vad Max själv har. Vi förmodar att det bottnar i 

ovan nämnda ekonomiska aspekt. Tydligt är dock att CSR-engagemangen är en egen del som 

inte berör sportens budget, vilket samtliga respondenter intygar.   
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6. Slutsats  
 

I detta avslutande kapitel redovisas studiens slutsatser utifrån vår frågeställning. Därefter 

presenteras en diskussion med bland annat egna reflektioner och tankar, med utgångspunkt 

i  analysen. Till sist kommer vi redogöra vårt förslag till vidare forskning.  

 

6.1 Slutsats och diskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka intressenternas inverkan på CSR-arbetet hos 

allsvenska fotbollsklubbar och på så sätt öka förståelsen för CSRs innebörd inom 

föreningarna. Vår studie visar att våra respondenter kan finna en viss problematik att fastställa 

innebörden av CSR begreppet, då detta begrepp i sig innefattar flera områden. Som tidigare 

nämnt kan CSR innebära socialt ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande men också 

ekonomiskt ansvarstagande. Vidare kan begreppet fungera som ett samlingsbegrepp för olika 

områden istället för att ha en enstaka innebörd, vilket även leder till att CSR-begreppet skiljer 

sig mellan föreningar och företag. Företag verkar se CSR-begreppet bredare än vad föreningar 

gör. Utifrån analysen går det att fastställa att samtliga klubbar har en gemensam nämnare till 

innebörden av CSR, vilket är samhällsengagemang där klubbarna arbetar med olika CSR-

engagemang kopplat till människans välmående i samhället.  

 

Resultatet av studien visar att intressenternas inverkan på klubbarnas val av CSR-engagemang 

är av varierande grad. Samtliga tillfrågade klubbar har starka band till sitt lokala närområde, 

där barn och ungdomar samt kommun innefattas. Dessa kan klassas som klubbarnas viktigaste 

intressenter, då de i väldigt stor utsträckning påverkar CSR-engagemangen som genomförs av 

klubbarna. Andra klubbar är också en aktör som har stor inverkan på CSR-arbetet i klubbarna, 

då studien visat att samtliga klubbar hjälper varandra inom detta område vilket leder till stort 

inflytande på andras CSR-arbete. Organisationer som SEF har ingen direkt påverkan på 

klubbarnas engagemang (men har som mål att lyfta frågan) utan det sker just nu via klubbarna 

emellan, bland annat inom CSR-rådet där några klubbar sitter med i dagsläget och utbyter 

erfarenhet och information. Dessa är de intressenter som vi genom studien får fram har mest 

inverkan på just CSR-engagemanget. Men det studien kommer fram till som är av stor vikt är 

att CSR-engagemangen inom Allsvenskan inte enbart beror på klubben, utan engagemangen 

utformar sig genom klubbarnas relationer med dess intressenter. Detta visas i figur 4 nedan i 

vår uppdaterade analysmodell. 

 

 

 



 35 

 
←→ Betyder att information utbyts mellan aktörer.  

→ Betyder information klubben tar i beaktande.  

 

Figur 4: visar att de olika aktörerna påverkar varandra lika mycket och att samspelet skapar 

ett CSR-engagemang. isomorfismen påverkar i samma grad som presenterades i modellen 

som presenteras i teoriavsnittet. 

 

Utifrån analysen kan vi konstatera att det handlar om ett samspel mellan de primära 

intressenterna, sekundära intressenterna och klubben när klubbens CSR-engagemang skapas. 

Denna modell säger emot vad vi tidigare kom fram till i teoriavsnittet där klubben bara tar 

deras intressenters åsikter i beaktande. Samspelet mellan aktörerna i modellen ovan kan ha sin 

förklaring i den institutionella teorin som kretsar kring omvärldsfaktorer. Dessa faktorer gör 

att aktörerna i vår modell har ett liknande intresse för ämnet CSR. Eftersom att klubbarna har 

störst fokus i sitt närområde inom CSR-arbetet, tycks det inte spela någon roll om aktören är 

en primär intressent eller sekundär intressent vilket styrks genom att initiativen för CSR-

evenemangen kan ta sin början hos alla tre aktörer. Eftersom alla aktörer är jämlika i denna 

relation är det av största vikt att de har en förståelse för vad CSR betyder för var och en i 

relationen.  

 

Studien visar vidare att klubbarna med större omsättning anser sig ha en lägre grad av 

påverkan på sitt CSR-arbete från sponsorer än de två mindre klubbarna. Anledningen bakom 

detta kan vara att de har anställda som bara sysslar med CSR-arbete hos de klubbarna med 

högre omsättning, vilket de två klubbarna med lägre omsättning inte har i dagsläget. Då dessa 

klubbar inte riktigt är där ännu har sponsorer en större möjlighet att inverka på CSR arbetet, i 

och med bristen på interna resurser inom klubbarna. Detta antagande bekräftas i empirin från 

samtliga respondenter. Dock nämner respondenterna i de två större klubbarna att CSR-
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budgeten är en fristående del av klubbens kapital, det vill säga att det finns sponsring som 

enbart går till CSR-engagemang. Med detta som bakgrund är alltså klubbarna beroende av 

sponsorer och de bör således ha en viss inverkan på CSR-arbetet, men studien visar på att 

denna inverkan verkar vara av mindre karaktär.  

 

 

6.2 Begränsning 

Studien har vissa begränsningar. Dels utgår den, utöver CSR-rådets manager, enbart från 

information från klubbarna där endast 4 av de allsvenska klubbarna har deltagit i studien. Det 

vill säga att det kan skilja sig i de andra klubbarna, och det hade kunnat genereras en annan 

typ av information om intressenter istället hade varit respondenter i studien. Resultatet av 

studien är även kopplat till den svenska fotbollen, vilket innebär att det kan se annorlunda ut i 

andra länder som exempelvis inte påverkas av 51 % regeln som finns i Sverige. Studien utgår 

även endast från herrfotbollen i Sverige, vilket är ytterligare en begränsning. 

 

6.3 Forskningsbidrag 

Genom denna studie har en ökad förståelse för CSR-begreppets innebörd hos 4 stycken 

allsvenska fotbollsklubbar erhållits. Studien visar hur stor inverkan olika intressenter har på 

dessa klubbars CSR-arbete och att CSR är viktigt för de allsvenska klubbarna. En annan 

faktor som uppkommit är att omsättningen påverkar graden av klubbarnas CSR-organisation. 

Studien kan även vara till användning för andra forskare som vill ha en utgångspunkt för 

studier av CSR arbetet inom andra sporter och branscher. 

 

6.4 Förslag till vidare forskning  

En mer omfattande bild av de svenska elitklubbarnas CSR arbete skulle kunna fås genom en 

studie som inkluderar samtliga allsvenska klubbar, alternativt genomföra en studie kring 

klubbarna i Superettan. Skiljer det sig något mellan dessa två divisioner? Önskvärt vore även 

att studera damfotbollen samt andra idrotter, och se hur det fungerar inom dessa föreningar. 

Ytterligare en intressant ansats vore att genomföra en studie där man vänder på det och istället 

låter intressenterna vara respondenter, och på så sätt se om deras bild av det hela stämmer 

överens med de tillfrågade klubbarnas i denna studie. Sist skulle det vara intressant att 

genomföra samma studie om ett antal år för att se om SEFs CSR-råd, som då varit verksamma 

under en längre tid, påverkat utvecklingen av klubbarnas CSR-arbete. 
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BILAGA 1 - Intervjuguide för respondentintervjuerna 
 

•  Vad har du för bakgrund/anställning? 

Ställs dels för att se hur intressant området CSR är för organisationen, vad har 

personen för erfarenheter och kunskaper som gör hon/han lämpad att driva dessa 

frågor. 

• Hur ser er CSR-organisation ut? 

Ytterligare en fråga som tydliggör hur viktigt CSR ses inom föreningen 

•  Inom er organisation, vad skulle du lägga under begreppet CSR?   

En öppen fråga som kommer hjälpa oss att placera in klubben i  Carrolls Pyramid 

• Hur ser era mål och riktlinjer ut  inom er organisation CSR arbetet? 

En öppen fråga som kommer hjälpa oss att placera in klubben i  Carrols Pyramid  

• Varför jobbar ni med just dessa frågor/riktlinjer?   

Påverkar intressenter mål/riktlinjer?  

• Har ni några riktlinjer som kommer utanför organisationen vad gäller CSR ?  

Ser om det är andra organisationer/grupperingar som sätter krav  

• Vilka intressenter har ni? (Som är intresserad av just ert CSR arbete) 

Kartläggning av primära intressenter för klubbens CSR arbete 

• Tar ni någon hänsyn till intressenter när ni väljer CSR-områden/engagemang ?  

Rak fråga, om intressenter påverkar valen av CSR initiativ 

• Påverkar era intressenternas agerande ert CSR-arbete?  

Intressenter och hur de påverkar, exempelvis fans, sponsorer, media, förbundet 

• Är ni med i CSR-rådet? / varför/varför inte? 

Är rådet en intressent? visar även här hur viktigt CSR är för klubben 

• Vad gjorde att ni gick med i rådet ?  

Är det en intressent som påverkat detta? 

• Vad gör ni i rådet?  



 

Klargörande kring rådets roll, och hur det påverkar CSR i klubbarna (konkurrenter) 

• Gör ni mycket tillsammans med rådet?  

Ytterligare klargörande kring rådets roll och dess omfattning. Hur mycket påverkar 

rådet arbete?   

• Finns det lagar och regler som gör att ni måste jobba med CSR området?  

Identifiera ifall det finns statliga intressenter 

• Upplever du att ni förväntas ta ansvar som inte är bestämt av lagar och 

regleringar?  

Exempelvis normer, standarder eller förväntningar som olika intressenter har. 

• Hur ser er process ut när ni ska ta er an nya CSR-engagemang ? 

Öppen fråga som kan ge mycket information, om exempelvis intressenters roll kring 

nya engagemang  

• Har ni några CSR-engagemang utanför er orts gränser?  

Identifierar CSR-pyramiden 

• Varför jobbar ni bara inom er lokala ort? 

Ifall det bara görs lokala CSR-engagemang 

• Anser ni att de allsvenska klubbarna kan göra mer eller görs det tillräckligt?  

Fördjupad fråga inom CSR i de allsvenska klubbarna 

• Om ja, varför tror du att det inte görs mer? 

• Upplever ni att konkurrensen som finns på planen även finns inom ert CSR-

området? Eller hjälper man varandra/jobbar man tillsammans?  

• Hur ser Ert arbete ut gentemot miljörelaterade frågor?  

Har ni exempelvis några miljömål?  

• Hur mycket marknadsför ni ert CSR arbete? Anser du att det är för mycket/för 

lite?  

• Ser ni CSR-arbete som en resurs för att få nya/behålla intressenter/sponsorer?  

Ekonomisk relaterad fråga (Carrolls pyramid) 

• Finns det någon motstridighet mot CSR-arbete? 

Yttre påtryckningar (intressenter), exempelvis supportrar/sponsorer som vill se 

sportsliga/ekonomiska resultat primärt?  


