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Abstract 
  
As a result of peoples increased demand for companies capability to be responsible regarding 
CSR-activities has increased rapidly in recent time. Football clubs are no different, were there 
is a need to satisfy supporters and strengthen their loyalty towards the club. However, 
researchers disagree about CSR-activities ability to affect the loyalty of supporters. The 
purpose of this paper is to explain the relationship between a football clubs CSR-activities 
and their supporters loyalty. In addition, the study aims to investigate if this relationship 
differentiates depending on supporter typologies.  
   
This case study at ÖSK Fotboll focuses on the ethical and philanthropic dimensions of 
corporate social responsibility. Data were collected mainly through semi-structured 
interviews, with 9 supporters representing different typologies and two representatives from 
ÖSK Fotboll.   
   
Key findings implies that CSR-activities labeled as ethical had a greater impact on the loyalty 
of supporters than those categorized as philanthropic. Results has also shown that supporter 
typologies plays a crucial role in determining if loyalty is influenced by CSR-activities 
performed by the club. The loyalty of devoted fans and professional fans seemed to be 
affected to a greater extent by CSR-activities than those of situational fans and 12th man.  
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1. Inledning	  

1.1 Bakgrund 
Lojalitet är en stor del av fotbollen (Tapp, 2004) och en fotbollsklubbs existens är avhängigt 
dess supportrars känslomässiga engagemang samt finansiella stöd. Således är klubbarna i 
allra högsta grad beroende av sina supportrar, vilka stödjer laget genom att exempelvis gå på 
matcher eller spendera pengar på klubben på annat vis (Murrel & Dietz, 1992).  
  
 "Marriages come and go. So do jobs, hometowns, friendships. But a guy's attachment to a 
sports team? There's a bond that holds the heart." (Eisler, 1997 i Mahony, Madrigal & 
Howard, 2000)    
  
Det förefaller sig vara uppenbart att en fotbollsklubb är beroende av supportrarnas lojalitet. 
Något som är desto mer svårdefinierat är huruvida lojalitet skapas och hur detta skiljer sig åt 
bland olika typer av supportrar. Alla supportrar är olika och uppfyller en varierande grad av 
lojalitet och baserat på supporterns hängivenhet, kommer monetära och emotionella 
investeringar att förekomma i olika stor utsträckning (Fillis & Mackay, 2014). Följaktligen 
kommer både supportrarnas attityd och beteende att skilja sig åt beroende på hur lojal den 
berörda supportern är (Mahony, Madrigal & Howard, 2000) och vilket typ av supporterskap 
denne representerar (Fillis & Mackay, 2014). Följande citat beskriver på ett målande sätt hur 
supporterlojalitet kan uppfattas av en viss typ av supporter:  
  
“Aldrig vända ryggen liksom. Det är ju som att vara en vän ungefär. Är du polare med någon 
så sviker du ju aldrig den, även när den har det tufft så är du ju kvar, liksom. Ungefär så.” 
(Hängiven supporter, intervju, 2015-12-10)   
  
Supportrars lojalitet förknippas ofta med sportslig framgång och risken är att andra faktorer 
ignoreras (Tapp, 2004). Corporate Social Responsibility (CSR) anses vara en sådan faktor, 
vilken företag på senare tid lägger allt mer resurser på (Du, Bhattacharya & Sen, 2010). Det 
ökade kravet från omvärlden gällande det faktum att företag bör ta ett större socialt ansvar 
har resulterat i att begreppet CSR växt fram (Costa & Menichini, 2013). Genom att engagera 
sig i CSR främjar företagen inte uteslutande deras intressenter eller samhället i övrigt utan det 
sociala ansvarstagandet bidrar även till det egna företagets välfärd (Ángeles Gil Estallo, 
Giner de-la Fuente, & Gríful-Miquela, 2007). CSR-aktiviteter stärker utöver legitimitet, 
varumärke och rykte i synnerhet även lojaliteten hos konsumenterna. (Hu, J., Chien, H. L., 
Haw, R. W., & Kao, T., 2012; Bhattacharya & Sen, 2003). Företags förmåga att uppvisa ett 
socialt ansvarstagande kan även få mer direkta följder likt ökad vinst, vilket är ytterligare en 
möjlighet för företag att vara konkurrenskraftiga (Ángeles Gil Estallo et. al, 2007).  
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Tidigare har CSR i stor utsträckning enbart kopplats ihop med stora företag i branscher där 
detta har varit ett krav. På senare tid menar man dock att ansvaret kan och bör gälla alla typer 
av företag, oavsett storlek, bransch eller struktur (Pryce, 2002). Företagen är själva medvetna 
om behovet av att framgångsrikt tillämpa CSR vilket tydliggörs genom den lista Lii och Lee 
(2012) presenterar på de 500 största företagen i USA, där resultatet påvisar att över 80 % av 
dessa företag har presenterat dagsaktuella frågor gällande CSR på sina respektive hemsidor 
och att över 90 % av dessa företag redogör för åtgärder och initiativ gällande sitt sociala 
ansvarstagande.  
   
I takt med en förhöjd medvetenhet gällande socialt ansvarstagande har CSR-aktiviteter ökat 
kraftigt under senare decennier. Sportindustrin är inget undantag och liknande utveckling går 
att identifiera inom fotbollen, som är en idrott med en hög status i samhället vars industri idag 
liknar vanliga företag allt mer (Breitbarth & Harris, 2008). Skinner (2010) talar om begreppet 
Sport Social Responsibility (SSR) vilket härstammar från CSR men har utvecklats för att 
avspegla sportindustrin. Denna studie inriktar sig specifikt mot fotboll som är en sport som 
får mycket utrymme i media samt har ett högt underhållningsvärde och berör väldigt många 
människor. Sporten associeras med positiva saker likt hälsa, utbildning, delaktighet och 
engagemang. Trots detta är exempelvis dopning, matchfixering, mutor och andra skandaler 
återkommande fenomen som sporten brottas med (Blumrodt, Bryson & Flanagan, 2012). En 
följd av detta är att det ställs krav på olika föreningar att kontinuerligt bidra och ta ansvar för 
samhället (Blumrodt, Desbordes & Bodin, 2013).  

1.2 Problem 
Walker och Kent (2009) kom i sin studie av kvantitativ art fram till att det fanns ett positivt 
samband mellan en fotbollsklubbs CSR-aktiviteter och supportrarnas lojalitet samt viljan att 
betala för klubbrelaterade produkter. Samtidigt menar Breitbarth, Walzel, Anagnostopoulos 
och Eekeren (2015) i en liknande undersökning att ett sådant samband inte hittats. Där 
påvisades istället ett negativt samband mellan dessa variabler. Följaktligen går det att 
konstatera att forskare idag inte är överens om huruvida en klubbs CSR-aktiviteter påverkar 
supportrarnas lojalitet, vilket fungerar som ett avgörande argument varför denna 
undersökning blir relevant att genomföra.  
   
Vidare argumenterar Walker och Kent (2009) ytterligare varför det behövs forskning inom 
området. De menar att två stora områden i huvudsak ännu är relativt outforskade. Det första 
innefattar vilka motiv en fotbollsklubb har för att arbeta med CSR och det andra vad klubben 
kan få tillbaka för sina investeringar i CSR. Arbetar fotbollsklubbar med CSR för att erfordra 
någon form av ekonomisk vinning eller är syftet snarare att uppnå något som ligger utanför 
ramarna för klubbens finansiella framgång? En fotbollsklubb tvingas ta ekonomiskt och 
legalt ansvar då detta är grundläggande för dess existens (Blumrodt et. al, 2012; Carroll, 
1991) vilket tydliggör motiven till ett sådant ansvarstagande. Däremot antas etiskt och 
filantropiskt ansvarstagande vara mer frivilligt att tillämpa (Lii & Lee, 2012) vilket resulterar 
i att dessa typer av ansvar uppmärksammas i denna studie. Det etiska och filantropiska 
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ansvarstagandet kommer sedan ytterligare att delas in och kategoriseras utifrån ett antal givna 
aktiviteter, för att på så sätt tydliggöra begreppens innebörd och roll. Aktiviteterna har tagits 
fram med hjälp av de nyckelfaktorer Blumrodt et al. (2012) presenterar, nämligen att 
ungdomsverksamhet, säkerhet på hemmamatcher och samhällsprojekt är typiska etiska och 
filantropiska ansvarsområden för fotbollsklubbar. Vidare kommer också donationer att 
beaktas i denna studie vilket Skinner (2010) lyfter fram som en viktig del av CSR. Vilka 
aktiviteter som hör till vilket område kommer att preciseras och diskuteras djupare i den 
teoretiska referensramen.   
  
Det går även att finna underlag som stödjer att undersökningen blir intressant att genomföra i 
Sverige. Exempelvis har Breitbarth et. al (2015) redogjort för en komparativ studie som 
jämförde supportrarnas intryck av CSR-aktiviteter hos fotbollsklubbar i USA, Storbritannien, 
Tyskland och Nederländerna. Resultatet påvisade en distinkt skillnad i hur supportrar från de 
olika länderna uppfattade och ställde sig till sådana aktiviteter, vilket också gav upphov till en 
skillnad i upplevd lojalitet. Med utgångspunkt i att fenomenet kan skilja sig från land till land 
blir det därför relevant att göra denna undersökning även i Sverige, då det ännu inte är 
genomfört här, samt att resultaten från de andra länderna troligtvis inte skulle gå att applicera.   
  
Hittills har argumentet gällande undersökningens relevans skett med utgångspunkt hos 
fotbollsklubbarna och deras benägenhet att arbeta med CSR. Vad som då kvarstår är att 
vända på resonemanget och se begreppet ur supportrarnas synvinkel och huruvida CSR 
förhåller sig till deras lojalitet. Till att börja med belyser Blumrodt et. al. (2013) att 
supportrarna idag är mer medvetna om en klubbs samhällsarbete än någonsin tidigare. Tillika 
är det också vanligt att betalande supportrar, utöver att bara vara medvetna, även ställer högre 
krav på det arbete som sker. Om man ur klubbens synvinkel förbiser detta riskerar man enligt 
Blumrodt et. al. (2013) att försämra sitt rykte och därigenom minskar supportrarnas lojalitet.   
   
Fortsättningsvis går det att koppla det sociala ansvaret till supportrarnas identifiering med 
klubben. Detta beskrivs med hjälp av begreppet Consumer-Company Identification (CCI). 
Annorlunda uttryckt innebär det att om en supporter kan identifiera sig med sin klubbs arbete 
med socialt ansvar kommer även lojaliteten och viljan att spendera pengar som går till 
klubben att öka (Lii & Lee, 2012). Således har det framförts argument varför denna studie är 
relevant både sett ur klubbens och supportrarnas perspektiv. Problemområdet som förklarats 
och i synnerhet de i dagsläget tvetydiga forskningsresultaten som identifierats ovan motiverar 
uppsatsens syfte och forskningsfråga.  

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet är att bidra till en ökad förståelse kring förhållandet mellan fyra på förhand bestämda 
exempel på CSR-aktiviteter och fotbollssupportrars lojalitet samt redogöra för om 
förhållandet ser olika ut beroende på vilken typ av supporterskap som undersöks. Syftet 
ligger således till grund för frågeställningen som lyder:  
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·     Hur ser förhållandet ut mellan supportrars lojalitet och de CSR-aktiviteter som Örebro 
SK tillämpar och hur påverkar dessa olika supportertyper?   
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2. Teoretisk referensram	  

2.1 Corporate Social Responsibility 
Att finna en entydig definition av Corporate Social Responsibility (CSR) är problematiskt då 
flertalet forskare definierar begreppet på olika sätt (Brunk, 2010), vilket leder till att 
begreppsförklaringen tenderar att framstå som diffus. Detta i sin tur leder till att den 
teoretiska utvecklingen blir lidande (McWilliams, Siegel & Wright, 2006). Då denna studie 
har för avsikt att bidra till en ökad teoretisk förståelse gällande förhållandet mellan CSR-
aktiviteter och supporterlojalitet blir det således centralt att inledningsvis definiera begreppet 
CSR.      
   
Dahlsrud (2008) har i sin strävan efter att definiera CSR sammanställt en mängd olika 
definitioner för att exempelvis jämföra dess frekvens och relevans. En av de mest vedertagna 
definitionerna var:  
   
“Business decision making linked to ethical values, compliance with legal requirements and 
respect for people, community and the environment”  
(Dahlsrud, 2008, s. 7).  
   
Utöver att det var en vanligt förekommande definition stämmer den även bra överens med 
hur begreppet behandlas i vår studie där ekonomiskt, legalt, etiskt och filantropiskt ansvar 
benämns och där uppmärksamheten riktas mot de två sistnämnda vilket kommer att 
tydliggöras genom Carrolls (1991) kommande beskrivning av fenomenet. Trots detta tenderar 
ofta definitionerna att rikta sig mot alla typer av företag och för att nyansera synen på 
begreppet är det lämpligt att komplettera med ytterligare en definition. Särskilt eftersom 
denna studie behandlar en bestämd kategori av organisationer, nämligen fotbollsklubbar.  
   
“The commitment of sport’s clubs facing their responsibilities as corporate entities is also 
named corporate social responsibility” (Blumrodt et. al, 2013, s. 206).  
   
Anledningen till denna förvirring kring definitionen av CSR grundar sig i en tvetydighet 
gällande synen på ansvar. Det perspektiv man utgår ifrån kommer att påverka inställningen 
till ansvarstagande. Har man ett voluntaristiskt synsätt är ansvarstagande frivilligt vilket är 
den anglosaxiska kutymen. Ett mer deterministiskt synsätt på ansvarstagande är att det i 
själva verket är påtvingat där olika institutioner styr företagens ansvar (Blumrodt et. al, 
2013).   
  
Sportindustrin är inte längre enbart ett uttryck för underhållning utan har istället utvecklats 
till att bli en av de främsta aktörerna på den nationella samt internationella marknaden. 
Således har begreppet Sport Social Responsibility (SSR) utvecklats utifrån konceptet CSR 
och fokuserar på samhällsansvaret inom idrotten. Begreppet utgår med andra ord från 
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sportindustrin och uppmärksamheten riktas mot idrottsorganisationer snarare än mot företag i 
allmänhet (Skinner, 2010).  
   
“The concept of Sport Social Responsibility (SSR) derives from an increasing awareness that 
the business of sport does not operate within vacuum where only the team, the spectators and 
the fan base are affected by the operation of the sport” (Skinner, 2010, s. 69)  
   
Denna studie behandlar som ovan nämnt sportindustrin i allmänhet och fotboll i synnerhet 
vilket argumenterar för att SSR skulle vara ett rimligt begrepp att använda sig av. Trots detta 
väljer författarna i denna studie att beskriva fotbollsklubbarnas samhällsansvar med det mer 
vedertagna begreppet CSR. Förhoppningen är att detta tillvägagångssätt bidrar till en ökad 
tydlighet i läsningen då ett och samma begrepp används genomgående. Ytterligare ett 
argument är att majoriteten av tidigare forskning som refereras till i denna studie hänvisar till 
begreppet CSR.  
   
Flertalet teorier som faller inom studiens referensram tenderar att använda varierande 
begrepp trots att de syftar till att beskriva samma fenomen. Ger man sig som läsare i kast med 
de referenser denna studie hänvisar till blir man bemött av begrepp som kunder, 
konsumenter, fans och supportrar. Även organisation, företag och fotbollsklubb förekommer i 
olika utsträckning. Oavsett vilken av ovanstående benämningar som framgår i texten syftar 
alltid författarna till begreppen supportrar och fotbollsklubb. Det är således mellan dessa 
begrepp den huvudsakliga distinktionen görs.   

2.2 The Pyramid of Corporate Social Responsibility 
Archie B Carroll, professor vid University of Georgia har utvecklat The Pyramid of 
Corporate Social Responsibility för att beskriva CSR. Han beskriver att fenomenet CSR 
innefattar fyra olika dimensioner av samhällsansvar, nämligen ekonomiskt, legalt, etiskt och 
filantropiskt ansvar (Carroll, 1991). Walters (2009) menar dock, trots Carrolls försök till en 
helhetsbeskrivning av begreppet, att CSR under de senaste 25 åren har blivit ett diffust 
begrepp som är svårt att beskriva och som har blivit öppet för olika sorters tolkningar. Matten 
och Crane (2005) instämmer till viss del och menar att det utöver Carrolls pyramid även finns 
teorier som exempelvis stakeholder theory och business ethics theory som också försöker 
förklara fenomenet. Gemensamt för både Walters (2009) samt Matten och Crane (2005) är att 
de är överens om att Carrolls pyramid fungerar godtyckligt som utgångspunkt för att försöka 
förstå begreppet CSR, och det är också Carrolls pyramid som främst kommer att användas i 
denna studie.   
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Figur 1: Modifierad modell av Carrolls (1991) CSR-pyramid med de två översta dimensionerna i fokus   

  
Pyramidens bas utgörs av det ekonomiska ansvaret då det är av högsta relevans att eftertrakta 
ekonomisk tillväxt, eftersom detta är ett kriterium för ett företags överlevnad. Exempelvis 
kan detta innebära en strävan efter att vara vinstdrivande samt maximera utdelningen till 
aktieägarna. En organisation skall operera effektivt och ha ambitionen att upprätthålla en 
stark konkurrerande position på marknaden. Det legala ansvaret utgör nästa steg och handlar 
om att företaget måste följa såväl landets som samhällets lagar och regler och att det således 
inte enbart går att fokusera på vinstmaximering (Carroll, 1991). Blumrodt et. al (2012) menar 
att en fotbollsklubb, som drivs likt ett företag bör möta intressenternas krav i form av 
exempelvis avkastning till aktieägare (det ekonomiska ansvaret) samt följa både sportsliga 
och allmänna regler, lagar och förordningar (det legala ansvaret). Eftersom det ekonomiska 
och legala ansvaret är grundläggande kriterier för ett företags överlevnad (Carroll, 1991) blir 
antagandet att detta återspeglar sig inom fotbollen.  
   
Vidare beskriver Carroll (1991) den tredje dimensionen i pyramiden, det etiska ansvaret, som 
handlar om normer, värderingar och socialt konstruerade förhållningssätt i samhället. Etiskt 
ansvar kan tyckas vara svårdefinierat på grund av att det uppfattas olika av individer samt att 
det inte regleras av lagar och förordningar. På toppen av pyramiden återfinns det filantropiska 
ansvaret, vilket i grund och botten innebär att anamma ett altruistiskt förhållningssätt, med 
andra ord agera osjälviskt. Det filantropiska ansvaret beskriver Carroll (1991) på följande 
sätt: “Be a good corporate citizen” (s. 42). Kim, Cho, Kim & Lee (2011) nyanserar den bild 
av CSR som Carroll (1991) presenterar och definierar de olika områdena gällande 
ansvarstagande på ett adekvat sätt i relation till hur de betraktas i denna undersökning.    
   
“Among them, economic and legal responsibilities are required, ethical responsibilities are 
to be expected, and philanthropic activities are to be desired” (Kim et. al, 2011, s. 1050)  

      

  

  
  

Filantropiskt   
ansvar  

   Etiskt	  ansvar  

   Legalt	  ansvar  

   Ekonomiskt	  ansvar  
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I denna studie kommer fokus följaktligen att läggas på de två dimensionerna som utgör 
toppen av Carrolls pyramid, nämligen det etiska och filantropiska ansvaret då dessa antas 
vara mer tvångsfria även om de i viss mån grundar sig i samhällets förväntningar, vilket 
framgår det nyss nämnda citatet.   

2.3 Filantropiskt ansvarstagande 
Att identifiera nyttan med ett filantropiskt ansvarstagande är invecklat eftersom fördelarna 
med ett sådant arbete ofta blir påtagligt efter en lång tid. CSR-aktiviteter som grundar sig i 
filantropi ignoreras därför av många företagsledare och fokus läggs istället på de typer av 
ansvarstagande som ger ekonomisk avkastning på kort sikt som exempelvis legalt och etiskt 
ansvar. Filantropiskt ansvar är trots sin komplexitet gällande mätbarhet viktigt att beakta då 
det har potential att gagna företag ur ett långsiktigt perspektiv tack vare ett stärkt rykte och en 
förbättrad image (Kim et. al, 2011).      
   
En generell definition av begreppet filantropi är att det innebär ett engagemang i 
samhällsprojekt av olika slag med målet att bidra till människors välfärd och allmän välvilja 
(Lii & Lee, 2012). Skinner (2010) instämmer med denna definition och fyller i att exempel på 
filantropiskt ansvar kan vara donationer till skolor och sjukhus, ideellt arbete utfört av 
organisationens medlemmar eller subventionerade matchbiljetter åt utsatta samhällsgrupper 
och dylikt. Den gemensamma nämnaren gällande definitioner av filantropiskt ansvar är sist 
och slutligen att det är aktiviteter som en fotbollsklubb utför utan att förvänta sig att få 
någonting i gengäld (Lii & Lee, 2012; Skinner, 2010) och det är denna beskrivning av 
fenomenet som denna studie utgår ifrån.  
   
Lii och Lee (2012) hävdar att filantropiskt ansvar är den mest effektiva delen att jobba med 
inom CSR när det gäller såväl identifikation med supportrarna, som att stärka 
fotbollsklubbens rykte. De menar att orsaken är att det filantropiska ansvaret skiljer sig från 
de andra områdena i den bemärkelsen att klubben inte förväntar sig något tillbaka. Således 
minskar supportrarnas skepticism då de ser att klubben verkligen gör något för samhället 
enbart för samhällets skull. Arbete inom de andra ansvarsområdena väcker ofta en misstanke 
huruvida arbetet främst sker på grund av egennytta, men ändå låter bra utåt. Polonsky och 
Jevons (2006) stödjer argumentet att ett altruistiskt förhållningssätt minskar supportrarnas 
tvivel. Däremot riktar de kritik mot möjligheter att exkluderande ta ett filantropiskt ansvar då 
avsikten med CSR ofta är att generera avkastning på investeringar. Det blir således 
problematiskt för fotbollsklubbar att på ett omfattande sätt agera osjälviskt då syftet grundar 
sig i ett egenintresse. Breitbarth och Harris (2008) tar det ännu ett steg längre och menar att 
skepticismen idag ökat eftersom att många ser på CSR som ett mode som företag tror att 
allmänheten förväntar sig, och att det enbart är därför man arbetar med det.   
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2.4 Etiskt ansvarstagande 
Etik är ett relativt brett och komplext begrepp som täcker in många aspekter. En generell 
förklaring av konceptet etik kan dock sägas vara en uppsättning av normer, principer och 
värderingar som styr en människas beteende. Dessa kan vara neutrala, men är i de flesta fall 
antingen positivt eller negativt laddade. Utifrån det kan man dela in begreppet i etiskt eller 
oetiskt vilket hänför sig till subjektets uppfattning huruvida en handling ses som bra eller 
dålig samt vad som är rätt och fel (Brunk, 2010).  
   
Skinner (2010) beskriver också att etiska ansvarsskyldigheter är svårdefinierade, men att 
dessa kan uppdagas vid misskötsel. Vidare exemplifierar han detta med en dopingskandal i 
USA, där några framstående idrottare i en organisation misskötte sig och åkte fast för 
brukning av prestationshöjande drogrelaterade produkter. Detta tvingade således 
organisationen att höja säkerheterna och införa en anti-drog policy för att stärka allmänhetens 
uppfattning om organisationens etiska medvetenhet.  
   
När man avser att koppla etik till CSR kan man betrakta begreppet på två huvudsakliga sätt. 
För det första kan man, vilket Brunk (2010) tydligt förespråkar, förhålla sig till det etiska 
ansvaret som något fundamentalt för CSR i sig. Med det menas att de tre kategorierna 
ekonomiskt, legalt och filantropiskt ansvar alla grundar sig i ett etiskt förhållningssätt och att 
oavsett vad man identifierar för aktiviteter som fotbollsklubben jobbar med kommer dessa 
alltid att utgå från etik. För det andra kan man likt Carroll, (1991) betrakta etik som en egen 
underkategori jämbördig de andra tre. I denna studie kommer etik betraktas som en egen 
kategori, vilket främst motiveras med argumentet att det i analysen kommer redogöras för hur 
filantropi och etik påverkar lojalitet var för sig. Det etiska ansvaret kommer dessutom att utgå 
från hur etiskt supportrarna uppfattar en fotbollsklubbs arbete genom en egen specifik 
modell, den så kallade CPE-modellen (Consumer Perceived Ethicality).     
   
Att etik bör placeras under en egen kategori och inte som något fundamentalt stärks även av 
det resonemang som förs av Skinner (2010), som menar att etiskt ansvar innebär att arbeta 
utöver det som krävs rent lagligt och ekonomiskt, vilket kan klargöras genom följande citat:  
   
“Going beyond economic and legal responsibilities and following additional behaviours and 
activities that are not necessarily codified into law but nonetheless are expected of business 
by society’s members” (s. 74).  
   
Tidigare har vi argumenterat för att de två översta beståndsdelarna i Carrolls modell är 
frivilliga för fotbollsklubbar att arbeta med. Skinner (2010) bidrar dock med en ny dimension 
och menar att även om områdena är frivilliga att arbeta med så ställer ändå samhället och 
dess intressenter indirekta krav på klubbarna. Således kan man diskutera huruvida arbetet 
med etiskt och filantropiskt ansvar egentligen är frivilligt eller om det snarare är ett krav i 
dagens samhälle.   
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2.5 Consumer Perceived Ethicality 
Consumer Perceived Ethicality (CPE) utgår alltså från hur etiskt supportrarna uppfattar 
fotbollsklubbens arbete med utgångspunkt i CSR. Fenomenet behöver fortfarande studeras 
mer för att få en djupare förståelse, men grundtanken är att man med hjälp av den kan få en 
uppfattning av hur ledningens beslut om CSR-frågor uppfattas av intressenterna i allmänhet 
och supportrarna i synnerhet. Modellen delar upp supportrarnas uppfattning av klubbens 
etiska förhållningssätt i fem olika kategorier: Samhällsprojekt, integritetspolicyer, 
miljöregister, anställningsförhållanden och garantier. Däremot har det på senare tid ifrågasatts 
om dessa kategorier är heltäckande i bredd och fullständighet. En vidareutveckling av 
modellen går istället ut på att försöka skapa ett holistiskt ramverk för att kunna identifiera den 
mångfald av faktorer som påverkar deras uppfattning (Brunk, 2010). Sedermera kommer de 
fem kategorierna enbart fungera som riktlinjer. Arbetet kommer inte att avgränsa sig till de 
fem utan eventuella andra kategorier kan diskuteras. I denna studie fungerar modellen som ett 
instrument för att undersöka hur supportrarna uppfattar CSR-arbetet i sin fotbollsklubb och 
hur detta i sin tur påverkar deras lojalitet.  
   
Brunk (2010) belyser att problemet med att modellen är relativt lite omforskad ligger i 
klubbarnas okunnighet gentemot supportrarnas etiska ståndpunkter, och därför är det i 
dagsläget svårt att kartlägga vilka faktorer som supportrarna värdesätter eller inte. Shea 
(2010) vänder på resonemanget och menar att det är supportrarna som är omedvetna om 
klubbens arbete och inte tvärtom. När supportrarna väl blir medvetna om arbetet kan det 
sedan uppstå problem, så Shea (2010) förespråkar därför ett proaktivt arbete med etiska 
frågor för att förhindra detta. I båda fallen är man likafullt överens om att CPE är ett 
betydelsefullt verktyg för att bredda förståelsen om såväl supportrarnas uppfattning som 
klubbens förståelse (Brunk, 2010; Shea, 2010).  
   
Cohn (2010) ifrågasätter generaliserbarheten av CPE då ett etiskt förhållningssätt grundar sig 
i subjektivitet. Poängen är att en fotbollsklubbs aktiviteter kan uppfattas som mer eller mindre 
etiska beroende på vad subjektet själv har för värdegrunder. Tillika kan även vissa välja att 
förlåta en klubbs oetiska beteende medan andra aldrig kommer välja att handla hos den igen. 
Vidare menar Cohn (2010) att supportrarna genom olika tekniker kan rättfärdiga sin 
konsumtion hos fotbollsklubbar, vilka agerar oetiskt av andra orsaker. Argumentet medför ett 
viktigt perspektiv som visar att en klubb skulle kunna klara sig trots vissa etiska felsteg. I det 
långa loppet kommer dock CPE enligt Brunk (2010) fortfarande spela en viktig roll för att 
förstå supportrarnas etiska uppfattning av varumärket vilket ändå gör den relevant för 
klubben att använda sig av.  
  
  
Då etiskt och filantropiskt ansvarstagande har presenterats löpande kan det vid en första 
anblick te sig besvärligt att särskilja de två begreppen då de i mångt och mycket är väldigt 
lika varandra. Därför har det valts ut två specifika aktiviteter som representerar vardera 
begrepp, för att på så sätt tydliggöra distinktionen emellan dem. Blumrodt et al. (2012) 
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diskuterar tre faktorer som i deras studie anses vara nyckelfaktorer för ett gott socialt ansvar. 
De kommer i denna studie i fortsättningen att benämnas som aktiviteter då det är saker man 
faktiskt gör för att ta ett socialt ansvar. De etiska aktiviteter studien utgår ifrån är 
ungdomsverksamhet och säkerhet under hemmamatcherna. Mer specifikt innebär aktiviteten 
ungdomsverksamhet i vilken utsträckning man lyckas producera egna spelare och ge dessa 
chansen i A-laget, snarare än att köpa in dyra spelare utifrån. Säkerhet på hemmamatcherna 
behöver också tydliggöras, då detta till vardags för de flesta klassas som ett legalt ansvar.  I 
denna studie kommer dock fokus att rikta sig emot det som föreningen gör eller inte gör 
utöver det som krävs enligt lag, och således ses det också som ett etiskt ansvar.   
  
Vidare menar Blumrodt et. al (2012) att nyckelaktiviteter för ett filantropiskt ansvarstagande i 
huvudsak är olika typer av samhällsprojekt. Något som var frekvent återkommande i deras 
studie var projekt i samarbete med sjukhus och skolor, vilket också är det som denna studie 
kommer rikta sig mot. Utöver samhällsprojekt vidareutvecklar Skinner (2010) det 
filantropiska ansvaret och menar att donationer också är en viktig del. Således finns det nu en 
utgångspunkt med två huvudsakliga aktiviteter från respektive typ av ansvarstagande från 
föreningens sida.   

2.6 Lojalitet 
Lojalitet är ett begrepp som är avhängigt sin kontext vilket gör att det blir problematiskt att 
finna en allmängiltig definition av begreppet. Då denna studie inte ämnar presentera en 
generell beskrivning av lojalitet blir det istället angeläget att definiera begreppet i ljuset av 
studiens syfte. Fotbollssupportar och deras lojalitet gentemot den klubb de identifierar sig 
med följaktligen blir centralt att precisera.   
   
Mahony et. al (2000) beskriver att supportrars benägenhet att investera tid och pengar på 
fotbollsklubbar har ökat markant. Detta innebär däremot inte att de supportrar som väljer att 
närvara på fotbollsrelaterade evenemang är lojala till klubben vars matcher de bevittnar. Tapp 
(2004) styrker detta och beskriver att många supportrar även går på matcher där det lag de 
identifierar sig med inte deltar. Richardson och O’Dwyer (2003) menar vidare att lojaliteten 
gentemot en fotbollsklubb kan grunda sig i sociala relationer mellan supportergrupper, och att 
supportrar kan välja att vara lojala mot en klubb för att man kan identifiera sig med andra 
supportrar. Således kan man vara lojal även genom att exempelvis delta i aktiviteter med 
andra supportrar utanför arenan. Att undersöka fotbollssupportrars lojalitet är således mer 
komplext än att enbart studera åskådarantal. Robinson (2012) ger understöd för detta och 
poängterar att supportrar tenderar att närvara på matcher hos flera närliggande lag, snarare än 
att bara gå på ett lags matcher. Således kan supportrar byta fotbollsklubb beroende på hur 
lagen sköts antingen sportsligt eller ekonomiskt, och att påverka supportrarnas lojalitet i det 
avseendet är svårt för fotbollsklubbar.   
  
Mahony et. al (2000) menar att konsumtion av klubbrelaterade produkter kan vara ytterligare 
ett sätt att förklara lojalitet hos fotbollssupportrar. Wymer och Rundle-Thiele (2014) 
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instämmer att konsumtion av en vara eller en service är en definition av lojalitet, men menar 
vidare att konsumtionen dessutom bör vara återupprepad och regelbunden för att man ska 
kunna klassificiera det som lojalitet. De beskriver en möjlig definition av lojalitet som “[...] a 
deeply held commitment to rebuy or repatronize a product or service [...]” (s. 3). Det går dock 
också att vända på argumentationen och se det ur ett fotbollsperspektiv, där dagens 
kommersialism gjort att det börjat ifrågasättas vad som är lojalitet eller inte hos supportrarna. 
Uppköp av TV-licenser och livestreaming av matcher har gjort att supportrar oftare köper 
rättigheten att se matcher på TV istället för att närvara på plats (Hognestad, 2012). På så sätt 
blir det tvetydigt om en sådan konsumtion kan klassificeras som lojalitet, eller om man 
istället går från att vara en lojal supporter till att vara en vanlig konsument.   
  
Lojalitet omfattar fler dimensioner där man skiljer på attityd och beteende. Attityd tar i detta 
fall hänsyn till den psykologiska aspekten där man talar om en supporters emotionella 
förpliktelse gentemot klubben. Till skillnad från attitydmässig lojalitet fokuserar 
beteendemässig lojalitet på supportrarnas handlingar. Beteendemässig lojalitet kan 
exempelvis beakta konsumtion av klubbrelaterade produkter och biljettförsäljning (Mahony 
et. al, 2000). Denna studie riktar uppmärksamheten mot båda dessa dimensioner och strävar 
efter att undersöka om CSR-aktiviteter påverkar lojaliteten hos supportrarna i den berörda 
klubben.   

2.7 Supporterskap och lojalitet 
För att beskriva fotbollssupportrars lojalitet är det centralt att belysa att det finns olika typer 
av supportrar och att dessa i sin tur har varierande förhållanden till fotbollsklubbar (Fillis & 
Mackay, 2014). Kommersialiseringen av fotbollen leder till att nya varianter av supportrar 
växer fram. Den traditionella typen av supportrar som fungerar som trofasta sympatisörer till 
klubben har i viss utsträckning ersatts av den mer moderna typen av anhängare som tenderar 
att vara mer distanserade från klubben (Giulianotti, 2002). Funk och James (2001) tillägger 
att individen behöver vara medveten om till exempel en klubbs existens, för att ha möjlighet 
att känna attraktion och hängivenhet, vilket slutligen kan leda till lojalitet.  
  
Fillis och Mackay (2014) har klassificerat olika typer av fans för att identifiera graden av 
lojalitet i sin strävan efter att förstå relationen mellan fotbollsklubbar och dess supportrar. 
Olika supportertyper kategoriseras genom att placera de supportar som är minst hängivna på 
ena sidan av en stigande skala av lojalitet, vilken man på andra sidan finner de mest 
dedikerade supportrarna. Även om Fillis och Mackays (2014) studie skiljer sig från denna 
genom att kasta ljus på social integration istället för samhällsansvar fungerar lojalitetsskalan 
som ett förtjänstfullt verktyg att gradera supporterskap i denna studie då den är fristående från 
dessa ämnen. Skalan blir således användbar som utgångspunkt vid definitionen av 
supporterskap även i denna studie.   
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Figur 2: Modifierad modell av Fillis och Mackays (2014) Community Fan-Supporter Spectrum  

Situationsanpassade supportrar är de minst lojala fansen som inte ser fotboll eller den 
berörda klubben som en stor del av sitt liv utan istället ofta väljer att prioritera bort att 
exempelvis gå på matcher till förmån för andra saker som anses vara viktigare. Skulle en 
sådan typ av supporter närvara på en match är det ofta på grund av att matchen på något sätt 
är extra betydelsefull (Fillis & Mackay 2014). Den situationsanpassade supportern kan även 
kopplas ihop med begreppet den nya supportern, vilken ofta köper de billigaste 
matchbiljetterna och närvarar på matcher enbart för att uppleva stämningen, mer än att bidra 
till den (Richardson & O’Dwyer, 2003). Hängivna supportrar närvarar på majoriteten av 
matcher och bär ofta klubbens färger. Inte sällan besitter denna typ av fans en säsongsbiljett 
samt reser till några få bortamatcher (Fillis & Mackay, 2014).    
  
Den 12e spelaren är likt ett hängivet fan men utmärker sig genom att sjunga på matcher samt 
användning av klubbrelaterade flaggor och banderoller i syfte att stötta sitt lag (Fillis & 
Mackay, 2014). Richardson och O’Dwyer (2003) ger å andra sidan ett intressant perspektiv 
på fansen som de kallar för the lads, vilka kan liknas med den 12e spelaren. Dessa beskrivs 
som supportrar som alltid är med och sjunger både innan och under matchen, men som på 
senare tid blivit mindre benägna att bära klubbrelaterade färger. Detta eftersom att de 
situationsanpassade och de nya fansen mer och mer börjat bära lagets färger. De som sjunger 
vill på så sätt särskilja sig från dessa supportrar och visa vilken grupp man tillhör. Fillis och 
Mackay (2014) fortsätter med att beskriva att de mest lojala supportrarna är de professionella 
supportrarna. Denna typ av supportrar stöttar laget även vid sidan om matcher och spenderar 
tid och pengar genom att driva supporterorganisationer.   
  
Giulianotti (2002) har genom sin taxonomi av supportrar identifierat fyra olika typer. 
Indelningen har sitt ursprung i vad som tidigare beskrivits som kommersialiseringens 
växande framfart i fotbollsvärlden och beskriver hur åskådare identifierar sig med 
fotbollsklubbar. Även om Giulianottis (2002) studie baseras på privatägda fotbollsklubbar går 
det att argumentera för att svenska fotbollsklubbar drivs på samma sätt som privatägda 
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företag (Blumrodt et. al, 2012). Giulianotti (2002) skiljer på traditionellt supporterskap och 
konsumenter. De sistnämnda beskrivs som en mer modern typ av fans där konsumtion av 
klubbrelaterade produkter ligger i fokus. De som benämns som traditionella supportrar har en 
större förmåga att identifiera sig med klubben än vad konsumenter har.   
  
Hognestad (2012) är i mångt och mycket inne på samma spår gällande den traditionella 
supportern, vilken anses vara den mest känslomässiga intressenten som står nära klubben. 
Däremot menar han att en traditionell supporter idag även vill bidra med mer än att bara 
sjunga på hemma- och bortamatcherna, såsom att gärna spendera pengar på dyra artiklar från 
fotbollsklubbens hemsida och dylikt. Konsumenter är enligt Hognestad (2012) snarlik den 
definition som Giulianotti (2002) presenterar, med skillnaden att de konsumerar pengar på 
TV-licenser snarare än att köpa supporterprodukter.   
    
De teorier som har avhandlats gällande supporterskap (Giulianotti, 2002; Fillis & Mackay, 
2014; Richardson och O’Dwyer, 2003) ligger till grund för denna studie. Fillis och Mackays 
(2014) modell fungerar som ett meningsfullt verktyg för att belysa att lojalitet inte 
nödvändigtvis är avhängigt alla supportrar utan kan vara beroende av olika supportertyper 
medan Richardson och O’Dwyer, 2003 nyanserar beskrivningen av dessa typer. Denna 
undersökning tar hänsyn till fyra av de olika kategorierna Fillis och Mackay (2014) talar om. 
Anledningen till att barn lämnas utanför baseras på antagandet att barn inte är fullt medvetna 
om klubbens historia och arbete med samhällsansvar. Således riktar denna studie 
uppmärksamheten mot supportertyperna situationsanpassade supportrar, hängivna 
supportrar, 12e spelaren och professionella supportrar. Giulianottis (2002) modell lyfter 
fram att nya supportertyper bildas i takt med kommersialiseringen och har således ett annat 
fokus där identitetsskapande och konsumtion är två centrala begrepp för att förstå sig på 
lojalitet vilka också är betydande dimensioner i denna studie.    

2.8 Consumer-Company Identification 
Om supportrarna uppfattar arbetet som etiskt kommer detta enligt Brunk (2010) leda till 
Consumer-Company identification (CCI). Hon ger ett målande exempel på hur fenomenet 
kan verka i en negativ riktning om det etiska arbetet uteblir eller missköts. Exemplet handlar 
om Nikes skandal gällande utnyttjande av barnarbetare i sin produktion. På kort sikt var det 
endast försäljningsintäkterna som påverkades i en något negativ riktning, men i det långa 
loppet ledde detta även till att företagets rykte, varumärke och image tog skada vilket innebar 
en lång rehabiliteringstid innan företaget ansågs etiskt hållbart igen. Poängen är alltså att 
kunderna inte längre kunde eller kände för att identifiera sig med företaget och detta ledde till 
en kraftig åverkan på varumärket, vilket i sin tur ledde till en minskad kundlojalitet och 
minskade försäljningsintäkter (Brunk, 2010). I motsatt riktning går det alltså att argumentera 
för att det etiska arbetet blir viktigt som en förutsättning för att supportrarna ska kunna 
identifiera sig med fotbollsklubben och dess arbete med CSR.  
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Lii och Lee (2012) ger medhåll till Brunk (2010) och menar att det finns ett klart samband 
med CSR-arbetet och upplevd CCI. De nyanserar begreppet CCI och menar att även att det 
filantropiska ansvaret inom CSR kommer spela en viktig roll. Detta beror på att en del av 
CSR-arbetet enligt Lii och Lee (2012) bygger på filantropiskt ansvar som i sin tur är en 
bidragande faktor till supportrarnas upplevda CCI.     
   
Utöver det ovanförda resonemanget utvecklar sedan Lii och Lee (2012) det resonemanget och 
lyfter även fram att det finns ett samband mellan upplevd CCI och lojalitet. Sett ur ett 
fotbollsperspektiv blir CCI på så sätt ett relevant mellansteg att betrakta mellan det arbete 
som en fotbollsklubb gör berörande CSR och hur detta påverkar supportrarnas lojalitet.  

2.9 Analysmodell 
I den teoretiska referensramen har det hittills argumenterats för och förts resonemang kring 
vad som bör ligga till grund innan undersökningen kan genomföras. Teorier, modeller och 
begrepp har diskuterats och problematiserats för att ge en överskådlig blick av vad som 
kommer användas och på vilket sätt. För att få en djupare inblick krävs det dock att 
begreppen ställs i förhållande till varandra och att det framkommer vilka begrepp som 
påverkas och vilka som påverkar. För att skapa en tydlighet kommer således dessa relationer 
förklaras kort skriftligt för att sedan presenteras i en analysmodell.   
  
Ett första viktigt steg i processen är att kunna kartlägga en fotbollsklubbs CSR-aktiviteter. 
Som tidigare nämnts är definitionen av CSR problematisk då flertalet forskare har olika syn 
på begreppet (Brunk, 2010), men utgångspunkten i förevarande studie är att sådana aktiviteter 
gäller etiskt och filantropiskt ansvarstagande från klubbens sida. Mer konkret innehåller det 
etiska ansvaret sådant som på sätt och vis är frivilligt, i den bemärkelsen att det inte finns 
någon lag som kräver sådana aktiviteter, men att det från supportrarnas sida ändå förväntas 
(Kim et. al., 2011). De förutbestämda etiska faktorerna som ligger som grund i studien är som 
tidigare nämnts ungdomsverksamhet och säkerhet på hemmamatcherna (Blumrodt et al, 
2012). Det filantropiska ansvaret är å andra sidan de aktiviteter fotbollsklubben arbetar med 
utan att förvänta sig något tillbaka för besväret (Kim et. al. 2011). Blumrodt et al. (2012) 
menar att samhällsprojekt kan klassificeras som en filantropisk aktivitet, samtidigt som 
Skinner (2010)  menar att även donationer hör till det filantropiska ansvarsområdet, och det 
är således dessa två som kommer beaktas först och främst. Fortsättningsvis kommer studien 
inte helt och hållet begränsas till dessa faktorer, utan uppdagas någon företeelse bland 
respondenternas svar som inte tagits i beaktande i den teoretiska referensramen, kommer 
dessa fortfarande vara intressanta att analysera.   
  
Det centrala i denna undersökning är sedan att, med utgångspunkt i dessa aktiviteter, 
identifiera om supportrarnas lojalitet i sin tur påverkas. Lojalitet definieras i denna studie som 
supportrars benägenhet att gå på matcher, men även att stötta laget genom att spendera tid 
och pengar på klubben, samt att inte enbart stötta laget i medgång utan även i motgång 



   16  

(Mahony et. al. 2000; Robinson, 2012). Som en följd av ovanstående förklaring av 
relationerna begreppen emellan kommer analysmodellen rimligtvis att se ut som följande:  
  

  
Figur 3: Analysmodell  

Analysmodellens utformning är tagen från Luft och Shields (2003) som presenterar olika 
kausalmodeller för olika typer av undersökningar. De presenterar ovanstående modell som 
”Panel C. Independent-variable interaction” vilken i denna undersökning utgår från att etik 
och filantropi var för sig kommer påverka lojaliteten. Modellen valdes eftersom tanken är att 
de två begreppen ska fungera självständigt och kunna undersökas skiljt från varandra. Luft 
och Shields (2003) pratar om kausalmodeller och syftar då i huvudsak till kvantitativ 
forskning, där det främst är samband som diskuteras. Det är emellertid inte syftet med denna 
undersökning, utan det är främst designen av analysmodellen som blir relevant för studien, 
vilket framgår av ovanstående argument.   
  
Vidare finns det även begrepp som nämns i referensramen som däremot inte framkommer i 
analysmodellen. Den främsta bakomliggande förklaringen till det är att läsaren bör kunna 
förstå vilken huvudsaklig relation som ligger till grund för undersökningen utan att blanda 
ihop det med andra begrepp. Det ter sig dock ändå vara relevant att kort redogöra för de 
begreppens roll i sammanhanget.   
  
CCI är ett begrepp som ligger utanför analysmodellens ramar men som ändå är viktigt att 
nämna. CCI betraktas här som en del av lojaliteten då CSR-aktiviteterna leder till att 
supportrarna identifierar sig med klubben eller inte, vilket är direkt sammankopplat med 
huruvida de är lojala eller ej (Lii & Lee, 2012). CPE är även ett begrepp som presenterats i 
den teoretiska referensramen men som inte tilldelats någon plats i analysmodellen. Syftet 
med studien är bland annat att förklara relationen mellan etiskt samhällsansvar och lojalitet, 
där CPE enbart fungerar som ett verktyg för hur man kan gå tillväga för att studera hur 
supportrar uppfattar klubbens etiska förhållningssätt (Brunk, 2010; Shea, 2010), och således 
är det inte relevant att nämna begreppet i analysmodellen. Även om CPE och CCI är 
betydelsefulla för analysen i denna studie skulle dess förekomst i analysmodellen alltså 
troligtvis skapa mer förvirring än förståelse.   
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3. Metod  

3.1 Forskningsstrategi 
Den valda forskningsstrategin i arbetet är av kvalitativ art, vilket innebär att man söker efter 
innebörd och mening i det man undersöker, vilket med andra ord kan beskrivas som att man 
söker en förståelse (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2010). Vidare vill man som 
forskare också söka efter respondenters subjektiva åsikter och perspektiv på ett visst problem. 
Det motsatta skulle vara en kvantitativ forskningsmetod som går ut på att man försöker 
förklara och söka kausala samband mellan undersökningsobjekten eller -subjekten (Bryman 
& Bell, 2013; Christensen et. al, 2010). Den kvalitativa forskningsmetoden lämpade sig väl, 
eftersom författarna i detta arbete sökte efter enskilda respondenters subjektiva åsikter för 
fenomenet CSR-aktiviteter i fotbollsklubben ÖSK. Sålunda var inte målet att försöka 
generalisera resultatet på andra fotbollsklubbar och därför var den kvalitativa metoden 
naturlig.  
  
Den kvalitativa forskningen utgår oftast från en induktiv ansats, vilket innebär att 
utgångspunkten är empirin (Bryman & Bell, 2013). Således förefaller det sig logiskt att denna 
studie baseras på den induktiva ansatsen. Slutsatserna som dragits har alltså utgått från det 
insamlade datamaterialet, grundat på författarnas egna tolkningar och erfarenheter. Ansatsen 
ansågs vara lämplig för undersökningen, eftersom det hade varit svårt att dra rationella 
slutsatser med utgångspunkt i teorin, vilket är karaktäristiskt för den motsatta deduktiva 
ansatsen.  

3.2 Forskningsdesign 
Den design som undersökningen har tillämpat kallas för fallstudiedesign, vilken är en mycket 
populär forskningsdesign i företagsekonomiska studier (Bryman & Bell, 2013). Vanligtvis 
utgår en fallstudiedesign ut på att få en detaljerad och djupgående förståelse för ett enda fall 
(McGloin, 2008). Det specifika fallet som valts till denna undersökning är Örebro Sportklubb 
(ÖSK), med representanter både från organisationen och dess supportrar. Det finns flera 
orsaker till att det var en fallstudie som valdes. För det första utgick denna fallstudie från en 
situationell kontext där multipla datainsamlingsmetoder användes, (McGloin, 2008) för att 
kunna identifiera skillnader, teman och tolkningar. Detta fenomen benämner Bryman och 
Bell (2013) som det alternativa synsättet inom fallstudiedesignen och vi som författare tyckte 
att kriterierna stämde väl överens med studiens syfte och det som skulle undersökas. För det 
andra tillåter en fallstudie mer flexibilitet än de flesta andra forskningsdesignerna, och lämpar 
sig således väl inom en kvalitativ undersökning likt denna. Vid val av andra tillvägagångssätt 
skulle det funnits en överhängande risk att bli enkelspåriga och mista möjligheten till olika 
perspektiv från datainsamlingen. En fallstudie gav däremot möjligheten att göra detta, och var 
således ett rimligt val.    
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3.3 Urval 
Anledningen till att organisationen ÖSK Fotboll har studerats i denna fallstudie är ingen 
slump. Motivet till att studera en fotbollsklubb grundar sig i att fotbollen är den största 
aktören inom svensk idrott och berör således flest personer och är en betydande del av 
samhället. Fotbollen är störst sett till antal utövare, åskådare, specialförbund, omsättning och 
eget kapital. Det är den populäraste idrotten både för män och kvinnor som tränings- och 
tävlingsaktivitet (RF, 2015).  
  
Motiveringen till valet av Örebro Sportklubb grundar sig mycket i tillgänglighet och det 
geografiska läget. Både pengar och tid kunde sparas genom att genomföra intervjuerna i 
Örebro, istället för att resa till någon annan ort. Även klubbens sätt att arbeta med CSR utgör 
grunden för detta val vilket tydliggörs i metodreflektionen. Då denna studie inte strävar efter 
att generalisera resultatet och slutsatserna på andra idrottsklubbar eller organisationer 
påverkades inte heller urvalet av detta. Däremot går det att finna karakteristika hos ÖSK som 
liknar andra idrottsklubbar, både inom fotbollen men också inom andra idrotter. Detta innebär 
således inte att studien är representativ för samtliga svenska fotbollsklubbar utan ämnar 
snarare till att förstå det specifika fallet ÖSK Fotboll samt i viss mån idrottsklubbar med 
liknande särdrag.    
  
Det går att argumentera för att ÖSK representerar ett slags medelvärde i Allsvenskan då de 
exempelvis florerar i ligans mittenskikt sett till både omsättning (Deloitte, 2016) och 
publikmängd (Allsvenskan, 2016). Med det sagt anser författarna att det är problematiskt att 
benämna ÖSK som ett typexempel för svenska fotbollsklubbar då variationen mellan dessa 
klubbar är avsevärt stor. För att illustrera denna variation kan man jämföra de största 
klubbarna med de mindre klubbarna sett till omsättning och publiksnitt. Exempelvis var 
Malmö FF:s omsättning över 13 gånger så stor som Gefle IF:s under år 2014 (Deloitte, 2016) 
och Hammarbys publiksnitt på hemmamatcher över 7 gånger så högt som Falkenbergs FF år 
2015 (Allsvenskan, 2016).       
  
Oberoende vilken typ av studie man som forskare väljer att genomföra kan urvalet i de flesta 
fallen se helt olika ut. I en fallstudie finns det två vanliga utgångspunkter i urvalsmetoden. 
Den första försöker forskaren maximera variationen och försöka få så många perspektiv på 
ett fenomen som möjligt genom att nå ut till respondenter som är väldigt olika varandra eller 
som åtminstone jobbar på olika positioner. Den andra utgångspunkten söker forskaren 
vanligen respondenter på samma position eller med samma ansvarsområden, då främst för att 
hitta likheter eller skillnader dem emellan (Creswell, 2013).  
   
Författarna avsåg ett varierat urval genom att kontakta olika typer av supportrar, men där 
varje respondent är representativ för respektive supporterkategori. Ett problem som Creswell 
(2013) menar är vanligt förekommande med denna typ av urval är att intervjuguiden i de 
flesta fall blir helt unik, och gör man då många intervjuer blir det tidskrävande att göra en ny 
intervjuguide till varje. Detta var emellertid inte något problem då frågorna efter varje 
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intervju korrigerades sett till om vi fick bra svar på dem eller inte, samt om det var några 
frågor som tycktes saknas.   
   
Totalt sett genomfördes 11 stycken intervjuer i denna studie med både supportrar och 
representanter från ÖSK. Fotbollsklubben som valdes var som ovannämnt Örebro 
Sportklubb, där två representanter från ÖSK:s sida intervjuats. Magnus Wikström, 
marknadsansvarig samt Erik Wärlegård, kommunikationsansvarig. Wikström stod för det 
primära materialet gällande CSR medan Wärlegård bidrog med ytterligare en dimension 
kring CSR, i synnerhet gällande kommunikationen med supportrarna och 
supporterföreningen Kubanerna.   
  
Utöver detta intervjuades nio supportrar, varav tre stycken från supporterkategorin 12e 
spelaren, två stycken situationsanpassade supportrar, två stycken hängivna supportrar och 
två stycken professionella supportrar. Klassifikationen av dessa supportrar gjordes, med 
grund i det teoretiska ramverket, med hjälp av en inledande fråga, där författarna genom 
svaren bedömt och placerat respondenterna i respektive kategori. Valet av att genomföra nio 
intervjuer gjordes för att säkerställa att fler än en respondent från varje supporterkategori 
representerades med möjligheten att få nyanserade svar. Färre intervjuer hade troligtvis inte 
gett samma empiriska mättnadsgrad, samtidigt som fler intervjuer hade varit mer 
tidskrävande och således riskerat att hämma kvaliteten på studiens övriga processer.   
  

  
Tabell 1: Kategorisering av respondenter  

3.4 Procedurer  
När respondenterna kontaktades skedde detta på varierande sätt beroende på vilka 
förutsättningar som fanns. För att nå ut till respondenterna inom ÖSK:s organisation togs 
första kontakten via telefon, där målet främst var att skaffa en upplysning om det fanns ett 
intresse eller inte från ÖSK:s sida. Efter att ha fått intresset bekräftat skedde nästkommande 
kontakt via mail, där syftet med undersökningen beskrevs och datum och tid för intervjuerna 
planerades. Respondenterna i fråga önskade att få tillgång till frågorna innan intervjun, varpå 
de fick ta del av de huvudsakliga ämnesområdena, vilket Christensen et. al (2010) poängterar 
är väldigt viktigt. Konkreta frågor skickades inte med motiveringen att eliminiera möjligheten 
för respondenten att förbereda och vinkla svaren för att eventuellt framställa organisationen 
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på ett visst sätt. Intervjuerna med ÖSK:s representanter Wikström och Wärlegård 
genomfördes båda på deras arbetsplats, något som Bryman och Bell (2013) både beskriver 
som en fördel samt nackdel. Nackdelar kan vara diverse störningsmoment och fördelarna är 
att respondenten känner sig trygg i en välbekant miljö. Störningsmomenten minimerades då 
vi genomförde intervjuerna i ett lugnt och stilla konferensrum på arbetsplatsen med 
respondentens telefon bortkopplad. Respondenterna blev tillfrågade huruvida de ställde sig 
till att vara anonyma, vilket inte ansågs vara nödvändigt hos ÖSK:s representanter samt 
supporterföreningens ordförande. Däremot ville övriga supportrar vara anonyma vilket går att 
urskilja i tabellen ovan. De blev även tillfrågade om de accepterade att intervjun spelades in, 
vilket samtliga respondenter inte hade något emot. Detta är något Christensen et. al (2010) 
belyser som grundkriterier vid genomförandet av intervjun.  
  
Vad gällde supportrarna såg tillvägagånssättet olika ut. De professionella supportrarna 
kontaktates per mail och intervjuerna bokades sedan in per telefon varpå dessa sedan 
genomfördes i ett grupprum vid universitetet. Övriga supporterrepresentanter handplockades 
genom det sociala mediet Facebook och intervjuerna genomfördes också i diverse grupprum 
vid universitetet. Valet av att genomföra intervjuerna i förbokade grupprum var medvetet. 
Detta för att överbrygga störande moment och eventuell obekvämlighet hos respondenterna 
(Bryman & Bell, 2013), vilka även blev erbjudna kaffe för att locka dem till deltagande. 
Christensen et. al (2010) benämner dessa företeelser som kvalitetshöjande faktorer. Likt 
representanterna från ÖSK erbjöds supporterrespondenterna endast en övergripande 
beskrivning av studien och dess huvudsakliga ämne.  

3.5 Datainsamlingsmetod 

3.5.1 Primärkällor  
En vanlig datainsamlingsmetod att använda sig av vid kvalitativa undersökningar är 
intervjuer. I denna kvalitativa undersökning har semi-strukturerade intervjuer tillämpats. Det 
innebär att författarna har en slags mall som följs under intervjun, men att många av frågorna 
ändå är öppna och ger utrymme för eventuella följdfrågor (Creswell, 2013). Utformningen av 
semi-strukturerade intervjuer lämpade sig väl för uppsatsens ändamål då det centrala var att 
fånga respondenternas egen uppfattning och egna åsikter.   
  
Samtliga genomförda intervjuer kan även liknas med vad Christensen et. al (2010) beskriver 
som panelintervjuer. Där finns det fler intervjuare, men endast en respondent. Vid denna typ 
av intervju leds utfrågningen av en intervjuledare, vilken driver samtalet vidare medan övriga 
kan anteckna och ställa följdfrågor (Christensen et. al, 2010) vilket var fallet i denna 
undersökning.      
  
Valet underlättades av att Manoli (2015) gav understöd åt Creswells (2013) argument då hon 
menar att en helt sluten intervju inte ger tillräckligt mycket utrymme för egna reflektioner 
från respondentens sida samtidigt som en helt öppen intervju lätt skulle tappa fokus från 
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ämnet som var avsett att prata om. Då Manoli (2015) gjort en undersökning som var snarlik 
denna kändes det som ytterligare ett argument för att välja den semi-strukturerade intervjun 
att utgå ifrån.   
   
Creswell (2013) menar att telefon- och mailintervjuer ofta är lämpliga att använda sig av även 
då man gör semi-strukturerade intervjuer. Ett av argumenten är att det sparar tid för forskaren 
samtidigt som det dessutom är förhållandevis billigt. Detta var emellertid inte några problem i 
undersökningen eftersom respondenterna befann sig i Örebro och var lätta att nå. Själva 
intervjuerna genomfördes därför enligt vad Creswell (2013) beskriver som face-to-face, 
vilket, som det låter, är när man träffar respondenten och genomför intervjun i samma rum.   
  
En fördel med face-to-face intervjuer är att man då inte bara kan ta del av vad respondenten 
svarar muntligt utan även identifiera kroppsspråk och andra synliga intryck. Ett problem 
Creswell (2013) kunnat identifiera med denna typ av intervju är dock att de synliga intrycken 
är subjektiva och likaså är den som intervjuar. Således skulle det kunna hända att den som 
intervjuar tolkar svaren efter sina egna subjektiva värderingar vilket skulle få ett vinklat 
resultat som i sin tur skulle kunna påverka validiteten. Däremot ansåg vi som författare att om 
samtliga av oss deltog i intervjuerna och diskuterade vad vi iakttagit efteråt, skulle risken för 
misstolkning minska markant och därmed föll denna typ av intervju naturlig. Vid de tillfällen 
respondenten inte uppfattade frågan korrekt, eller författarna ansåg att respondenten inte 
besvarade frågan omformulerades dessa samt följdfrågor ställdes.  

3.5.2 Sekundärkällor  
Utöver de intervjuerna som genomfördes för att samla in primärdata användes även andra 
källor för insamling av sekundärdata. Källorna som användes var ÖSK:s samt 
supporterföreningen Kubanernas hemsidor med syfte att komplettera intervjuerna. Tryckt 
litteratur samt vetenskapliga artiklar och tidskrifter har inspirerat och möjliggjort 
problemdiskussionen samt utgjort grunden för den teoretiska referensramen.  
   
Sammanfattningsvis kan man säga att tillvägagångssättet hade utgångspunkt i en multipel 
datainsamlingsmetod då flera källor användes för att samla in data. En multipel 
insamlingsmetod lämpar sig enligt Creswell (2013) väl för fallstudier eftersom att man är ute 
efter flera perspektiv för att kunna skapa sig en djupare förståelse för problemet man 
undersöker (Creswell 2013).   

3.6 Bearbetning av data och analysmetod 
Bryman och Bell (2013) beskriver kvalitativ analysmetod som problematisk i det avseende att 
det finns få tydliga regler samt att kvalitativa data ofta är mycket omfattande vilket försvårar 
processen att välja ut innehållsrik information. Så var även fallet i denna undersökning men 
genom exempelvis en reduktionsprocess, kodning och tolkning av data har ambitionen varit 
att överbrygga dessa hinder.   
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Analysprocessen har pågått löpande under studiens gång vilket är oundvikligt enligt 
Christensen et. al (2010) då undersökarna fungerar som analysinstrument. Detta gäller även 
denna undersökning då författarna redan under och efter datainsamlingen tematiserade och 
tolkade materialet. Exempelvis kan kroppsspråk och andra synliga intryck omedvetet bidragit 
till tolkningen av respondenternas åsikter, men det enda tydliga synliga intrycket författarna 
identifierade var Sööders tatuering på bröstet. De inspelade intervjuerna transkriberades för 
att möjliggöra bearbetningen och analysen av materialet. Reduktionsprocessen som 
exempelvis innebär att omorganisera intervju-utskrifter (Christensen et. al, 2010) var 
betydande i denna studie då intervjuguiderna ständigt omarbetades i takt med att nya mönster 
från transkriberingarna uppdagades.  
  
Materialet från ÖSK:s representanter sammanställdes och aktiviteterna identifierades utifrån 
analysmodellens beståndsdelar. De olika supportertyperna kategoriserades, utefter deras 
respektive svar, i ett excelark där deras ståndpunkter och åsikter kopplades ihop med de CSR-
aktiviteter ÖSK faktiskt tillämpade för att finna teman och likheter eller olikheter. Detta 
tillvägagångssätt som innebär att organisera och etikettera data samt finna mönster benämns 
som kodning (Christensen et. al, 2010; Bryman och Bell, 2013) och lade grunden till empiri- 
och analyspresentationen.    

3.7 Metodreflektion 
Respondenterna, vilka representerar de olika supporterkategorierna är samtliga i ålderspannet 
20 år till och med 25 år, varav endast en är kvinna. Därigenom blir det problematiskt att få en 
holistisk bild av hela supporterskaran och även Sööder, en av våra respondenter 
argumenterade för att CSR-aktiviteter troligtvis främst berör äldre individer. Det uppenbarade 
sig dessutom att en del av våra respondenter knappt var medvetna om ÖSK:s CSR-aktiviteter. 
Att denna studie således inte är diversifierad vad gäller både blandade åldrar och 
män/kvinnor kan vara en brist. Det kan också argumenteras för att det snäva åldersintervallet 
och den överhängande andelen män bidrar till att studien avgränsas och på så sätt ökar sin 
skärpa. Istället för att undersöka supporterlojalitet och CSR ytligt eftersträvas en mer 
djupgående analys vilket underlättas genom en avgränsning av detta slag.   
  
En annan implikation författarna diskuterat kring är att ÖSK i det här fallet faktiskt arbetar 
med CSR och har således ett incitament att vilja medverka i studien. De klubbar som arbetar 
med samhällsansvar torde bevisligen även vilja berätta om det till skillnad från klubbar som 
inte gör det. Detta kan ha en viss inverkan på resultatet. Djurgårdens IF och IFK Norrköping, 
vilka aktivt arbetar med CSR, var till exempel båda intresserade av att delta i denna studie, 
men uteslöts med förtur för ÖSK. Exempelvis tillfrågades en annan Allsvensk klubb, vilken 
inte valde att ställa upp i undersökningen då CSR-arbete inte var något man skyltade med på 
hemsidan eller för den delen kommunicerade ut alls. Författarna ansåg att ÖSK var en 
intressant klubb att studera då de inte exponerar sitt sociala ansvar i samma utsträckning som 
många andra klubbar. Argumentet om relevansen i att undersöka ÖSK grundar sig således 
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både i att klubben är sällsynt gällande sitt CSR-arbete då aktiviteterna inte görs tydliga för 
allmänheten i förhållande till hur mycket utrymme de faktiskt får i organisationen.     
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4. Empiri och analys	  

4.1 ÖSK i samhället 
På ÖSK:s hemsida kan man under fliken “ÖSK i samhället” läsa om deras samhällsansvar 
och urskilja vilka ansvarsområden som är högst prioriterade. Inledningsvis framgår det tydligt 
att arbetet med ungdomar och insatserna som görs för att få dem att börja idrotta är det som 
ges största fokus. Besök på skolor och fritidsgårdar är exempel på aktiviteter som 
fotbollsklubben utför. De största resurserna för att lyckas med att få fler barn att börja idrotta 
och må bra är de egna spelarna, som alltid verkar som förebilder och som i de flesta fallen är 
med på besöken. (ÖSK, 2015)  
  
På lokal nivå har man ett samarbete med USÖ:s avdelning för svårt sjuka barn och ungdomar. 
Det främsta samarbetet sker med stjärnfonden och stjärnglansen, där man till exempel under 
årets fotbollsmatch mot IFK Norrköping lyckades samla in 25 000 kronor. Vidare fortsätter 
ÖSK:s lokala samhällsansvar att presenteras på hemsidan, där man skapat ett projekt som 
heter “läsmatchen”. Projektet går ut på att fotbollspelare spelat in material som sedan spelats 
upp på bibliotek runt om i Örebro där syftet varit att försöka få barn och ungdomar att läsa. 
ÖSK bedriver även ett CSR-arbete kopplat till fotboll då de ansvarar för fotbollsutbildningen 
i tre olika gymnasier i Örebro, där man även håller föreläsningar. Slutligen tar man ett lokalt 
samhällsansvar även genom att anordna fotbollsskolor på somrarna (ÖSK, 2015). Detta kan 
ses som en betydelsefull del i CSR-arbetet då Blumrodt et. al (2012) lyfter fram 
ungdomsutbildning som en nyckelfaktor. Sett till de nämnda aktiviterna ger ÖSK en bild av 
att filantropi står i centrum då Skinner (2010) menar att aktiviteter som bygger på ideellt 
arbete utfört av organisationens medlemmar men även donationer till sjukhus är 
karaktäristiskt för denna typ av ansvarstagande.   
  
Vidare kan man på hemsidan även utläsa att ÖSK tar ett internationellt socialt ansvar. En 
framstående åtgärd som redogörs för, är samarbetet med Världens barn, där man hjälper till 
genom att samla in pengar och ge bort matchbiljetter. Det har även startats kampanjer som 
“Kick ebola out” och “Ebola orphans” där pengar och kläder skänkts till drabbade människor 
i Sierra Leone. Förutom de egna projekten och de olika samarbeten man har uppmanar man 
alltid andra organisationer och åskådare på sina hemmamatcher att skänka pengar till olika 
hjälporganisationer (ÖSK, 2015). Att arbeta på olika nivåer i form av både lokalt och 
internationellt engagemang beskrivs som ytterligare en nyckelfaktor i att bedriva ett 
framgångsrikt CSR-arbete enligt Blumrodt et. al (2012) vilket stödjer relevansen i att ÖSK 
ger detta ett stort spelrum.   
  
Med utgångspunkt i vilka typer av CSR-aktiviteter som presenteras på ÖSK:s officiella 
hemsida och Skinners (2010) kategoriseringar fokuserar klubben främst på det filantropiska 
ansvarstagandet, i varje fall av det man prioriterar att kommunicera ut till allmänheten. Detta 
framstår som rimligt då det tidigare hävdats att den typen av ansvar anses vara den mest 
effektiva delen att arbeta med inom CSR då supportrar uppskattar klubbens osjälviska 
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agerande (Lii och Lee, 2012). Däremot finns det utrymme att vara kritiskt till detta om man 
likt Polonsky och Jevons (2006) argumenterar för att dessa aktiviteter inte är av det 
filantropiska slaget då fotbollsklubbar i grunden arbetar för att gynna den egna 
organisationen. Med andra ord finns det anledning att förhålla sig kritisk till vad som 
kommuniceras ut till allmänheten i förhållande till vilka aktiviteter som faktiskt tillämpas.   

4.2 Örebro Sportklubb, CSR och lojalitet 

4.2.1 Örebro Sportklubb  
Örebro SK fotboll grundades år 1908 och har sedan dess spelat 47 säsonger i högsta svenska 
fotbollsligan. År 2006 bolagiserades elit- och driftverksamheten och företaget ÖSK 
Elitfotboll AB bildades. Bolaget helägs av föreningen Örebro SK Fotboll. (ÖSK, 2015)  

4.2.2 ÖSK:s syn på lojalitet  
Wärlegård beskriver en lojal supporter som någon som stöttar klubben i med och motgång 
och förklarar att tillhörigheten är viktigare än tabellplaceringar om man belyser 
supporterskapet ur ett lojalitetsperspektiv, vilket också Richardson och O’Dwyer (2003) 
belyser. Vill man nå ut till den breda massan och de mer ytliga supportrarna spelar sportsliga 
framgångar en vital roll men Wärlegård menar att de mest lojala supportrarna förbiser detta 
och identifierar sig med klubben av andra anledningar. Wärlegårds syn på lojalitet och 
identifikation liknar det som presenterats i den teoretiska referensramen, utöver sportsliga 
resultat kan nämligen även etiskt ansvar (Brunk, 2010) och filantropiskt ansvar (Lii & Lee, 
2012) vara en bidragande orsak till att supportrar väljer att identifiera sig med klubben.    
  
Wärlegård beskriver att man föds in i supporterskapet eller har vänner som håller på ÖSK 
som man kan dela upplevelser med vilket kan leda till att lojala supportrar formas. Utöver 
dessa faktorer anser Wärlegård att ÖSK kan hjälpa till att stärka lojaliteten bland supportrar 
genom att göra supportrar delaktiga. Dessa faktorer benämner även Richardson och O’Dwyer 
(2003) som viktiga i en klubbs strävan att förbättra supporterlojaliteten. Kommunikationen är 
grundläggande där det finns utrymme för supportrar att vara kritiska och ifrågasättande och 
att detta i sin tur mynnar ut i en lyhördhet från klubbens sida. Wärlegård klarlägger att 
gemensamma events och kampanjer både kan vara fysiska, i form av medlemsträffar, men 
också virtuella, där han syftar på ÖSKTV som är en webbsändning tillgänglig för 
allmänheten som gästas av supportrar, spelare och ledare.   

4.2.3 Säkerhet   
Säkerheten på hemmamatcherna presenterades redan i referensramen som en del av det CSR-
arbete som skulle undersökas. Wikström erkände själv att han inte hade koll på exakt hur det 
såg ut, men kunde med säkerhet säga att de uppfyller kravet gällande antalet ordningsvakter 
och funktionärer som krävs på hemmamatcherna. Om inte riskeras matchen att bli inställd. 
Han beskrev att fotbollsklubben hade ett nära samarbete med polisen gällande direktiv och 
riktlinjer beroende på vilket lag man möter, samtidigt som även ambulans och brandkår 
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närvarar på nästan alla matcher. Man sätter dock inte in egna ordningsvakter utöver det som 
är lagstadgat. Istället använder man sig av extra funktionärer och överlåter ansvaret av 
vakterna till ordningsvaktsbolaget man samarbetar med. Således är det rimligt att påstå att 
ÖSK:s arbete med säkerheten först och främst grundar sig i ett legalt ansvarstagande då det 
bygger på regler, lagar och förordningar (Blumrodt et. al, 2012). Att läktarsäkerheten 
påverkar supportrarna är något som Wikström är övertygad om.   
  
Under hemmamatcher är det enligt honom särskilt viktigt var man placerar barn- och 
familjeläktare för att de ska känna sig trygga. Det är dessutom viktigt att det ur medias 
synvinkel ser bra ut, eftersom det enligt honom är medias bild av situationen som sedan blir 
sanningen. Följaktligen går det även att finna vissa drag av ett etiskt ansvarstagande i 
säkerhetsfrågan om man likt Skinner (2010) hävdar att etiskt ansvar grundar sig i vad 
supportrarna förväntar sig snarare än vad som krävs i form av lagar och regler. Utifrån detta 
kan det tryggt konstateras att säkerheten i ÖSK:s fall till största del grundar sig i det legala 
ansvaret medan den utökade tryggheten för supportrarna är ett resultat av klubbens etiska 
ansvarstagande.   

4.2.4 Ungdomsverksamhet  
Utöver att skapa en trygghet för supportrar på matchdag har man som ambitioner att fostra 
ungdomar till att bli duktiga fotbollsspelare inom ÖSK. Den största delen av 
ungdomsverksamheten är skild från ÖSK elitfotboll, vilket innebär att ungdomsföreningen 
själva ansvarar för den verksamheten, med hjälp av ÖSK elitfotboll. Endast de äldre 
utvecklingslagen tillhör den elitsatsande verksamheten. Orsaken till detta är att 
ungdomsfotbollen och elitfotbollen är två ytterligheter, med olika syften och således skulle 
det eventuellt skapa problem att sköta dessa inom en och samma förening, enligt Wikström. 
Han fortsätter med att poängtera att klubbmärket ändå är detsamma, och att man således får 
mycket gratis ur den synvinkeln, genom att man får ut sitt varumärke till väldigt många utan 
att själva egentligen sköta arbetet. Wikström menar att ambitionen är att alla duktiga 
örebroare ska vilja spela på Behrn Arena och representera ÖSK.   
  
Wärlegård anser att en bra ungdomsverksamhet är a och o för en fotbollsklubbs överlevnad 
men lyfter också gärna fram vikten av “lirare” och tror att kända namn främst bidrar till att 
supportrar upplever en ökad dragningskraft till klubben. Han nämner att värvningar av 
spelare som Astrit Ajdarević, med internationella meriter och en stjärnstatus har en 
benägenhet att öka intresset för klubben. Wärlegård beskriver att antalet sålda säsongskort 
har en potential att öka i takt med att stjärnspelare ansluter sig till klubben. Han tror att 
supportrar har en tendens att ignorera en spelares lokala förankring till klubben om det finns 
andra spelare med en större förmåga att förbättra lagets sportsliga resultat. Sportslig 
framgång lyfts alltså fram som viktigast och den filantropiska och etiska dimensionen som 
tidigare presenterats som viktiga för att supportrar ska identifiera sig med klubben och till slut 
öka sin grad av lojalitet (Brunk, 2010; Lii & Lee, 2012) hamnar i skymundan.   
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4.2.5 Uppförande  
Intervjun spårade därefter in på uppförande för såväl spelare, ledare och supportrar. Vad 
beträffar spelare och ledare är man noggrann med uppförandekoder och kontrakt som alla 
måste skriva under. Dock menade Wikström att alla spelare trots allt bara är människor och 
att man inte kan bestämma vad de får göra eller inte göra. Således fokuserar man mer på 
riktlinjer snarare än att maniskt följa lagar och regler. Gentemot supportrarna för man 
dialoger med jämna mellanrum, då främst med kubanerna, för att förebygga läktarbråk och ge 
förutsättningar för en god läktarkultur. Wikström avslutar frågan med att konstatera att de, i 
motsats till storklubbar i exempelvis Stockholm, befinner sig i en förebyggande fas där man 
kan arbeta på ett proaktivt sätt, vilket Shea (2010) också förespråkar istället för att släcka 
bränder vid eventuella skandaler. Detta ligger i linje med Skinners (2010) argument gällande 
att etiska ansvarsskyldigheter framstår tydligare vid misskötsel. Eftersom att ÖSK har 
förskonats ifrån skandaler förefaller det sig därför naturligt att riktlinjer prioriteras före strikta 
lagar och regler. Skulle däremot en skandal uppdaga sig finns risken att ÖSK blir tvugna att 
strama åt tyglarna likt det tidigare nämnda dopingfallet i USA för att ge allmänheten 
uppfattningen av att klubben agerar etiskt korrekt.  

4.2.6 Lokalt, nationellt och internationellt  
Inom ämnet donationer och samhällsprojekt kunde man på hemsidan läsa om en rad lokala 
projekt som ÖSK arbetar med, samt diverse tidsbegränsade och mer fokuserade projekt på 
internationell nivå. Wikströms svar stämde väl överens med det som hemsidan berättade, men 
kunde även komplettera med att det lokala ansvaret är det som ligger i fokus för att rimligtvis 
locka supportrar från regionen att gå på matcher. Det internationella ansvaret tar man främst 
för att försöka locka folk utifrån att gå på matcher och börja hålla på ÖSK. Wärlegård 
instämmer och säger att genom det internationella arbetet, som exempelvis galan som 
Världens barn anordnar, kan bidra till att bredda nätverket och locka supportrar runt om i 
Sverige att få upp ögonen för ÖSK. Funk och James (2001) studie stödjer relevansen i att öka 
medvetenheten om en klubbs existens. För att supportrar överhuvudtaget ska ha en möjlighet 
att känna attraktion till en klubb och till slut bli lojala krävs det att man medvetandegör dessa 
individer om att klubben finns.  
  
ÖSK jobbar som sagt mycket med lokalt engagemang med barn och ungdomar från 
närområdet. Detta är enligt Wikström däremot inte nödvändigtvis ett arbete som klubben 
bedriver självständigt. Istället assisterar man exempelvis skolor med utbildning och 
föreläsningar, där en del av arbetet innebär att spelarna under deras fritid hjälper och 
inspirerar barn att läsa. Wikström beskriver även att man hjälper olika grupper i samhället 
genom subventioner av olika slag. Vad gäller donationer, är det ingenting ÖSK direkt gör, 
däremot uppmanar de besökare under matcherna att donera pengar till olika 
hjälporganisationer. Först och främst nämnde Wikström att man gav billigare biljetter åt 
studenter och pensionärer, vilket också stod på hemsidan. Å andra sidan hade man även under 
den senaste säsongen gett ut gratis matchbiljetter åt flyktingar som emigrerat till Sverige. Alla 
dessa aktiviteter kan enligt Skinner (2010) falla inom ramen för vad som är filantropiskt 
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ansvarstagande, men kan också enligt Breitbarth och Harris (2008) anses vara något man 
enbart gör för att samhället förväntar sig det.   
  
Wikström fortsätter med att belysa att troligtvis alla supportrar på ett eller annat sätt påverkas 
av deras CSR-arbete, oavsett om de är medvetna om det eller inte. Han menar att 
supportrarna idag ser allt som en fotbollsklubb arbetar för eller lämnar ute, och att de idag är 
mer medvetna än någonsin om denna typ av arbete. Wikström betonar alltså likt (Blumrodt 
et. al, 2013) vikten av ett väl fungerande CSR-arbete då medvetenheten bland supportrar 
ökar.   

4.2.7 Kommunikation  
Efter att ha beskrivit ÖSK:s syn på de fenomen som denna studie avsåg att studera framkom 
det i takt med datainsamlingen att även kommunikationen spelar en vital roll. Som ett resultat 
av detta följer ett avsnitt där både Wikström och Wärlegård, representanter för ÖSK ger sin 
syn på kommunikationen och problematiken i att den brister.    
  
På frågan om ÖSK gör något för sina supportrar poängterar Wikström att deras relation till 
Kubanerna, ÖSK’s officiella supporterklubb, är oerhört viktig och att dialogen dem emellan 
är god. Exempelvis jobbar ÖSK i dagsläget med en kampanj för att sänka priset på 
ståplatsläktarna, samtidigt som man även bjuder in supportrar till medlemsträffar där bland 
annat klubbchefen, tränaren och VD:n brukar närvara för att svara på eventuella frågor från 
supportrarnas sida.   
  
Wikström anser alltså att dialogen med kubanerna är god och majoriteten av denna 
kommunikation mellan klubben och den officiella supporterorganisationen sker med 
kommunikationsansvarige Erik Wärlegård som förmedlare. Wärlegård har en tidigare 
bakgrund som supporter och var själv med och startade Kubanerna, ÖSK:s officiella 
supporterförening. Han stärker Wikströms uppfattning av att relationen med supportrarna är 
god och hävdar att det finns en naturlig dialog mellan de två parterna. Wärlegård lyfter fram 
att det även finns en dialog med supportrar som inte ingår i Kubanerna men att 
uppmärksamheten först och främst riktas mot den officiella supporterföreningen. Kubanerna 
är trots allt den dominerande aktören bland ÖSK:s supportrar, med andra ord stjärnan i det 
hela. Han anser att det önskvärda vore om Kubanerna växer och blir starkare eftersom att det 
kan vara förmånligt att ha ett stort officiellt organ som representerar supportrarna att 
kommunicera med.  
  
Wikström betonar att man i ÖSK idag inte har tillräckligt bra strategier för att kommunicera 
ut sitt CSR-arbete till samhället, och detta är något som man vill förbättra. Arbetet i sig är 
gott, men om det faktiskt når ut till en bred massa är ännu ovisst. Wärlegård ger medhåll till 
Wikström och anser att ÖSK kan förbättra sina strategier genom att öka kommunikationen till 
supportrarna. Med det sagt anser Wärlegård att relationen med supportrarna är god och att 
kommunikationen fungerar väl. Det handlar om förbättringar av något väl fungerande snarare 
än några större förändringar. Wärlegård betonar även att detta är hans syn på det hela och 
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tycker själv att det skulle vara intressant att veta hur supportrar, i synnerhet Kubanerna, 
uppfattar detta. Kommunikation är som sagt en viktig del av relationen med supportrarna och 
Wärlegård tror och hoppas att supportrar värderar en transparens från klubbens sida.   
  
“[ ... ] men i den mån vi kan spela med så öppna kort som möjligt. Jag tror att det, det inger 
respekt och skapar också lojalitet [ ... ]” (E. Wärlegård, intervju, 10 december 2015)  
  
Det är inte endast ÖSK som belyser vikten av en väl fungerande kommunikation. Även 
supportrarna belyser vikten av en god kommunikation och beskriver att ÖSK kan bli bättre på 
att kommunicera ut det samhällsansvar de tar. “Men alltså, det är ju lite svårt att se kanske 
ändå ibland vad exakt det är dom gör” (Hängiven supporter, intervju, 2015-12-10).  

4.3 Supportrar, CSR och lojalitet 

4.3.1 Kubanerna  
Kubanerna är ÖSK:s officiella supporterförening och grundades våren år 2002, en av 
initiativtagarna var respondenten Erik Wärlegård. Kubanerna har sitt säte i Örebro och är en 
oberoende sammanslutning av personer som vill främja klackkultur i anslutning till Örebro 
Sportklubbs fotbollsmatcher. Kärleken till fotbollen och ÖSK är det viktigaste och 
Kubanernas mål är att från ståplats stötta ÖSK i både med- och motgångar. (Kubanerna, 
2015)  
  
Konrad Sööder, en gedigen supporter i över 15 år, har bland annat varit hejarklacksledare, 
reseansvarig, styrelseledamot och vice ordförande i Kubanerna. Sööders nuvarande roll 
innebär ett ordförandeskap i Kubanerna. Med andra ord faller Sööder inom ramarna för vad 
som i denna studie anses vara en professionell supporter.    

4.3.2 Lojalitet  
När tillfälle gavs att beskriva sin lojalitet gentemot klubben visade Sööder glatt upp sin 
tatuering på bröstet som lyder “Stolthet, hjärta och passion”, vilka är ÖSK Fotbolls ledord 
och konstaterade att desto mer inte behövde sägas huruvida han var lojal eller ej. Mer 
generellt förklarar han att lojalitet ser olika ut från supporter till supporter och skiljer sig åt 
beroende på förutsättningar. Supporterskapet i allmänhet och lojalitet i synnerhet varierar 
baserat på exempelvis ålder, ekonomisk ställning och geografiskt läge men att 
utgångspunkten alltid är att ständigt stötta klubben.   
  
Sööders uppfattning av att lojalitet är förmågan att alltid stötta klubben delas av samtliga 
respondenter. De tillfrågade supportrarna var alla överens om att lojalitetsbegreppet innefattar 
en supporters benägenhet att stötta klubben i både med- och motgång. En av respondenterna 
som faller under kategorin hängiven supporter liknar supporterlojalitet vid vänskap och 
beskriver förhållandet på följande sätt:    
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“Aldrig vända ryggen liksom. Det är ju som att vara en vän ungefär. Är du polare med någon 
så sviker du ju aldrig den, även när den har det tufft så är du ju kvar, liksom. Ungefär så.” 
(Hängiven supporter, intervju, 2015-12-10)  
  
Fortsättningsvis skiljer Sööder på åskådare och supporter och menar att den förstnämnda har 
betalat för sin biljett och är på arenan och bevittnar matchen medan den sistnämnda är någon 
som faktiskt genuint brinner för klubben. Vidare förklarar han att det inte är ett krav att 
fysiskt vara på varje match, utan att man kan visa engagemang och intresse för klubben ändå. 
Synen på att åskådare och lojala supportrar inte nödvändigtvis är samma sak delas av 
Mahony et. al (2000) och Tapp (2004) som menar att många av de som besöker en 
fotbollsmatch inte uteslutande är lojala supportrar till något av lagen som spelar. Sööder 
menar att huvudsaken är att man brinner för klubben och vill att det skall gå så bra som 
möjligt för Örebro Sportklubb i det här fallet. En av de supportrar som beskrivs som 12e 
spelare instämmer och ser inte närvaro på matcher som det absolut viktigaste för att 
betecknas som en lojal supporter.   
  
“[ ... ] alla kan ju inte åka på alla matcher och såna där grejer, det är mycket annat som 
spelar roll, men just att man alltid stöttar.” (12e spelare, intervju, 2015-12-08)  
  
Ekonomiskt stöd nämner Sööder är det viktigaste förutom den fysiska närvaron på matcherna 
vilket stödjer argumentet av Mahony et. al (2000) gällande att lojalitet är mer komplext än att 
endast studera åskådarantal. Även köp av klubbrelaterade produkter och att bidra ekonomiskt 
till klubbens välmående kan vara tecken på lojalitet, enligt Sööder. Argumentet ger en 
överensstämmande bild av det som Wymer och Rundle-Thiele (2014) beskrev gällande att 
konsumtion av klubbrelaterade prokukter kunde kopplas ihop med lojalitet, så länge 
konsumtionen sker regelbundet och gynnar klubben. Således blir det intressant att även 
betona det argument Hognestad (2012) framställer om att köp av TV-licenser gör supportrar 
mindre lojala, vilket inte ter sig stämma överens med Sööders åsikt. Pengarna från TV-
licenserna går fortfarande delvis till ÖSK och därför skulle det då fortfarande gå att säga att 
supportrarna förblir lojala trots att man närvarar på färre matcher.   
  
Sööder nyanserar fortsättningsvis det ekonomiska stödet och förklarar även att det beror på 
hur ekonomiskt ställt individerna har det. Har man inte de ekonomiska förutsättningar som 
krävs anser Sööder att man exempelvis kan bidra till att minska klubbens utgifter genom att 
arbeta ideellt och hjälpa till på andra vis utan att kräva ersättning och han poängterar i samma 
veva vilket enormt jobb funktionärerna gör. Likväl menar den andra professionella 
supportern som deltagit i denna studie att man har goda möjligheter att få kalla sig själv en 
lojal supporter trots att man inte sätter sin fot på Behrn Arena under matchdag, vilket 
överensstämmer med huruvida Mahony et. al (2000) resonerar, nämligen att en individ kan 
stödja och vara lojal utan att fysiskt befinna sig på arenan.   
  
Även om de professionella supportrarna inte ser närvaro på matcher som en nödvändighet för 
att kategoriseras som en lojal supporter anser flertalet av supportrarna i de övriga 
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kategorierna att benägenhet att gå på matcher är viktigt. Av dessa respondenter kunde man 
urskilja följande beskrivningar:   
  
“Rent allmänt tycker jag att en lojal supporter går på matcher [...]” (Situationsanpassat fan, 
intervju, 2015-12-14)  
  
“Det är väl att man visar engagemang, asså främst är det väl att gå på matcherna i  
stort. För sen har väl alla olika engagemangsnivå. Men att gå på matcherna är väl  
att visa engagemang och visa stöd. Det är ju det som drar in både pengar och en 
supporterkultur som vad ska man säga, ger stödet på matcherna också, när det verkligen 
gäller.” (Hängiven supporter, intervju, 2015-12-07)  
  
“Men just det att gå på alla hemmamatcher när man kan och sen även gå när det känns 
jobbigt och när det är tufft. Det är en lojal supporter skulle jag säga.” (12e spelare, intervju, 
2015-12-08)  
  
För att ytterligare problematisera definitionen av lojalitetsbegreppet kunde man i 
intervjusvaren utläsa att supportrarna från kategorin 12e spelaren inte enbart nöjde sig med 
att bara gå på matcher för att kunna klassificeras som lojal. Det var för dem även viktigt att 
man under matcherna stod i klacken och visade sitt stöd för laget antingen genom att bära 
lagets färger eller att sjunga när resten av klacken gjorde det, vilket överensstämmer med 
Fillis och Mackays (2014) beskrivning av vad 12e spelaren värderar högst. I en av 
intervjuerna med en supporter från ovanstående kategori kunde man urskilja följande åsikt 
om vad lojalitet kan innebära:   
  
“[ … ] eftersom jag själv är en som skriker ganska mycket, hejar på laget, jag tycker 
definitivt inte att man skall dra sig för att visa känslor, liksom för det taggar ju, spelarna är 
ju människor också… Det taggar ju dom när man har en klack som är engagerad och att man 
liksom lever med laget på nåt sätt [ … ]” (12e spelare, intervju, 2015-12-07).   
  
Genom att nyansera lojalitet i förhållande till olika supportertyper redovisas hur komplext 
begreppet är. De flesta respondenter tycks vara överens om att lojalitet grundar sig i att 
sympatisera med klubben även i motgång. Däremot varierar synen på betydelsen av närvaro 
på matcher. De supportrar som anses vara mest lojala (Fillis & Mackay, 2014) tonar ned 
vikten av att gå på matcher för att kunna kalla sig själv lojal och lyfter istället gärna fram 
möjligheten att visa lojalitet genom exempelvis donationer, ideellt arbete eller på en mer 
abstrakt nivå, en önskan om klubbens välmående. De supportrar som faller under resterande 
kategorier, situationsanpassade fans, hängivna supportrar och 12e spelare kastar däremot 
gärna ljus på förmågan att bevittna matcher. Därmed är det rimligt att påstå att Sööders 
definition av en åskådare, som inte anses vara särskilt lojal i själva verket uppfattas som ett 
tydligt tecken på lojalitet av andra supportertyper.       
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4.3.3 Filantropi  
I den teoretiska referensramen delades det filantropiska ansvaret ytterligare in i 
samhällsprojekt, mer specifikt lokala, nationella och internationella sådana (Skinner, 2010). I 
intervjuerna fick samtliga respondenter värdera ÖSK:s CSR-arbete i förhållande till olika 
nivåer. Lokal-, nationell- och internationell nivå beaktades och studiens mest distinkta svar 
utkristalliserade sig. Oavhängigt om respondenten representerade klubben eller supportrarna 
och oberoende av supporterskap framgick det tydligt att det lokala arbetet bör prioriteras, 
vilket också var en av de nyckelfaktorerna som Blumrodt et. al (2012) presenterade. Med 
hänsyn till resterande nivåer, nämligen internationellt och nationellt tenderar detta att framstå 
som motsägelsefullt enligt argumentationen Blumrodt et. al (2012) för. Utan vetskapen om att 
supportrar framförallt uppskattar ett lokalt CSR-arbete beskriver både Wärlegård och 
Wikström, som representerar ÖSK, att det lokala CSR-arbetet behandlas med förtur som 
tidigare nämnts.   
  
“Vi försöker vara ett gott föredöme, men framförallt är de ju lokalt på nåt sätt, där vi verkar. 
Det är här vi är starka.” (Wärlegård, intervju, 2015-12-10)   
  
Den typ av lokalt engagemang som majoriteten av supportrarna lyfte fram och således antas 
vara betydelsefullt var det gällande barn och ungdomar. Som tidigare beskrivits bedrivs 
mycket av det lokala CSR-arbetet inte självständigt utan istället sker det i stor utsträckning i 
form av att ÖSK assisterar andra organisationer. Sett till lokalt engagemang tenderar 
supportrarnas önskan gällande dessa prioriteringar att överensstämma med klubbens faktiska 
agerande.   
  
Wikström beskriver att ÖSK:s CSR-arbete begränsas av en ansträngd ekonomisk situation 
och att en övervägande del av dessa aktiviteter genomförs i syfte att få avkastning på den tid 
och de resurser man lägger ner. Wikström beskriver även att visionerna är att spela ute i 
Europa och ta medaljer i Sverige så är de flesta av aktiviteterna förankrat till ekonomin och 
att detta är en aspekt man inte kan förbise. Med detta sagt framstår filantropi som obefintligt 
då den tidigare nämnda definitionen av filantropiskt ansvar innebär att utföra aktiviteter utan 
att få någonting i gengäld (Lii & Lee, 2012; Skinner, 2010). Gränsen mellan det frivilliga 
samhällsansvaret, särskilt den filantropiska delen och det mer påtvingade ansvaret tenderar att 
framstå som diffus om man frågar representanter från ÖSK. Vid en närmare anblick går det 
däremot att urskilja ett antal aktiviteter som ÖSK genomför, vilka kan klassas som 
filantropiska enligt Skinner (2010). Exempelvis subventionerar man ut biljetter till olika 
samhällsgrupper som studenter, pensionärer och mer vanligt förkommande på senare tid, 
flyktingar. Detta kommuniceras inte nödvändigtvis ut till allmänheten vilket styrker 
klassificeringen av detta som filantropiska handlingar. Wikström beskriver däremot detta som 
en brist och menar att deras CSR-strategier och i synnerhet kommunikationen gällande CSR-
aktiviteter bör bli bättre för att ha möjligheten att gynnas av de investeringar man gör, oavsett 
om det handlar om tid eller pengar vilket ligger i linje med Polonsky och Jevons (2006) 
argument gällande företags oförmåga att ta ett filantropiskt ansvar då de ofta strävar att göra 
bra finansiella resultat.   
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Som tidigare nämnts genomför ÖSK och framförallt spelarna en hel del ideella aktiviteter för 
att ge tillbaka till samhället. Att spelare och ledare besöker skolor för att erbjuda läshjälp och 
leka med barnen kan klassas som filantropiska handlingar då Skinner (2010) beskriver ideellt 
arbete som en del av detta. Supportrarna uppfattade ÖSK som en klubb som arbetade mycket 
med barn och ungdomar genom sin närvaro ute i samhället. Vilka aktiviteter som faktiskt 
ägde rum var desto mindre tydligt. Många supportrar nämnde inte ens att verksamheten sker 
på skolor och de supportrar som faktiskt var medvetna om att ÖSK närvarar på skolor runt 
om i regionen visade ingen medvetenhet gällande de konkreta aktiviteterna som bedrivs.   
  
“Dom kommer ju ut bra på skolor och så, där syns dom en del. Jag tycker också dom är bra 
förebilder och så [...]” (Hängiven supporter, intervju, 2015-12-10)    
  
Ett undantag var dock en av de respondenter som kan klassas som hängiven supporter. 
Respondenten var väl medveten om aktiviteter som exempelvis läshjälp, och hade själv 
deltagit på dessa. Anledningen till att denne varit närvarande under läshjälpen var att 
respondenten arbetat som fotograf för ÖSK och varit där i tjänsten. Denna typ av CSR-
aktiviteter är med andra ord supportrarna medvetna om på en abstrakt nivå. Det framgick ett 
mönster med hjälp av intervjuerna som pekar mot att många supportrar såg ÖSK som en 
klubb som tar ansvar för barn och ungdomar, men svårigheten bestod av att sätta fingret på 
vad de faktiskt gör.   
  
Argumenten kan framstå som paradoxala då filantropi handlar om att göra goda gärningar 
utan att själv dra fördelar av det (Lii & Lee, 2012; Skinner, 2010) när ÖSK:s ambitioner i 
slutändan är att eftersträva en form av egennytta med sitt CSR-arbete. Att genom sitt CSR-
arbete eftersträva en form av avkastning på de investeringar man gör beskriver Ángeles Gil 
Estallo et. al (2007) som vanligt förekommande.     

4.3.4 Etik  
Sööder befäster att det är viktigt med ett “schysst affärsmannaskap”. Han beskriver att ÖSK 
trots allt är ett aktiebolag och bör uppträda korrekt gentemot alla intressenter. Man bör köra 
ett “fairgame” och hålla vad man lovar. Vidare förklarar han att ÖSK agerade korrekt vid 
incidenten med Malmbergs Elektriska, som för fyra år sen var ÖSKs huvudsponsor. 
Incidenten utgjordes av ett bråk på ett av stadens uteställen och ÖSK ansåg att Malmbergs 
agerande ej stämde överens med klubbens riktlinjer och bröt således samarbetet, trots att 
samarbetet genererade mycket pengar. Detta var något som ett situationsanpassat fan i 
intervjun även lyfte fram och gav medhåll till, nämligen att ÖSK agerade etiskt korrekt när 
klubben bröt samarbetet med Malmbergs Elektriska. Att lyfta fram klubbens förmåga att 
hantera skandaler kongruerar med Skinners (2010) diskussion gällande att etiska 
ansvarsskyldigheter uppdagar sig vid eventuell misskötsel. Ur ett annat perspektiv menar 
Brunk (2010) att liknande skandaler kan vara negativa och leda till att supportrarna får 
svårigheter att identifiera sig med klubben. Med detta sagt så framstår det i denna studie som 
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att supportrarnas lojalitet inte påverkas negativt om klubben på ett framgångsrikt sätt lyckas 
hantera sådana incidenter.    
  
Vidare fick respondenterna svara på om det spelade någon roll för dem om ÖSK var etiska 
eller om man inte brydde sig om det. Gemensamt för de situationsanpassade fansen och 
supportrar som placerades under kategorin 12e spelaren verkade det inte spela någon roll. Där 
var det istället det sportsliga som låg i fokus och om det etiska arbetet uppfattades som bra 
var bara en bonus. Sööder konstaterade att etik var oerhört viktigt för ÖSK, men menade å 
andra sidan att hans lojalitet gentemot klubben inte skulle påverkas i så hög utsträckning även 
om de agerade oetiskt. Likaså konstaterade den andra proffessionella supportern att det 
självfallet är bra att agera etiskt, men att det för honom spelade mindre roll i relation till hans 
lojalitet. Sammanfattningsvis kan man säga att etiken inte spelade någon större roll, vilket 
kan liknas vid Shea (2010) som menade att individer kan använda sig av olika tekniker för att 
rättfärdiga ett oetiskt beteende. Respondenterna tycker att etiskt beteende är en bonus, men 
det gör inget om det etiska arbetet inte bedrivs. Sheas argument låg tidigare som grund som 
kritik till CPE-modellen av Brunk (2010) som menade att det är viktigt för företag att 
uppfattas som etiska. Paradoxen väcker således en tankegång gällande huruvida det etiska 
arbetet spelar någon roll eller inte, vilket kommer att diskuteras mer ingående senare i 
analysen.  
  
Det var först hos de hängivna supportrarna som man kunde urskilja att etik faktiskt var viktigt 
sett till om man förblir lojal eller inte. Detta går att likna vid Cohns (2010) ifrågasättande av 
etik som något objektivt. Istället grundar sig uppfattningen av en fotbollsklubbs etiska 
förhållningssätt i individens subjektiva värderingar gällande vad som är rätt och fel. 
Anledningen till att supportertyperna värderar ÖSK:s etiska ansvarstagande i olika grad kan 
alltså helt enkelt bero på att individerna har olika grundläggande värderingar. I intervjun med 
en av de hängivna supportrarna kunde det konstateras följande:   
  
“Ah, jo, alltså nu tycker jag ju att dom är det, och då påverkas jag ju inte. Om dom däremot 
inte tog avstånd från vissa grejer och så, då skulle jag känna mer avstånd till klubben. Man 
känner sig ju närmre klubben om de gör de här grejerna tycker jag. Men det är ju mer att om 
dom inte gör det så är det värre” (Hängiven supporter, intervju, 2015-12-10).   
  
Som det tidigare kunde konstateras med CSR-aktiviteternas påverkan på supportarnas 
identifikation med klubben kan man även här konstatera att relevansen ligger i att inte 
prioritera bort det etiska arbetet. Att uppfattas som etiska kommer enligt ovanstående 
respondent inte att påverka lojaliteten, men om man inte gör det känner han att han skulle ta 
avstånd från klubben.   
  
Sööder exemplifierar ÖSK:s etiska ansvarstagande genom att berätta om Stjärnfonden, där 
ÖSK besöker universitetsjukhuset och barn med leukemi. Sööder anser att arbetet med barn 
och ungdomar är viktigt och konstaterar ändå att han tycker ÖSK gör ett gott jobb med detta, 
men självklart finns det saker att förbättra.   
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“[ ... ] när spelarna kommer så gör det nog inte bara en utan kanske fem cellgiftsbehandligar 
lite enklare.” (K. Sööder, intervju, 10 december 2015)  
  
I övrigt kunde man se liknande svar hos supportrarna som innefattade att ÖSK antingen helt 
eller delvis kunde uppfattas som etiska, enligt CPE-modellen som Brunk (2010) tagit fram. 
En proffessionell supporter konstaterar att ÖSKs samhällsprojekt med svårt sjuka barn 
absolut är ett etiskt försvarbart arbete, men fortsätter ändå med att man kan göra mycket mer 
inom samma område. På samma fråga svarade en hängiven supporter liknande, att man alltid 
kan göra mer än vad man gör just nu, men menar istället att man kanske ska sikta in sig på 
nya grupper av människor också. Som exempel menar han att utsatta grupper i samhället 
borde få mer fokus och hänvisar till grupper som olika minoriteter. Övriga respondenter var 
överens om att ÖSKs etiska CSR-arbete var bra och att de kunde uppfattas som etiska, medan 
en respondent inte hade någon egen uppfattning.  
  
Supportrarna har uppfattat en del aktiviteter som etiskt motiverade medan tidigare 
presenterade teorier kategoriserar dessa som filantropiska. Således är inte diskussionen 
gällande filantropi helt oproblematisk och gränsdragningen mellan vad som är filantropiskt 
och etiskt har en benägenhet att framstå som en gråzon.   

4.3.5 Säkerhet  
Säkerheten uppfattar Sööder som väldigt god och kan räkna på fingrarna de senaste fem åren 
vad gäller till exempel slagsmål. Vidare menar han att det är dialogen och kommunikationen 
med säkerhetsanvarige som gör att det fungerar så bra. Han argumenterar dock för att det just 
blivit bättre de fem senaste åren. Längre bak i tiden var det en del problem i 
kommunikationen, eftersom ÖSK:s riktlinjer kanske inte alltid överensstämde med vad 
supportrarna ville, vilket ledde till fler incidenter. Avslutningsvis berättar han även att det 
summeras i slutet av säsongen vad som skett och hur detta kan förebyggas i framtiden. 
Samtliga respondenter ger medhåll till att säkerheten på arenan generellt är väldigt bra, och 
att de känner sig trygga, ett undantag utgörs dock av en situationsanpassad supporter, som 
känner sig lite osäkrare under stormatcher. Tre andra tillfrågade supportrar som representerar 
olika supporterkategorier menar att det alltid känns tryggt och säkert på själva arenan, men 
det kan bli stökigt innan och efter vissa matcher runtom i stan. En annan respondent som 
klassificeras enligt 12 spelaren beskriver att slagsmål eller liknande aldrig varit ett problem, 
men anser att vokabuläret hos många borde ses över.   
  
“[ ... ] Man kanske inte ska skrika könsord om det står liksom barn och så med i klacken... 
klacken är mycket mer rå, jag skulle inte ta med om jag hade till exempel en tioårig son, 
ställa mig i klacken med honom, då skulle jag nog hellre sätta mig på en sittplats nånstans.” 
(12e spelare, intervju, 7 december 2015)  
  
Sammanfattningsvis kan man således säga att säkerheten, som var en av de nyckelfaktorer 
som tidigare presenterats utifrån Blumrodt et. al (2012) uppfattades som förhållandevis 
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godtycklig från supportrarnas sida. Huruvida detta sedan påverkar lojaliteten eller inte hos de 
nämnda supportrarna kommer att tydliggöras senare i analysen.    

4.3.6 Ungdomsverksamhet  
Ungdomsverksamheten anser Sööder har blivit enormt viktig och det satsas mer och mer på 
den. Sedan poängterar han hur viktigt det är med inhemska spelare och diskuterar speciellt att 
han värderar klubbhjärta hos spelare.  
  
“[ ... ] klubbhjärta väger jag före en bra högerfot hundra av hundra gånger [ ... ]”   
(K. Sööder, intervju, 10 december 2015)  
  
Följaktligen kopplar han supporterlojaliteten till inhemska spelare och menar att det är tydligt 
att supportrar uppskattar inhemska spelare och att det oftast är dem som blir publikfavoriter.  
  
I intervjusvaren från resterande respondenter i undersökningen var det tydligt att det fanns en 
positiv bild av ungdomsverksamheten. Av de som hade kunskap om den var det nästan helt 
uteslutande en välvillig inställning där det i flera fall dessutom poängterades att 
ungdomsverksamheten har blivit bättre på senare tid. Men även om de flesta av 
respondenterna var överens om ungdomsverksamhetens relevans i samhället och dess 
förmåga att producera duktiga fotbollsspelare så fanns det en viss skepticism inbakad i 
diskussionen. Tvivelaktigheterna var främst riktad mot att man förvisso är duktiga på att 
producera egna talanger, men att man i mångt och mycket misslyckades totalt med att slussa 
upp dessa i A-laget. Detta var tydligast hos de hängivna supportrarna. Samtidigt tyckte flera 
respondenter att de som faktiskt kom upp till A-laget sällan fick chansen att spela. En av de 
hängivna supportrarna uppfattade det som att ÖSK inte ens försökte, medan ett 
situationsanpassat fan konstaterade att man enbart vill producera egna talanger för att kunna 
sälja dem vidare och på längre sikt tjäna pengar på dem.   
  
På frågan gällande inhemska kontra importerade spelare var samtliga respondenter överens 
med Sööder om att den lokala produktionen var den absolut viktigaste, och att det är det som 
påverkar intresset och på sikt lojaliteten hos supportrar i Örebro. Det var inget snack om att 
en talang från det egna ledet var det absolut bästa, men de flesta var även överens om att en 
produkt från omnejden var bättre än en utlandsspelare. Dock bör det nämnas att ingen trodde 
på ett lag där det bara spelar inhemska fotbollsspelare, utan majoriteten av respondenterna 
poängterade en mix av inhemska och importerade spelare som det tydligaste 
framgångskonceptet för att skaffa sig lojala supportrar. Detta berodde mycket på att man som 
supporter vill uppnå sportsligt goda resultat, och om detta inte är möjligt med 
egenproducerade måste man värva mer väletablerade spelare utifrån. Exempelvis kan man 
från en intervju med en 12e spelare (intervju, 2015-12-08) utläsa att “... det måste presteras 
efter det man har satt upp som mål, men det är ju kul om det är mycket eget som kommer”.  
Således är det en bonus om en spelare kommer från de egna leden, men går det inte att på så 
sätt uppnå sportlig framgång måste man prioritera importerade spelare.   
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4.3.7 Supportrars uppfattning av CSR  
Efter att ha kopplat ihop de specifika aktiviteterna som identifierats i ÖSK:s CSR-arbete med 
hur dessa uppfattas av supportrarna blir det viktigt att även mer övergripande se till hur det 
etiska respektive filantropiska ansvaret uppfattas, vilket är det mest centrala i 
undersökningen, samt hur dessa aktiviteter påverkar supportrarnas lojalitet. Inledningsvis 
framkom det ett intressant svar i intervjun med Magnus Wikström gällande hur medvetna de 
själva är om detta fenomen. Svaret i sig bidrar inte till någon konkret analys i denna 
undersökning, men fungerar som ett kvitto på att det faktiskt är relevant att genomföra den 
här typen av studie i Sverige, eller närmare bestämt ÖSK:  
  
“Ja men alltså nu tror jag att dom är det på ett annat sätt än tidigare. Det skulle ju iofs vara 
väldigt intressant att höra med dem men jag inbillar mig att dom, att dom påverkas på det 
sättet vad vi gör så att säga och hur vi bedriver aktiviteter, på ett sätt som de kanske inte 
tänker på direkt. Men indirekt så tror jag att alla våra följare, alla våra supporters, våra 
grupper och våra partners osv, medlemmar, dom påverkas av hur vi agerar” (Wikström, 
intervju, 2015-12-03).  

Detta påstående ligger i linje med Costa och Menichinis (2013) beskrivning av det ökade 
kravet från omvärlden på att företag tar sitt samhälleliga ansvar. En följd av att intressenter 
blir allt mer medvetna om det sociala ansvarstagandet (Du et. al, 2010) bör rimligtvis vara att 
prioritera CSR-arbetet vilket Wikström också poängterar när han berättar om ambitionerna att 
förbättra strategierna inom detta område. Sööder ger också sin bild av hur han tror att 
supportrarna påverkas av det CSR-arbete ÖSK bedriver. Han tror att CSR och särskilt 
uppfattningen av fenomenet skiljer sig åt beroende på ålder. Han menar att ju äldre man är 
desto mer införstådd är man i dessa frågor.    
  
De CSR-aktiviteter som ÖSK arbetar med kunde man genom respondenternas intervjusvar 
tolka som att de har en större inverkan på hängivna fans och professionella supportrar än vad 
de har på situationsanpassade fans och 12e spelare. En bidragande orsak till att det ser ut som 
det gör bland de respondenter som valts ut till denna undersökning går att finna i det Fillis 
och Mackay (2014) argumenterar gällande de olika supporterkategorierna. De beskriver 
inledningsvis de situationsanpassade fansens lojalitet som begränsad, och att sådana fans 
oftast går på matcher som är extra betydelsefulla. Den 12e spelaren beskrivs å andra sidan 
som lojal, men att dennes huvudsakliga syfte är att närvara i klacken under matcherna, att 
sjunga och att auditivt eller visuellt försöka skapa bättre förutsättningar för sitt lag att vinna 
matchen. Således går det att göra en tolkning att det för dessa två supportertyper är det 
sportsliga, matchen i sig, som är det viktiga och det är matchunderhållningen och det 
sportsliga resultatet som väger tyngst. CSR-aktiviteterna kommer således i andra hand för de 
intervjuade respondenterna i de nämnda supporterkategorierna och CSR-aktiviteternas 
påverkan på lojaliteten blir då rimligtvis begränsad.   
  
I motsatt riktning gick det att utläsa att CSR-aktiviteterna hade desto större påverkan på 
hängivna fans och proffessionella supportrar. De proffessionella supportrarna är enligt Fillis 
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och Mackay (2014) aktivt delaktiga i föreningen, medan de hängivna supportrarna är med på 
varje hemmamatch och gärna klär sig i lagets färger. Respondenterna i dessa 
supporterkategorier kan alltså tänkas ha ett större behov av att identifiera sig med klubben, 
och således är det mer än bara de sportsliga resultaten som spelar in. Författarna i denna 
undersökning kunde av intervjusvaren bilda sig uppfattningen om att CSR-aktiviteter är en 
bidragande faktor till att man vill och kan identifiera sig med klubben, även när det inte är 
match, och således har sådana aktiviteter en större benägenhet att påverka dessa supportrars 
lojalitet. Tillika är det ändå viktigt att nämna att ÖSK är unik i sin omnejd sett till att man är 
det enda laget som spelar i Allsvenskan, om man tar hänsyn till Närke och Västmanland. 
Således är det svårt att säga hur mycket supporterlojaliteten egentligen drabbas av uteblivna 
CSR-aktiviteter. Enligt Robinson (2012) är det vanligt att supportrar byter favoritlag i 
regionen om det laget man från början höll på agerat felaktigt i något avseende, men detta är 
alltså knappast något som i dagsläget berör ÖSK särskilt mycket tack vare sin starka position.  

4.3.8 Consumer Perceived Ethicality  
Brunk (2010) kategoriserade fem olika typer av CSR-aktiviteter genom sin modell som 
behandlar supportrars uppfattning av en fotbollsklubbs etiska förhållningssätt. 
Samhällsprojekt, integritetspolicyer, miljöregister, anställningsförhållanden och garantier 
fungerade som utgångspunkter för att studera förhållandet mellan CSR-aktiviteter och 
supportrars uppfattning av etik. Det framgick relativt omgående att samhällsprojekt var den 
kategori som hamnade i fokus i denna studie eftersom att övriga kategorier inte förekom i den 
studerade organisationen på ett tydligt sätt. Ambitionen var även att addera vissa kategorier 
utöver Brunks (2010) genom att tolka den insamlade empirin samt komplettera med 
Blumrodt et als. (2012) nyckelfaktorer. Detta resulterade i att följande faktorer analyserats för 
att beskriva förhållandet mellan CSR-aktiviteter och supportrars uppfattning av 
fotbollsklubbens förmåga att vara etiska: samhällsprojekt, säkerhet, ungdomsverksamhet och 
förmåga att hantera skandaler. Den förstnämnda har hämtas från Brunks (2010) modell, den 
sistnämnda utifrån vad som ansetts relevant baserat på den insamlade datan och resterande 
kategorier är två av de nyckelkategorier Blumrodt et al. (2012) presenterar.   
  
Om dessa kategorier hanterades väl av klubben visade supportrarna tendenser till att det 
bidrar till att påverka deras lojalitet på ett positivt sätt. Även om skandaler inte förekom i hög 
grad i ÖSK menade flera respondenter att klubbens förmåga att hantera dessa var viktigt. Den 
tidigare nämnda incidenten med Malmbergs Elektriska och supportrarnas uppskattning av hur 
ÖSK hanterade detta är det tydligaste exemplet. Samhällsprojekt framhöll sig i det teoretiska 
ramverket främst rikta in sig på filantropiskt ansvar, men efter att respondenterna intervjuats 
var det påtagligt att samhällsprojekt även kunde bidra till att ÖSK uppfattades som etiskt 
försvarbara. ÖSK:s arbete på sjukhuset med svårt sjuka barn var det tydligaste exemplet som 
nämndes av flest respondenter.   
  
Säkerheten under hemmamatcherna var den beståndsdel som respondenterna lade minst vikt 
vid när det gällde att förklara vad det var som gjorde att ÖSK kunde klassificeras som etisk. 
Majoriteten menade visserligen att föreningen gjorde ett bra jobb, men målet var att försöka 
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identifiera om det gjordes mer än vad som krävdes, vilket de flesta inte tyckte. Enbart i ett 
fall var det en respondent som tyckte att ÖSK gjorde ett bra jobb med att sysselsätta ideellt 
arbetande funktionärer på hemmamatcherna, vilket inte står som krav, men vad gäller 
säkerhetsvakterna uppfattades det inte några extra insatser. Avslutningsvis var 
ungdomsverksamheten en faktor som alla respondenter var överens om att den kastade ett 
ljus ur etisk synvinkel på fotbollsklubben. I synnerhet egenfostrade talanger som senare fick 
chansen i A-laget var något de flesta ansåg var viktigt.   
  
Även om man i de utpräglade fallen ovan kunde urskilja en viss inverkan på 
supporterlojaliteten sett ur ett etiskt perspektiv, var det fortfarande många respondenter vars 
lojalitet troligtvis inte skulle påverkas särledes mycket även om det etiska arbetet inte sköttes 
på ett godtyckligt sätt. Som tidigare nämnts påpekade Shea (2010) att respondenternas teknik 
att rättfärdiga ett oetiskt beteende var något som Brunk (2010) inte nämnde i sin CPE-modell, 
men som man i vissa fall kunde tolka i intervjusvaren.   

4.3.9 Consumer-Company Identification  
Som tidigare nämnts bidrar både ett framgångsrikt etiskt arbete men också ett väl fungerande 
filantropiskt ansvar till att supportrars benägenhet att identifiera sig med klubben (Lii & Lee, 
2012; Brunk, 2010). De etiska faktorer som påverkar supportrars förmåga att identifiera sig 
gentemot klubben ansågs vara av olika betydande slag enligt respondenterna. Det gick att 
urskilja ett mönster av faktorernas relevans där inbördes rangordning lyder att hantering av 
incidenter/skandaler ansågs vara mest betydelsefullt medan faktorer som en väl fungerande 
ungdomsverksamhet, säkra evenemang och samhällsprojekt ansågs vara mindre viktiga. Att 
supportrar tenderar att lyfta fram hantering av skandaler som viktigt är föga förvånande sett 
till Brunks (2010) argument om att detta är ett av de mest värdefulla verktyg en klubb har för 
att framstå som etiska.   
  
På en mer abstrakt nivå talade många respondenter om generella värderingar som en 
bidragande faktor till identifikation med klubben där avstånd från rasism och homofobism 
nämndes. Även ÖSK:s fallenhet att vara politiskt neutrala lyftes fram som viktigt i 
sammanhanget identifikation. Det blev tydligt att klubbens överhängande etiska 
förhållningssätt hade en inverkan på supportrarna medan enskilda individer eller mindre 
grupper och dess värderingar förbisågs.   
  
Utöver de etiska faktorernas koppling till CCI är det alltjämt också viktigt att se hur de 
filantropiska faktorerna påverkar densamma. Denna relation var emellertid mindre utpräglad 
och lågt prioriterad när respondenterna fick beskriva vad som gjorde att de kunde identifiera 
sig med klubben. Det som dock gick att tolka från svaren var att det lokala engagemanget 
ändå var en viktig förutsättning för identifikationen. Det viktiga var enligt flertalet 
respondenter att man alltid måste fokusera på det lokala och ha det som utgångspunkt 
eftersom att det är här supportrarna finns, och man vill först och främst att klubben ska se till 
sina egna.   
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En orsak till att det var svårt att hitta en relation mellan filantropiskt ansvar och en 
identifikation mellan supportrarna och fotbollsklubben skulle kunna grunda sig i den 
skepticism som Kim et al. (2011) beskriver från supportrarnas sida. Skepticismen hänför sig 
till att man ofta tror att klubben har ekonomiskt bundna motiv till det man gör, trots att man 
menar att det är en filantropisk handling. Fenomenet tenderar att framstå som paradoxalt 
gentemot Lii och Lee (2012) som menar att filantropiskt ansvar fortfarande är det mest 
effektiva sättet att arbeta för att skapa en identifikation av supportrarna, vilket också stärks av 
Polonsky och Jevons (2006) som trycker på att ett altruistiskt förhållningssätt stärker känslan 
av behörighet och minskar supportrarnas tvivel. Sålunda blir poängen att ÖSK fortfarande 
bör arbeta med filantropiskt ansvar, men för att i en större grad lyckas attrahera supportrar att 
identifiera sig med klubben bör man bli bättre på att kommunicera det man gör och i 
synnerhet hur man gör det, för att på så sätt sudda ut det tvivel som råder från supportrarnas 
sida.  
  
Eftersom det finns ett samband mellan CCI och lojalitet (Lii & Lee, 2012) är ett rimligt 
antagande att de CSR-aktiviteter som bidrar till att supportrar ökar sin benägenhet att 
identifiera sig med fotbollsklubben i slutändan även stärker lojaliteten. Flertalet respondenter 
talade om lojalitet och identifikation som två parallella fenomen vilket är ytterligare ett 
argument för att detta antagande är befogat.     
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5. Slutsatser	  
Forskningsfrågan behandlade främst förhållandet mellan Örebro Sportklubb’s supportrars 
lojalitet och olika typer av CSR-aktiviteter, och det är således rimligtvis det som måste 
besvaras i första hand. Efter att undersökningen genomförts går det att dra slutsatsen att de 
etiska aktiviteterna, i form av hantering av skandaler och ungdomsverksamhet, är de som 
främst påverkar supportrarnas lojalitet, medan de filantropiska aktiviteterna samt 
läktarsäkerheten inte visade tendenser att påverka i liknande utsträckning.   

Av de två etiska nyckelfaktorer som Blumrodt et al. (2012) förde fram kunde man alltså se att 
ungdomsverksamheten var den aktivitet som var mest betydande som ett lojalitetsskapande 
medel, medan säkerheten under hemmamatcher var ett krav från supportrarnas sida utan att 
påverka lojaliteten nämnvärt om den hanterades framgångsrikt. Istället kunde den hämma 
lojaliteten mer om den inte sköts på ett väl fungerande sätt. Utöver de etiska nyckelfaktorerna 
kunde även hantering av skandaler identifieras som en lojalitetsskapande aktivitet.   

Den tredje nyckelfaktorn samhällsprojekt, som hörde till det filantropiska ansvaret, hade även 
en betydande inverkan på lojaliteten, men under tiden som studien genomfördes blev det 
svårare att placera vilken kategori denna hörde till. Slutligen fanns även donationer med som 
en lojalitetsskapande nyckelaktivitet, men då ÖSK inte donerade några pengar själva kunde 
dess påverkan inte undersökas.   

Studien syftade även till att redogöra för om det ovannämnda förhållandet ser olika ut 
beroende på vilken typ av supporterskap som studeras. De CSR-aktiviteter som visade sig ha 
en benägenhet att påverka supportrarnas lojalitet visade sig i sin tur kunna påverka supportrar 
i kategorierna hängivet fan och professionell supporter i en vidare bemärkelse än 
kategorierna situationsanpassat fan och 12e spelaren. Således är förhållandet mellan 
supporterlojalitet och CSR-aktiviteter i ÖSK:s fall både bereonde av vilken supportertyp och 
vilka aktiviteter som studeras.  

5.1 Avslutande diskussion 
Ambitionen var att identifiera ytterligare faktorer utöver de som låg till grund för denna 
studie. I Örebro Sportklubbs fall är man den överlägset största aktören i regionen, vilket 
tenderar att bidra till en form av monopol på svensk elitfotboll i närområdet. Följaktligen har 
lojaliteten en benägenhet att vara autonom från CSR. Sportslig framgång är därutöver en 
faktor som självständigt har en positiv påverkan på supportrars lojalitet. Studien har således 
inte enbart bidragit till att belysa vedertagna teorier utan även nyanserat förhållandet mellan 
CSR och lojalitet genom att identifiera ytterligare faktorer.   

En omfattande del av denna studies huvudbry har bestått av problematiken att definiera vad 
som är filantropiskt respektive etiskt. Många CSR-aktiviteter har en tendens att pendla mellan 
det etiska och det filantropiska beroende på kontexten. De aktiviteter som studien avsåg att 
kategorisera som filantropiska uppfattades ibland som etiska av respondenterna. Trots detta 
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har vi som författare gjort en uppdelning mellan etiska och filantropiska CSR-aktiviteter med 
avsikt att förklara förhållandet mellan dessa och supporterlojalitet.   
  
Relationen mellan CSR-aktiviteter och lojalitet blev även problematisk att undersöka då 
kommunikationen mellan ÖSK och supportrarna till stor del var bristande. Kommunikation 
var en faktor som denna studie inte beaktade förrän ÖSK själva beskrev det som ett problem.  
Den bristfälliga kommunikationen resulterade i att supportrarnas uppfattning av de CSR-
aktiviteter ÖSK genomför i stor utsräckning uteblev. En bättre kommunikation skulle således 
kunna bidra till att studien haft en större möjlighet att beskriva detta förhållande.     

5.2 Teoretisk och praktisk relevans 

Studien behandlar förhållandet mellan CSR-aktiviteter och supporterlojalitet med fokus på 
hur detta varierar baserat på supportertyp. Således bidrar undersökningen med teoretisk 
relevans i form av en ökad förståelse gällande hur lojaliteten hos olika supportertyper 
påverkas av klubbens tillämpning av CSR-aktiviteter eller inte. Ytterligare bidrag är 
beskrivningen av att olika typer av samhällsansvar har varierande inverkan på 
supporterlojaliteten. Studien har således tillfört till ett tydliggörande gällande de 
meningsskiljaktigheter som tidigare nämnts angående CSR-aktiviteters förmåga att påverka 
lojalitet. Vidare går det ändå att ifrågasätta undersökningens överförbarhet och dess 
applicerbarhet i andra liknande sammanhang. Istället går det att argumentera för att studien 
kan ligga som grund för vidareutveckling inom framtida forskning rörande liknande 
ämnesområden.     
  
Sett ur en praktisk synvinkel kan resultaten i studien fungera som ett instrument för ÖSK, och 
likaledes andra klubbar med snarlika särdrag, att använda sig av när strategier ska sättas upp 
gällande vilka områden i CSR-arbetet man bör fokusera på, om arbetet ämnar att rikta sig till 
supportrarna. Likaså kan studien ge nyttig information om vilka aktiviteter man inte behöver 
lägga lika stort fokus på. Det som dock bör nämnas är att antalet respondenter och graden av 
empirisk mättnad skulle kunna ifrågasättas av forskare på betydligt högre nivå, och det 
resultat som presenterats bör således mer fungera som någon form av riktlinje, snarare än ett 
generellt ramverk.   

5.3 Framtida forskning 
Studien är bevisligen en fallstudie i Örebro SK Fotboll och behandlar organisationen samt 
supportrarna, vilka förknippas med den. Att istället utföra en studie som berör andra eller fler 
fotbollsklubbar i Sverige, alternativt i norden skulle bidra med ytterligare förståelse samt 
tänkbart ett mer överförbart resultat. En av upptäckterna fastslogs som ovannämnt vara brist i 
kommunikationen, vilket både ÖSK’s representanter och supportrar enhälligt höll med om. 
Således vore det relevant att angripa fenomenet med liknande variabler, men med fokus på 
kommunikationen och hur den potentiellt kan förbättras. Undersökningen gjordes kvalitativt 
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med syfte att förstå konceptet CSR och dess påverkan. Det ger plats för en liknande 
kvantitativ undersökning, vilken kunde appliceras på fler och mer varierande respondenter för 
att möjliggöra generalisering.   
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Bilaga 1	  

Intervjuguide marknadsansvarig	  
   
Allmänt/CSR  

·      Vad är din position inom ÖSK? Bakgrund?  
·      Vad är CSR/samhällsansvar för dig?  
·      Tidigare erfarenhet av CSR-arbete?  

   
Filantropi/Etik  

·      Hur uppfattar du ÖSK:s arbete med CSR?  
o   Tillräckligt, borde/vill göra mer?  

·      Hur mycket arbete, tid och pengar läggs ned på CSR årligen? (Uppskattningsvis)  
·      Varför arbetar ÖSK med CSR?  

o   Frivilligt? Förväntas få något i gengäld?  
·      Vad mer konkret arbetar ÖSK med?  
·      Berätta lite om läktarsäkerheten på arenan.  

o   Lagstadgat, eller mer än vad som krävs?  
·      Samhällsprojekt/donationer, är det något ni jobbar med?  
·      Hur ser du på ungdomsverksamheten?  

o   Inhemska/inköpta spelare?  
·      Hur ser du på lokalt/nationellt/regionalt engagemang?  
·      Uppträdande bland ledare, spelare och medlemmar?  
·      Kan CSR aktiviteter påverka?  

o   ÖSK:s varumärke  
o   Suppotrars identifikation med ÖSK?  
o   Supporterlojalitet  
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Bilaga 2 	  
  
Intervjuguide kommunikationsansvarig  
   
Allmänt/CSR  

·      Vad är din position inom ÖSK? Bakgrund?  
·      Vad är CSR/samhällsansvar för dig?  
·      Tidigare erfarenhet av CSR-arbete?  
·      Hur uppfattar du ÖSK:s arbete med CSR?  

o   Tillräckligt, borde/vill göra mer?  
·       (Uppskattningsvis)  
·      Varför arbetar ÖSK med CSR?  

o   Frivilligt? Förväntas få något i gengäld?  
·      Hur ser du på ungdomsverksamheten?  

o   Inhemska/inköpta spelare?  
·      Hur ser du på lokalt/nationellt/regionalt engagemang?  
·      Kan CSR aktiviteter stärka ert varumärke/identifikation med supportrarna?  

   
Kommunikation  

·      Beskriv din/klubbens relation med supportrarna  
·      Vad gör ni för dem?  
·      Hur kommunicerar ni detta?  
·      Något ni kan göra bättre? Både vad gäller arbetet och kommunikationen.  

  
Supportrar  

·      Vad tror du gör supportrarna lojala?  
·      Vilken typ av supportrar bryr sig mest om CSR-arbetet? (Ev. exempel)  
·      Fokuserar ni olika mycket på olika typer av supportrar? Varför?  
·      Hur många säsonskort har ni sålt de senaste säsongerna?  
·      Vad har ni för publiksnitt?  
·      Är det en positiv eller negativ trend sett till de senaste säsongerna?  

o   Vad kan det bero på?  
·      Kan CSR påverka publiksnittet?  

o   På vilket sätt, varför, varför inte?  
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Bilaga 3 	  
  
Intervjuguide supportrar  

   
Allmänt/Identifiera supporter  

·      Beskriv din relation till ÖSK  
·      Går du på matcherna/kollar på TV?  

o   Antal borta/hemmamatcher?  
·      Hur ser du på ditt supporterskap?  

o   Hur länge har du stöttat klubben?  
·      Hur ser du på ÖSK som varumärke? Starkt/Svagt?  

o   Varför?  
o   Går det att stärka? Bör någonting undvikas?  
  
Lojalitet  

·      Vad är en lojal supporter?  
·      Anser du att du är en lojal supporter?  
·      Går det att koppla lojalitet med att spendera pengar på klubben?  

o   Supporterprylar, halsdukar, matchdräkter etc.  
·      Vad gör att du känner stolthet eller identifikation med ÖSK?  

o   Vid något speciellt tillfälle?  
   
CSR - Etik och Filantropi  

·      Vad tänker du på när du hör ordet etik? (Idrottssammanhang)  
·      Agerar ÖSK etiskt?  

o   Är det viktigt för dig?  
o   Har de uppfört sig oetiskt vid något tillfälle?  

·      Berätta lite om dina erfarenheter/upplevelser av säkerheten på arenan.  
o   Bortamatcher?  

·      Hur ser du på ÖSK:s ungdomsverksamhet?  
·      Hur tänker du kring egenfostrade/inköpta spelare?  
·      Vet du om något specifikt CSR-arbete ÖSK jobbar med?  

o   Om de ej vet -> Dålig kommunikation eller brist av intresse?  
o   Ge exempel  

·      Bryr du dig om att ÖSK arbetar med samhällsansvar?  
·      Kan CSR locka nya supportrar eller stärka banden med befintliga, vad tror du?  
·      Hur ser du på lokalt/nationellt/internationellt samhällsansvar? Vad är viktigast?  
·      Hade din lojalitet förändrats om CSR-arbetet sett annorlunda ut?  

o   Varför? På vilket sätt?  
·      Uppfattar du att ÖSK värnar om dig som supporter?  

o   Subvention av matchbiljetter/Säsonskort etc.  


