
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete 

Kandidatexamen Företagsekonomi 

Betydelsen av socialt ansvar 
 
 
En kvalitativ studie om ideella elitidrottsföreningars sociala 
samhällsengagemang 
 

  
 

 

 

Författare: Jenny Torstensson & Maria Westerlund 

Handledare: Jörgen Elbe 

Examinator: Carl Olsmats 

Ämne/huvudområde: Företagsekonomi 

Kurskod: FÖ2023 

Poäng: 15 hp 

 

 

Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. 

Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa 

och ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet. 

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. 

Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina 

arbeten open access. 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 

Ja ☒ Nej ☐ 

 

 

 

 Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00  



 

 
 

Förord 

 

Efter flera veckor innehållande alla känslor som finns definierade kom vi äntligen i 

mål. Vi har lärt oss att ingenting är perfekt och att ventilation är en viktig faktor 

vid uppsatsskrivande, både ventilation av tankar och av luft. Trots en känslomässig 

berg-och dalbana har vi lyckats vara vänner hela vägen vilket kan vara ett bevis på 

att det går att hitta vänner för livet även inom den akademiska världen. 

 

Vi vill tacka vår handledare Jörgen Elbe och vår examinator Carl Olsmats som har 

lyckats hålla vårt hopp uppe och även inspirerat oss till att fortsätta skriva. 

 

Vi vill även tacka de respondenter som ställt upp på intervjuer och de opponenter 

som kommit med värdefull feedback som bidragit till att uppsatsens innehåll 

förbättrats. 

 

Slutligen vill vi tacka varandra! 

 

Jenny Torstensson & Maria Westerlund 

Falun 2016 

  



 

 
 

Sammanfattning 

 

De ideella elitidrottsföreningarna börjar till stor del bli kommersialiserade och 

gränsen mellan dem och vinstdrivande företag är på väg att suddas ut. De är dock 

fortfarande en ideell idrottsförening till formen som ska vara allmännyttig, 

demokratisk, ha folkrörelsekaraktär, vara jämlik och jämställd – de ska med andra 

ord genom sin huvudsakliga verksamhet bidra till samhället. Trots det tenderar 

elitidrottsföreningarna att ta ytterligare samhällsansvar genom att bedriva olika 

projekt och verksamheter med syfte att på olika sätt hjälpa till exempel utsatta 

grupper i samhället. 

 

Syftet med studien är att förstå vilken betydelse de sociala samhällsengagemangen 

har för ideella elitidrottsföreningar i förhållande till deras intressenter. Genom att 

utföra semistrukturerade intervjuer med representanter från fem olika ideella 

elitidrottsföreningar har vi skapat en förståelse kring deras sociala ansvarstagande 

för att därefter tolka vilken betydelse detta har för föreningarna och för vilka de 

arbetar med socialt ansvarstagande. 

Uppsatsen bidrar till att förstå att det finns nya strategier att använda sig av när det 

handlar om att bedriva en ideell elitidrottsförening. Vi önskar att uppsatsen kan 

bidra till att inspirera personer inom föreningsvärlden att våga gå nya vägar när det 

kommer till att leda och utveckla Sveriges idrottsföreningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: CSR, socialt ansvarstagande, ideella elitidrottsföreningar, 

kommersialisering, intressenter. 



 

 
 

Abstract 

 

The non-profit elite sports associations are beginning to be largely commercialized 

and the gap between them and private sector are on the verge of disappearing. 

However, they still are a non-profit sports association that should be public, 

democratic, have a people operating character and be equal - they should, in other 

words, through its main activity contribute to society. Although the elite sports 

unions tends to take more social responsibility by conducting various projects and 

activities aimed to help for example vulnerable groups in society. 

 

The aim of the paper is to understand what the social community engagements 

means to the non-profit elite sports association in relation to their stakeholders. By 

carrying out semi-structured interviews with representatives from five different 

non-profit elite sports associations, we have formed an understanding of their 

social responsibility and then interpret the meanings of this for the non-profit elite 

sports association and for whom they work with social responsibility. 

 

The paper helps to understand that there are new strategies to use when it comes to 

operating a non-profit sports association. We hope that the paper can help to 

inspire people in sports associations to take new paths when it comes to managing 

and developing sports associations in Sweden. 
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1. Inledning 
 

Ishockeyföreningen Brynäs IF och fotbollsföreningen IF Elfsborg är två exempel 

på ideella elitidrottsföreningar med representationslag i SHL respektive 

Allsvenskan. SHL är högsta ligan i svensk ishockey och Allsvenskan är högsta 

ligan i svensk fotboll. I Brynäs IF:s stadgar har de angivit följande angående 

föreningens ändamål: “Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med 

därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning.” (Brynäs 

IF, 2009). IF Elfsborg har angivit följande i sina stadgar angående deras ändamål: 

”Idrottsföreningen Elfsborg är en ideell förening, stiftad 1904, som bedriver 

idrottslig verksamhet. Föreningen skall verka i enlighet med idrottsrörelsens 

verksamhetsidé samt också för en positiv utveckling av individer, såväl fysiskt och 

psykiskt som socialt och kulturellt.” (IF Elfsborg, 2008). Båda föreningarna menar 

med andra ord i sina stadgar att det är genom deras kärnverksamhet som de bidrar 

till samhället. En positiv utveckling av individer innebär bland annat att lära sig 

hur man är en god kamrat, respektera andra, hälsosam livsstil och hur det är att 

leva i ett demokratiskt samhälle. 

 

Ideella elitidrottsföreningar har på senare år genomgått en förändring i form av att 

de bedrivs på ett sätt som kan likna ett vinstdrivande företag. Benämningen för 

denna förändring är kommersialisering som enligt Peterson (2002) innebär när 

man gör något till ett föremål för vinstgivande affärsverksamhet. Kommersiell 

elitidrott anordnas med andra ord inte i första hand för idrottens skull, den 

anordnas för att ge en ekonomisk vinst. Vidare menar Peterson (2002) att ett 

idrottsevenemang har ett bruksvärde för de som producerar evenemanget 

(idrottsutövarna) och för de som konsumerar evenemanget (publiken). Finns det 

inte ett bruksvärde i produkten, som i det här fallet är idrottsevenemanget skulle 

det inte finnas någon anledning att producera den. Bytesvärdet på en produkt är 

enligt Peterson (2002) det värde produkten får när den köps och säljs på en 

marknad. En produkt som har ett bruksvärde kan därför också ha ett bytesvärde, 

dock inte förrän den produceras för en marknad. Bytesvärdesproduktion är det som 

den kommersiella elitidrotten i de flesta fall bygger på och den produceras för att 

säljas på en marknad enligt Peterson (2002). 
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Kommersiella intressen får enligt Peterson (2002) stort inflytande på formen och 

innehållet på verksamheten då det till exempel tas omotiverade pauser i 

idrottsmatcher. Ett exempel på det är ”power breaks” i ishockey vilket innebär att 

Tv-kanalen som sänder matchen kan lägga in extra reklamfilmer och på det sättet 

kan de dra in mer pengar på idrotten. Vidare menar Peterson (2002) att 

kommersialisering är en process som medför professionalisering. Genom 

professionalisering förvandlas en verksamhet från lek till allvar och kräver bland 

annat en rationell organisation som utövas på heltid och yrkesroller som kräver 

någon form av högre utbildning. För att genomgå en professionalisering krävs 

enligt Peterson (2002) ekonomiska resurser av omfattande karaktär. Fler 

föreningar väljer idag att bolagisera sin verksamhet av främst ekonomiska skäl. 

Enligt Riksidrottsförbundets stadgar ska ett aktiebolag som ägs av en ideell 

förening ha som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet och därtill naturligt 

anknytande verksamhet och i vilket upplåtande förening har röstmajoritet på 

bolagsstämman. När en idrottsförening bolagiseras innebär det med andra ord att 

ett aktiebolag bildas och kravet är att föreningen ska äga minst 51 % av bolagets 

aktier. Leksands IF, AIK Fotboll och Djurgårdens IF är exempel tre föreningar 

som har omvandlat sina verksamheter från ideell förening till aktiebolag. Dessa är 

tydliga exempel på idrottens professionalisering och företagisering som enligt 

Forssell och Ivarsson Westerberg (2007) innebär när föreningar närmar sig 

vinstdrivande företag i sitt sätt att styras. Medlemmar ses istället som kunder och 

verksamheten erbjuds som konceptualiserade produkter. 

 

Riksidrottsförbundet & SISU Idrottsutbildarna (u.å.) menar dock att 

folkrörelseorganisationerna fortfarande lever vidare men att de förändras och med 

hjälp av olika typer av förmåner värvar nya medlemmar. Dess medlemmar har på 

senare tid ställt tydligare krav på att de ska få ut något av medlemskapet, det blir 

därför mer benägna att lämna föreningen om de är missnöjda eller om de helt 

enkelt tröttnar. Medlemskapet i en ideell idrottsförening håller därmed på att 

omvandlas från att vara ett medlemskap till någon form av kundrelation. Den 

koppling och lojalitet som tidigare funnits mellan medlem och ledning ser ut att bli 

svagare, precis som medlemmarnas interndemokratiska inflytande då de betraktas 
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mer och mer som kunder än som den bärande delen av föreningen. Den gräns som 

enligt Wijkström och Lundström (2002) tidigare har varit tydlig och som skiljer 

offentlig-, privat- och ideell sektor suddas sakta men säkert ut och den ideella 

sektorn utvecklas till en egen konkurrensutsatt bransch. Från att vara 

ideologibaserad förflyttas föreningarna till att bli aktivitetsbaserad och blir därmed 

en av aktörerna på en marknad enligt Riksidrottsförbundet & SISU 

Idrottsutbildarna (u.å.). 

 

På flera sätt utgör däremot idrotten en viktig del av det svenska samhället som 

enligt Broberg et al. (2004) engagerar nästan tre miljoner människor som antingen 

utövare och/eller åskådare. De ideella idrottsföreningarna beskrivs fortfarande som 

allmännyttiga och goda och har inte ett syfte att göra ekonomisk vinst som ska gå 

till en eller flera ägare trots den starka kommersialiseringen (Riksidrottsförbundet 

& SISU Idrottsutbildarna, u.å.). 

 

1.1 Socialt ansvarstagande – CSR 
 

CSR är en förkortning och står för Corporate Social Responsibility. Det är ett 

begrepp som anger omfattningen av hur en vinstdrivande organisation bemöter 

behov, förväntningar och krav från särskilda externa intressenter som inte tillhör 

företagets målgrupp/marknad enligt Persson & Normark (2009). Babiak & Wolfe 

(2009) beskriver CSR som ett antal olika aktiviteter som syftar till att göra social 

nytta och som inte är av intresse för företagets huvudsakliga uppgifter. Svensk 

idrottsforskning resonerar kring CSR som ett erkänt begrepp men att det saknar en 

gemensam definition. Ett företag som ägnar sig åt CSR måste leva upp till ett 

ekonomiskt, juridiskt, etiskt och filantropiskt frivilligt ansvar säger Persson & 

Normark (2009). Det är dock inte ovanligt att ideella elitidrottsföreningar använder 

sig av begreppet CSR på sina hemsidor när de ska kommunicera ut sitt sociala 

ansvarstagande. 
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1.2 Forskningsfråga & syfte 

 

För vem eller vilka tar ideella elitidrottsföreningar socialt samhällsansvar och hur 

påverkar det föreningarna? 

 

Syftet med studien är att förstå vilken betydelse de sociala samhällsengagemangen 

har för ideella elitidrottsföreningar i förhållande till deras intressenter. 
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Intressentmodellen 
 

Intressentmodellen skapades av Freeman (2010) och han tog fram en modell som 

visar hur förhållandet mellan företaget och dess intressenter ser ut (se nedan). 

 

Figur 1 Intressentmodellen. (Freeman, 2010, s. 25). 

 

På följande sätt beskriver Freeman (2010) sin intressentmodell: 

 

...a map of the firm which takes into account all of those groups and 

individuals that can affect, or are affected by, the accomplishment of 

organizational purpose. Each of these groups plays a vital role in the 

success of the business enterprise in today’s environment. Each of these 

groups has a stake in the modern corporation, hence, the term, 

”stakeholder”, and ”the stakeholder model of framework” or ”stakeholder 

management”. (Freeman, 2010, s. 25). 

 

Freeman (2010) påpekar att modellen till stor del är förenklad på grund av att alla 

intressentgrupper är olika och att de även kan delas in i olika undergrupper. Trots 

det så går det inte att avlägsna grupper eller personer som kan ha en påverkan på 
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eller bli påverkade av vad organisationen gör. De grupper eller personer som är 

intressenter kan påverka organisationen så till den grad att de har svårt att nå sina 

mål. Därför är det viktigt för organisationen att först identifiera vilka intressenter 

som finns och vad de har för intresse, för att sedan komma fram till hur relationen 

med den specifika intressenten ska hanteras. Eftersom det kan finnas flera 

intressenter som har skilda krav handlar det om att kunna anpassa sig till olika 

relationer, för att därigenom kunna balansera kraven och tillgodose de olika 

grupperna som har ett intresse av organisationen och vad de åstadkommer 

(Freeman, 2010). 

 

Intressentmodellens olika aktörer kan variera från organisation till organisation 

och enligt Friedman & Miles (2006) är aktieägare, kunder, anställda, leverantörer 

och distributörer samt samhället där organisationen är aktivt de aktörer som är 

vanligast. Andra aktörer som kan inkluderas i modellen är konkurrenter, staten, 

finansiärer, media och intresseorganisationer (Friedman & Miles, 2006). 

Grafström, Göthberg och Windell (2008) delar in dessa två grupper i primära och 

sekundära intressenter, de primära intressenterna är viktiga för att organisationen 

ska kunna överleva. De sekundära intressenterna bedöms vara de som bildar 

opinion och kan på så vis vara både positiva och negativa för organisationen men 

de påverkar inte en organisations överlevnad på samma sätt. Till de primära 

intressenterna hör ofta kunder och ägare samtidigt som media, myndigheter och 

intresseorganisationer hör till de sekundära intressenterna (Grafström et al., 2008). 

När det gäller intressenter som en ideell elitidrottsförening har och kan påverkas 

av så skiljer det sig från andra organisationer. Medlemmar, samhällsmedborgare, 

supportrar, sponsorer, media, kommun, föräldrar till barn som är medlemmar osv 

är intressenter som kan vara vanliga hos en ideell elitidrottsförening. Föreningars 

primära intressenter kan vara till exempel sponsorer och medlemmar, de sekundära 

intressenterna kan vara till exempel media och supportar. Likt ett företag är ideella 

elitidrottsföreningar i allra högsta grad beroende av sina intressenter för att 

verksamheten ska överleva. 

 

Freeman (2010) menar att CSR kan fungera som ett sätt att skapa en relation till de 

intressenter som inte ingår i den gruppen där de vanliga intressenterna finns. 
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Genom att använda CSR till att tillämpa intressentteorin på de grupper som inte är 

lika vanliga eller som har en mer negativ inställning till organisationen kan det 

förbättra relationen och i slutändan gynna båda parterna. Fokus på att tillgodose 

ägaren minskar för att istället lägga ner mer kraft på samhället och allmänheten 

(Freeman 2010). I de flesta fall är det viktigt att kunna kommunicera med 

intressenterna på ett öppet, tydligt och respektfullt sätt. Intressenterna har oftast en 

del krav på organisationen och för att bemöta dessa krav anses CSR vara en viktig 

del. CSR kan bidra till en värdeskapande process mellan organisationen och dess 

intressenter (Löhman & Steinholtz, 2003). 

 

En del intressenter har haft större påverkan på organisationen än andra när det 

handlar om ta initiativ till CSR. De har förmågan att väcka uppmärksamhet genom 

att ställa mer krav på organisationen eftersom de har en legitimitet som andra inte 

har. De intressenter som har varit mer pådrivande angående CSR är 

intresseorganisationer, statliga organisationer och media. Förväntningarna på 

organisationers sociala ansvarstagande har ökat och därför har dessa tre 

intressenter börjat ta hjälp av varandra för att driva fram frågan om CSR och skapa 

intresse bland organisationer. (Grafström et al., 2008). 

 

Forskning om intressenter har utvecklats från att handla om hur organisationer ska 

motsvara kraven från intressenterna till att fokusera på relationsbyggande 

aktiviteter. Poängen är att organisationer som aktivt arbetar med att lära känna sina 

intressenter skapar förutsättningar för en dialog. Organisationer har med tiden 

blivit mer proaktiva i sina relationer till intressenter än vad de är reaktiva. 

Innebörden av att vara reaktiv är att organisationer endast reagerar på negativ 

kritik till skillnad från att vara proaktiv som innebär att de oavsett påtryckningar 

från omvärlden fortsätter arbeta aktivt med socialt ansvarstagande. Proaktivt arbete 

handlar också om att organisationer skapar en positiv bild till sina intressenter och 

att de i sin tur själva kan påverka den. Det är viktigt med samspel och en dialog 

mellan varandra för att på det sättet komma fram till en gemensam förståelse för 

problem och krav. (Grafström et al., 2008). 
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Figur 2 Intressentmodell ideella elitidrottsföreningar. 

 

Figur 2 är en egenkomponerad modell som visar intressenter som är kopplade till 

en ideell elitidrottsförening. Precis som Freemans modell är denna ett exempel och 

det kan finnas fler intressenter att lägga till i modellen beroende på vilken förening 

det gäller. Det som skiljer Freemans modell från denna är vilka aktörer som finns i 

bubblorna, i övrigt har de samma innebörd. Arbetet med socialt ansvarstagande 

bygger mer eller mindre på föreningens intressenter. Det föreningen gör påverkar 

olika människor på olika sätt beroende på vilken intressentgrupp de tillhör. Även 

intressenterna påverkar föreningen och utan dess intressenter kommer inte 

föreningen att överleva. 

 

2.2 Varför organisationer arbetar med socialt ansvar/CSR 
 

Organisationer kan känna krav från sina intressenter och det kan därför enligt 

Fassin & Buelens (2011) vara en anledning att arbeta med CSR för att 

motivationen drivs av att organisationen vill synas och förknippas med en god 

gärning. Hemingway & McLagan (2004) skriver att organisationer arbetar med 

CSR för att maximera värdet till sina intressenter och CSR är en respons till den 

Ideell 
elitidrottsförening

Medlemmar

Personal

Media

Sponsorer

KommunSamhälle

Supportrar

Spelare

Ledare
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rådande konkurrenssituationen och de krav som företagets olika intressenter har. 

Polonsky & Jevons (2009); Babiak & Wolfe (2009) menar att det kan finns två 

andra alternativ till att organisationer av olika slag arbetar med CSR; att stärka sitt 

varumärke eller för att hjälpa samhället på olika sätt. Motivationen till att engagera 

sig inom CSR är ofta driven av någon typ av egenintresse och även om aktiviteten 

är strategiskt planerad för ett kommersiellt syfte eller av någon annan ytlig 

anledning så är gärningen på ett sätt ändå osjälvisk enligt Hemingway & McLagan 

(2004). 

 

I vissa organisationer är CSR en prioriterad ledningsfråga som bör hanteras på 

samma sätt som personalfrågor och PR och i andra organisationer arbetar man bara 

med CSR i den mån som krävs (Fassin & Buelens, 2011). Vidare säger Fassin & 

Buelens (2011) att personliga värderingar och intressen motiverar ledare att 

involvera organisationen i ett visst område och då är inte huvudsyftet att 

kommersiellt förknippas med CSR-arbetet. CSR är mer ett resultat av individuella 

värden, åtgärder och interna värderingar som inom organisationer är minst lika 

viktiga som externa förväntningar (Fassin & Buelens (2011). Genom att arbeta 

med CSR är det enligt Hemingway & McLagan (2004) möjligt att skapa en 

acceptans av organisationens verksamhet i samhället. Det kan till exempel vara att 

integrera organisationens anställda som har olika kulturer och bakgrunder med 

övriga samhället. I Europa är CSR ett relativt nytt begrepp och i Sverige är det 

vanligtvis staten som tar socialt ansvar för välfärden, till skillnad från exempelvis 

USA där vinstdrivande organisationer länge har tagit stora delar av detta ansvar 

enligt Fassin & Buelens (2011). 

 

De senaste åren har ideella elitidrottsföreningars engagemang inom socialt 

ansvarstagande blivit allt vanligare. Framförallt ser ideella idrottsföreningar enligt 

Babiak & Wolfe (2009) ett sätt att bidra till samhället där de kan behålla bra 

relationer och bygga upp nya. Det kan till exempel vara att hålla en god relation 

till sponsorer eller knyta till sig ny kompetens till föreningens organisation. För att 

skapa framgång inom idrotten krävs det att få flera svåra relationer med 

intressenter att fungera och det går inte enligt Babiak & Wolfe (2009) att nå 

framgång utan flera goda relationer och samarbeten med andra. Olika typer av 
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skandaler och oansvarigt beteende har bidragit till att organisationer har blivit 

tvungna att lägga extra kraft på att leva upp till samhällets förväntningar (Fassin & 

Buelens, 2011; Hemingway & McLagan, 2004). 

 

Det ligger ett stort ansvar hos personer som representerar en idrottsförening, 

speciellt på elitnivå att föregå med gott exempel i många situationer. Supportrar 

har ofta stora krav på sin förening och skulle en spelare eller en ledare uppträda på 

ett dåligt sätt kommer det att påverka föreningens varumärke negativt. 

Idrottsföreningar kan därför enligt Babiak & Wolfe (2009) engagera sig i frågor 

som rör socialt ansvarstagande som en typ av försäkring mot negativa reaktioner 

från omvärlden innan det har hänt eller som ett försök att rädda upp situationen 

efter att det har skett. För att undvika att föreningens varumärke försvagas på 

grund av enskilda personers misstag kan socialt engagemang av olika slag fungera 

som en kompensation för att förhindra negativ publicitet enligt Fassin & Buelens 

(2011); Babiak & Wolfe (2009). 

 

Enligt Cortsen (2014) kan stora idrottsevenemang, en utländsk storklubb eller en 

stor idrottsprofil som till exempel Zlatan Ibrahimovic vara kapabel att bygga ett 

varumärke som även har ett högt värde och erhåller positiva associationer. Dessa 

positiva associationer har de möjlighet att föra över på sina sponsorers varumärke 

vilket reflekterar det inflytande som ovanstående exempel har. 

Varumärkesbyggande, sponsringsförhållanden och arbete med sociala 

samhällsfrågor har en naturlig koppling till ett starkt varumärke och att arbeta med 

sociala samhällsfrågor ger en emotionell reaktion hos betraktaren som smittar av 

sig på sponsorernas varumärke och produkter menar Cortsen (2014). Konceptet att 

arbeta med sociala samhällsfrågor är enligt Cortsen (2014) ett hållbart sätt att 

arbeta på när det kommer till att bygga ett varumärke och kan hjälpa till att skapa 

bättre sponsringskoncept och därmed bättre varumärkesstrategier. Idrottsklubbar, 

idrottsevenemang och idrottsprofiler bör därför ha intressenternas perspektiv i 

tanken när de engagerar sig i sociala samhällsfrågor och att ha en öppen dialog 

med potentiella sponsorer är något som ofta förväntas om de vill etablera ett 

partnerskap baserat på socialt samhällsengagemang. Vidare menar Cortsen (2014) 
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att det ökar möjligheterna till att bådas varumärke stärks tack vare samarbetet 

samtidigt som ett legitimt initiativ levereras. 

 

2.3 Kommunikation och socialt ansvarstagande 
 

För att lyckas med att nå ut till föreningens intressenter måste relevanta 

kommunikationssätt tillämpas menar Polonsky & Jevons (2009). Det vanligaste 

sättet att kommunicera ut sitt sociala samhällsengagemang bland de ideella 

elitidrottsföreningarna är via hemsidor och sociala medier. Även tidningsartiklar 

som handlar om föreningarnas samhällsprojekt förekommer. Genom att i grunden 

förstå hur det egna varumärket fungerar och hur föreningen kan relatera till CSR 

underlättas arbetet med att hitta ett meningsfullt kommunikationssätt enligt 

Polonsky & Jevons (2009). Ett av de olika syften som finns med ett varumärke är 

att förmedla ut de olika värden som en produkt eller en organisation står för, därför 

är någon typ av kommunikation nödvändig. När ett budskap ska kommuniceras 

bör det enligt Polonsky & Jevons (2009) anpassas till de olika intressenterna som 

finns för att de ska tolka det på rätt sätt. 

 

Elitidrottsföreningar har börjat använda sig av begreppet CSR när de beskriver 

sina sociala engagemang på respektive hemsidor enligt Fassin & Buelens (2011). 

Utmaningen kan vara att nå ut genom det allmänna mediebruset med tanke på att 

den traditionella marknadsföringen (t.ex. tidningsannonser, Tv-reklam och 

sponsring) i exponeringssyfte har tappat i genomslagskraft. Därför krävs nya 

kreativa sätt för att nå ut och bygga relationer med föreningens intressenter. Socialt 

ansvarstagande kan ingå i en långsiktig strategi för att bygga ett socialt kapital i 

form av förtroende och relationer till målgruppen och för att stärka sin image säger 

Persson & Normark (2009). 

 

Med tanke på att det är många faktorer som skiljer varje människa åt i form av 

värderingar och åsikter så kommer kommunikationen av en förenings CSR-

aktiviteter att tas emot på olika sätt. Dessa bör därför anpassas till varje specifik 

intressent menar Polonsky & Jevons (2009). Fassin & Buelens (2011) antyder att 

rättvisa, ärlighet och moral är något som förmedlas när föreningen arbetar med 
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CSR och om det inte kommuniceras ut till omvärlden finns det inte något 

ekonomiskt värde i aktiviteten. Det kan vara anledningen till att organisationer har 

börjat publicera vad de gör för att på olika sätt bidra till samhället. Handling väger 

som vi alla vet tyngre än ord men trots det använder många organisationer 

kommunikationsmedel i form av olika marknadsföringskampanjer för att visa att 

de gör något för samhället. 

 

Idrottsklubbar som har en högre grad av professionalisering och kommersialisering 

tenderar att arbeta mer aktivt med att kommunicera ut sitt sociala ansvarstagande 

enligt Persson & Normark (2009). Professionella idrottsföreningar har resurser 

som inga andra organisationer har i form av en arena, atleter, och all personal som 

arbetar runt organisationen. Supportrar identifierar sig framför allt med spelare och 

känner även en samhörighet till personal och arena enligt Babiak & Wolfe (2009). 

Vidare menar Babiak & Wolfe (2009) att det är en fördel för dessa professionella 

idrottsföreningar i arbetet med sociala samhällsfrågor eftersom de kan nå ut till fler 

personer i samhället som behöver stöd och hjälp av olika slag. När det handlar om 

till exempel gemenskap, laganda, fair play och integration mellan ungdomar med 

olika etniska bakgrunder är det idrottsliga föreningslivet en stark aktör och en bra 

partner för alla typer av organisationer att samarbeta med. Idrotten har en del unika 

omständigheter som vinstdrivande företag inte har och idrottsföreningar kan få 

statliga bidrag för att bedriva sin verksamhet samt att de även kan skyddas via 

olika lagar och regler. Det i sin tur leder vidare till att många intressenter enligt 

Babiak & Wolfe (2009) kan ha större förväntningar på att ideella idrottsföreningar 

ger tillbaka något till samhället i form av socialt ansvarstagande. 

 

Enligt Polonsky & Jevons (2009) är CSR en stor del i vinstdrivande 

organisationers verksamhet istället för att vara en mindre viktig fråga som 

prioriteras om tid och resurser finns över. För att maximera organisationers värde 

är det många som använder sig av CSR som ett strategiskt verktyg som är 

beroende av hur de väljer att kommunicera ut sitt ansvar. Enligt Hemingway & 

McLagan (2004) kan CSR ses som ett sätt att stärka varumärket genom en 

strategisk marknadsföringsaktivitet. Verktygen för marknadskommunikation och 

PR-aktiviteter används för att förbättra konkurrenssituationen genom att leverera 
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ett budskap som är utformat för att bibehålla en bra image. Slutligen menar 

Hemingway & McLagan (2004) genom att göra goda gärningar skapas positiva 

associationer till organisationen och varumärket stärks. 
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3. Metod 
 

3.1 Angreppsätt 
 

Utifrån det syfte som studien ska uppnå har vi valt att använda oss av ett kvalitativt 

angreppsätt. Bryman & Bell (2013) menar att man ska använda sig av det 

angreppssätt som bäst lämpar sig för att besvara syftet och forskningsfråga och 

genom att använda ett kvalitativt angreppssätt kan forskaren göra en beskrivning 

och vidare analys. Syftet med studien är att förstå vilken betydelse de sociala 

samhällsengagemangen har för ideella elitidrottsföreningar i förhållande till deras 

intressenter. Med ett kvalitativt angreppssätt har vi kunnat genomföra intervjuer 

med fokus på att ställa öppna frågor där vi inte leder de intervjuade till ett specifikt 

svar. På det sättet har de kvalitativa intervjuerna gjort det möjligt att samla in 

empiri med respondenternas egna berättelser om deras sociala 

samhällsengagemang. 

 

3.2 Val av intervjuobjekt 
 

När vi valde vilka respondenter vi ville intervjua fokuserade vi på svenska 

idrottsföreningar med ett representationslag i dess högsta serie. Att föreningarna 

aktivt arbetade med sociala samhällsfrågor var en viktig faktor för studien. Mindre 

föreningar som verkar på en lägre nivå tenderar att inte arbeta med socialt 

samhällsengagemang på grund av bristande behov eller resurser, som till exempel 

ekonomi och kompetens hos de som arbetar inom föreningen. Oftast är det 

genomgående ideellt arbete det handlar om inom dessa små idrottsföreningar för 

att gå runt. Det vi har undersökt är något som sker på högre nivå inom idrottens 

värld. 

Vad de olika elitidrottsföreningarnas samhällsansvar gick ut på var inte av 

betydelse för studiens syfte, huvudsaken var att de aktivt utförde någon form av 

samhällsengagemang. Att kort beskriva vad föreningarna genomför i form av 

socialt ansvarstagande gör vi nedan för att undvika eventuell förvirring i empirin. 

Anledningen till att vi valde idrottsföreningar i SHL och Allsvenskan var för att de 
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serierna har flest åskådare och att det är två av de populäraste sporterna i Sverige. 

När vi valde att fokusera på lagen i Allsvenskan och SHL vände vi oss till de 

föreningar som är ideella i sin form. För att använda oss av rätt föreningar i studien 

gjorde vi ett strategiskt urval. Enligt Johannessen & Tufte (2003) innebär det när 

forskaren medvetet väljer vilka som ska delta i undersökningen, de ska vara 

lämpliga för att belysa forskningsfrågan. 

 

Vi använde ett subjektivt urval för att försäkra oss om att vi intervjuade personer 

med relevant kunskap som enligt Denscombe (2016) fungerar på det sättet att vi 

kan få den bästa informationen genom att rikta in oss på ett fåtal personer som 

handplockats utifrån deras relevans för ämnet och deras kunskap eller erfarenhet 

om detta ämne. Ett subjektivt urval fungerar bäst när forskarna har en viss 

kännedom om det som ska undersökas och medvetet väljer några av dem då de 

troligtvis ger mest värdefull data (Denscombe, 2016). 

 

Följande personer intervjuades: 

Hans Svensson, Marknadschef, Frölunda HC 

Johan Cahling, Vice klubbdirektör, Brynäs IF 

Göran Matzén, Marknadsansvarig, Östersunds FK 

Mathias Lövefors, Marketing, Sales & CSR, IFK Norrköping 

Jan Ryrlén, Verksamhetsansvarig “Vi tillsammans”, IF Elfsborg 

 

Eftersom vi förklarade vad intervjun skulle handla om när vi kontaktade 

föreningarna utgick vi från att dessa var de personer som kunde området bäst. Att 

Johan, Mathias och Jan var involverade i arbetet med socialt ansvarstagande kunde 

vi tydligt se på respektive förenings hemsida. Gällande Frölunda och Östersund 

var vi osäkra på vem vi skulle kontakta, därför kontaktade vi kansliet som 

vidarebefordrade till bäst lämpad person som i det här fallet var Hans och Göran. 

För att veta om deras roller påverkar svaren på våra frågor borde vi ha intervjuat 

minst en person till hos respektive förening. 

 

Om vi exempelvis hade intervjuat fler personer inom föreningarna hade vi med 

någorlunda stor sannolikhet fått andra svar utifrån deras synvinkel och perspektiv 



 

16 
 

beroende på vilken position de sitter på. Inom en förening finns det många olika 

individer med olika syn på samma saker. Vi ville prata med de personer som hade 

bäst insyn i de olika samhällsprojekten vilket gör att titlarna på dessa olika 

personer på ett sätt blir aningen obetydlig. Att vara marknadschef hos Frölunda 

HC kan innebära samma sak som att vara vice klubbdirektör för Brynäs IF i 

förhållande till de sociala ansvarstagandet. 

 

3.2.1 Vad föreningarna gör 
 

Brynäs IF har ett verksamhetsområde som de valt att benämna ”en bra start”. 

Föreningen fokuserar på det som händer vid sidan av isen och tillsammans med 

UNICEF och Brynäs IF:s starka partners samverkar de med många andra goda 

krafter och föreningar för att barn och unga ska få en bra start i livet. De hjälper 

bland annat till med läxläsning och att få ut ungdomar i arbetslivet (En bra start, 

2016). 

 

Frölunda HC arbetar med tre olika samhällsprojekt, ”gemenskapens läktare” där de 

låter elever i årskurs 4 uppleva sin första ishockeymatch. Deras A-lagsspelare 

hälsar även på i skolor för att prata om kamratskap, lagsport och hur det är att vara 

ishockeyspelare. ”Åttans spårvagn” genomfördes för första gången under hösten 

2015 där 500 förstaklassare fick möjlighet att vid tre tillfällen lära sig åka 

skridskor (Frölunda HC, 2016). De engagerar sig även i ”Movember” som är 

världens största rörelse för mäns hälsa och innebär att i november månad varje år 

sparar spelarna i A-laget mustasch och skänker pengar till Movember foundation. 

Samtliga lag i SHL är delaktiga i det engagemanget (Svenska hockeyligan, 2016). 

 

Östersunds FK bedriver en fritidsgård som kallas ”Ungdomens Hus” och de har 

startat en kulturakademi där de genom kulturarbete arbetar för att stärka 

självkänsla och självförtroende hos individer. För dem är kultur en viktig del i 

samhällsbyggandet och är en grund för demokratisk ordning. (Östersunds FK, 

2016). IFK Norrköping arbetar aktivt för att utveckla hållbarhetsarbetet i en rad 

olika projekt som går under samlingsnamnet ”Lagandan”. Exempel på aktiviteter 

som ingår i ”Lagandan” är ”Bollis” där lek och spel ska förbättra ungdomars 

sociala och språkliga kompetens (IFK Norrköping, 2016). ”Vi tillsammans” är 
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namnet på IF Elfsborgs sociala ansvarstagande som innebär en rad olika aktiviteter 

där de bland annat arbetar för att skapa ett tryggare samhälle där alla ska få vara 

delaktig oavsett kön, sexuell läggning och etnisk bakgrund (Vi tillsammans, 2016). 

 

3.3 Genomförande 
 

Vi tog kontakt med respondenterna via mail där vi kort presenterade vilka vi var, 

att vi i nuläget skriver på vår C-uppsats och vad syftet med uppsatsen var. Vi 

frågade om det fanns möjlighet att de kunde ställa upp på en intervju om ämnet. 

Kort efter att vi kontaktat respondenterna fick vi svar om att de kunde ställa upp 

och vi bokade in intervjuer som beräknades ta cirka 30 minuter. 

 

Alla intervjuer genomfördes med båda författarna på plats. Innan varje intervju 

kontrollerade vi att det var okej att vi spelade in intervjun och vi avslutade med att 

fråga om vi fick använda oss av respondentens och föreningens namn i uppsatsen 

eller om de ville vara anonyma. Samtliga respondenter gav sitt godkännande både 

till att deras och föreningens namn angavs i uppsatsen och att intervjuerna kunde 

spelas in. Anledningen till att vi genomförde telefonintervjuer var för att det skulle 

ta för lång tid att resa till de olika städerna som respondenterna verkar i. Eftersom 

Brynäs IF endast ligger en timme bort valde vi att åka dit istället för att genomföra 

den via telefon. 

 

Vi har i vår studie använt oss av semistrukturerade intervjuer som enligt Justesen 

och Mik-Meyer (2011) innebär att den som intervjuar har en rad huvudfrågor som 

på förhand redan är definierade. Det finns dock utrymme för att avvika från 

intervjustrukturen om respondenten skulle komma in på intressanta ämnen. 

Samma öppna frågor ställs till alla respondenter även om de skulle vara anpassade 

till deras specifika position eller kompetens. Målet med semistrukturerade 

intervjuer är att få alla respondenter att reflektera över samma frågor och det 

innebär att den som intervjuar måste ställa tillräckligt många delfrågor i samband 

med huvudfrågorna om det skulle vara så att respondenten ger svar som är 

otillräckliga. 
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Samtliga intervjuer gick bra och de gav oss en bred bild kring varför de arbetar 

med sociala samhällsfrågor. Vi ställde en kompletterande fråga där vi ville få ett 

mer utvecklat svar av Göran Matzén på frågan varför de arbetar med sociala 

samhällsfrågor. Vi försökte även få tag på Hans Svensson för att få ett mer 

utvecklat svar på varför de tar socialt samhällsansvar, dock utan framgång. 

 

3.4 Frågeunderlag 
 

När vi formulerade frågorna utgick vi från vår teoretiska referensram. De tre första 

frågorna ställde vi för att få ett så uttömmande svar som möjligt på varför de 

arbetar med sociala samhällsfrågor. Vi ville få en bild av bakgrunden till varför de 

började arbeta med detta och hur det gick till. I den teoretiska referensramen 

skriver vi om intressentmodellen och mycket bygger på intressenterna och hur det 

sociala samhällsansvaret kommuniceras ut till dessa. Därför ställde vi öppna frågor 

om föreningens intressenter och hur föreningen kommunicerar ut sitt sociala 

ansvarstagande. Nedan finns de frågor som på förhand var definierade. 

 

1. Varför arbetar ni med sociala samhällsfrågor? 

2. Hur gick det till när ni bestämde er för att börja arbeta med socialt 

ansvarstagande? 

3. Hur har ni upptäckt att det finns ett ökat behov av att jobba med sociala 

samhällsfrågor? 

4. Hur har det påverkat föreningen att ni jobbar med dessa projekt? 

5. Hur kommunicerar ni ut ert sociala ansvar? 

6. Hur har ni kommit fram till att ni ska kommunicera ut era sociala engagemang 

till omvärlden? På hemsidan, i tidningar, sociala medier etc. 

7. Hur har era intressenter (sponsorer, media, supportrar etc.) reagerat på att ni 

jobbar med dessa samhällsprojekt? 

 

3.5 Käll- och metodkritisk diskussion 
 

De källor som vi har använt oss av i teoriavsnittet avser studier som är genomförda 

inom ämnet. Majoriteten av källorna är inriktade på hur CSR används inom 

vinstdrivande företag men några av artiklarna har fokuserat på socialt 
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ansvarstagande inom idrott. Anledningen till att vi använt oss av källor som 

handlar om CSR inom vinstdrivande företag är för att de på ett sätt är applicerbart 

på idrottens organisationer med tanke på den kommersialisering och 

professionalisering som skett av idrottsrörelsen under 90- och 2000-talet. 

 

Om vi skulle ha genomfört samtliga intervjuer personligen och inte över telefon 

hade vi fått mer uttömmande och nyanserade svar. Den enda personliga intervjun 

vi genomförde var med Johan Cahling, som visade olika material i form av 

PowerPoint och filmklipp och han ritade även upp olika modeller som de dagligen 

jobbade med. I de övriga intervjuer som genomfördes via telefon fanns inte 

möjlighet att ta del av liknande material vilket gjorde att vi fick hålla tillgodo med 

respondenternas muntliga svar på våra frågor. Det är inte säkert att alla 

respondenter är så kallade “telefonmänniskor” som tycker att det är bekvämt att 

prata med okända personer på telefon. Där finns ytterligare ett argument till att vi 

hade kunnat få mer nyanserade och uttömmande svar som hjälpt oss att kunna 

förstå på ett bredare plan än om vi träffat dem personligen. Det är även lättare att 

föra ett samtal om man ser personen och när de är på väg att börjar prata, på 

telefon är det lätt att man avbryter varandra eftersom man inte ser att den andra 

personen har pratat klart. 

 

Med andra ord kan vi sammanfatta det som att vi hade kunnat få mer omfattande 

svar från samtliga respondenter, inte bättre svar. Vi har fått svar från samtliga 

respondenter som vi har kunnat arbeta med och som vi anser är tillräckliga för att 

komma fram till en slutsats. 

 

3.6 Forskningsetik 
 

Konfidentialkravet som enligt Närvänen & Näsman (2006) handlar om hur 

personuppgifter förvaras och att endast de som berörs av rapporten eller uppsatsen 

ska kunna identifiera vilka respondenterna är. Eftersom vi frågade om vi fick 

använda oss av respondentens och föreningens namn i uppsatsen och de har 

samtyckt till att publicera dessa uppgifter har vi tagit det kravet i beaktning, precis 

som samtyckeskravet och informationskravet. Vi beskrev uppsatsen syfte när vi 

frågade respondenterna om de hade möjlighet att ställa upp på en intervju, vilket 
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var frivilligt och de hade möjlighet att tacka nej. Samtyckeskravet innebär enligt 

Närvänen & Näsman (2006) att deltagaren i en undersökning själv får bestämma 

över sin medverkan och enligt Denscombe (2016) är det av vikt att respondenterna 

inte känner sig tvingade till att delta i studien. Informationskravet innebär att vi 

som författare ska informera respondenterna om studiens syfte (Närvänen & 

Näsman, 2006). 

 

3.7 Databearbetning och analysmetod 
 

Efter att vi spelade in intervjuerna och transkriberade dessa renskrev vi dem och 

placerade texterna i uppsatsens empiriavsnitt. För att göra empirin mer lättläst har 

vi beskrivit den i referatform med ett antal citat och vi har valt att i empirin ge 

föreningarna varsin rubrik istället för att kategorisera det utifrån de frågor som vi 

ställde. Anledningen till det var att det blir lättare att se en helhetsbild av vad 

respondenterna svarat och för att få fram föreningarnas egna berättelser. Det blev 

även ett bättre flöde i texten. 

 

När vi genomförde analysen använde vi oss inte av någon specifik analysmetod. 

Vi utgick istället från uppsatsens empiri och tolkade den utifrån uppsatsens syfte 

och forskningsfråga. Vi valde att strukturera analysen på samma sätt som empirin 

och dela upp den så att varje föreningen fick varsin rubrik. Det gjorde vi för att 

undvika att analysen skulle bli rörig och för att det skulle bli lättare att få med de 

delar som vi ansåg vara viktig att resonera kring. 

 

3.8 Validitet och reliabilitet 
 

I kvalitativa studier menar Denscombe (2016) att det vanligtvis används termer 

som trovärdighet och pålitlighet istället för validitet och reliabilitet som används i 

kvantitativa studier. 
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3.8.1 Trovärdighet 
 

Enligt Denscombe (2016) innebär validitet att man visar en precision i data som 

producerats, vilket kan vara svårt i kvalitativa studier där man inte kan försäkra 

studiens precision då man tolkar svaren istället för att mäta dem. Istället kan 

trovärdighet användas som alternativ till validitet, det man gör då är att försäkra 

läsaren om att den empiri som samlats in har gjorts på ett kontrollerat sätt 

(Denscombe, 2016). 

 

En faktor som stärker trovärdigheten är att alla intervjuer med respondenterna 

spelades in. Detta gjordes för att lättare kunna transkribera innehållet. Hade vi inte 

spelat in så hade det varit lätt att missa viktiga detaljer i respondenternas 

berättelser, vilket kan ske om endast anteckningar görs under intervjun. 

Inspelningarna gjorde att vi i lugn och ro kunde transkribera ord för ord av det som 

sades och möjligheten att förflytta sig fram och tillbaka i materialet fanns. En 

annan faktor som påverkar trovärdigheten är att de som blev intervjuade var 

engagerade inom respektive förenings sociala ansvarstagande och att de då ansågs 

ha den kunskap om ämnet som vi eftersökte. 

 

3.8.2 Pålitlighet 
 

Reliabilitet innebär enligt Trost (2012) att resultatet av en undersökning ska bli 

likadant om den förnyas, det gäller då oavsett när undersökningen äger rum eller 

vem det är som utför den. Förutsättningarna är då att alla som intervjuar ska vara 

på samma humör, fråga på samma sätt osv.(Trost, 2012). Det blir dock ett problem 

i kvalitativa studier eftersom forskaren själv är en del av den empiriska 

insamlingsprocessen (Denscombe, 2016). Istället föreslår Denscombe (2016) att 

termen pålitlighet ska användas, för att visa pålitlighet handlar det om att tydligt 

beskriva tillvägagångsättet. 

 

För att stärka pålitligheten har vi på ett tillförlitligt sätt beskrivit hur vi har gått 

tillväga under arbetets gång. Vi har förklarat hur valet av intervjuobjekt gick till 

och hur vi samlade in empirin. Frågeunderlaget med de frågor som ställdes till 

respondenterna finns att tillgå och även en förklaring till varför dessa frågor 
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ställdes och vad vi utgick ifrån vid frågornas uppkomst. Vidare finns en diskussion 

kring metodvalet. Dessa aspekter har vi på ett utförligt sätt förklarat för att visa att 

studien är pålitligt. 
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4. Empiri  
 

4.1 Frölunda HC 
 

Frölunda HC har arbetat med socialt ansvarstagande i flera år och för dem är det 

ett sätt att ge tillbaka till samhället tillsammans med deras sponsorer. ”Vi vill 

engagera oss själva tillsammans med våra partners som sponsrar vår verksamhet” 

– Hans Svensson, Frölunda HC. ”Vi är ju också ett ganska starkt varumärke i vår 

region Frölunda och då vill vi skapa en kännedom om vår förening och vi vill 

engagera oss i områden som vi inte är så kända i sen tidigare.” – Hans Svensson, 

Frölunda HC. Föreningen får många förfrågningar från olika typer av 

verksamheter som t.ex. “min stora dag”, “rädda barnen” och “Ronald McDonalds 

sjukhus”. ”Vi upptäcker egna behov, exempelvis i Angered där de har en ganska 

ny ishall som inte används (…) och då tyckte vi att här kan vi göra en bra insats 

utan att vi fick en förfrågan.” – Hans Svensson, Frölunda HC. Hans menar att de 

hellre satsar resurser på färre projekt för att kunna genomföra dem med kvalitet än 

att ha många projekt igång samtidigt och endast satsa på kvantitet. 

 

För Frölundas del menar Hans att de har blivit väldigt positivt påverkade av det 

sociala ansvarstagandet de tar. Internt i föreningen blir alla positivt påverkade av 

att de gör en samhällsinsats och de känner en stolthet tillsammans. Positiva 

reaktioner finns även hos föreningens sponsorer som tycker det är bra att det finns 

engagemang i annat än hockeyn som annars är det primära. Enligt Hans har de fått 

mycket uppmärksamhet i media till följd av deras sociala engagemang som är 

positivt vilket resulterat i att varumärket stärkts. 

 

Via hemsidan kommunicerar även Frölunda HC ut sitt arbete med socialt 

ansvarstagande. Varje år gör de en broschyr som de delar ut till sina sponsorer där 

alla erbjudanden för säsongen finns och vilka paket som sponsorer kan köpa av 

föreningen. Produkter som inte har med hockeyn att göra finns också i broschyren, 

exempel på dessa produkter är CSR-engagemangen, ledarskapsutbildningar med 

mera. Där kan man välja att köpa ett paket som innebär att man går in som partner 

tillsammans med Frölunda HC i något av deras engagemang. När de är ute och 
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besöker sponsorer berättar de om vilka projekt de har och vad de gör och ibland 

kommunicerar de även ut i arenan i samband med matcher vad de har för projekt 

och vad de gör. 

 

Reaktionerna som Frölunda HC har fått från sina intressenter är väldigt bra. 

Intressenterna tycker att det är positivt med de engagemang som finns och som har 

funnits i flera år. Den senaste tiden har föreningen tagit ett större steg och ett större 

engagemang vilket har resulterat i mer resurser och fler instruktörer till projekten. 

Några negativa reaktioner har föreningen inte märkt av och det tillhör deras 

värdegrund att vara engagerade ute i samhället. 

 

4.2 Brynäs IF 
 

Johan upptäckte att det fanns ett behov att arbeta med socialt ansvarstagande 

genom att se det från två perspektiv. Det första var att titta på företagen, vart de 

var på väg och på vilka trender som fanns som inte såg ut att avta. Han märkte att 

de flesta företag arbetar mer och mer med hållbarhetsfrågor och även de trender 

som fanns behandlade hållbarhet. Tidigare har de företag som samarbetar med 

Brynäs IF bara köpt exponering av den anledningen att de kanske har gillat just 

ishockey. Nu börjar dock sponsordelen komma upp i företagsledningar och i 

styrelserum och därför måste de kopplas till strategier och affärsidéer. För att locka 

sponsorer kände Johan att de behövde ha någonting som handlade om hållbarhet i 

sitt erbjudande till sponsorerna. Under ett års tid åkte representanter från Brynäs IF 

runt och träffade aktörer i samhället för att få sig en bild av hur det såg ut i Gävle. 

Efter ett år hade de en bra bild om hur det låg till i regionen och därefter tittade de 

på hur de och deras företagspartners kunde hjälpa till i samhället. De funderade 

även på hur strategier kunde skapas mellan Brynäs IF och företag som berör 

samhället som behövde mer stöd i form av fler aktörer. 

 

Eftersom Brynäs IF är en stark kraft i Gävleborg som berör många människor så 

tror de inte att de kommer överleva som elitförening på lång sikt om de inte tar ett 

socialt ansvar. Det är en överlevnadsfråga att vara en stark samhällsaktör som 
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bidrar till en social hållbar utveckling och det räcker inte längre att bara hålla på 

med elitidrott, den tiden är förbi menar Johan. 

 

För att överhuvudtaget ha ett existensberättigande tror Johan att Brynäs IF måste 

vara relevanta i sin samtid och framtid. ”Det går inte längre att bara vara en stark 

elitförening som tror att alla ska komma hit och konsumera sina pengar.” – Johan 

Cahling, Brynäs IF. 

 

”Vi tror att ska man vara relevant fram i tiden behöver man vara en stark 

samhällskraft precis som man är stark i elitserien” – Johan Cahling, Brynäs IF. 

Han förklarar att det inte längre räcker att vara vita gubbar på isen och ha vita 

gubbar på läktaren. Det gäller att ha mångfald i föreningen som tillsammans med 

jämställdhet är nya frågor att hantera, framför allt för ishockeyföreningarna i 

Sverige. Johan och hans kollegor på Brynäs IF har valt att göra deras sociala 

engagemang till en betydande del av deras verksamhet eftersom de inte tror på att 

det i längden håller att endast jobba med projekt eller aktiviteter. 

 

”En bra start är för evigt en kärnverksamhet i Brynäs, helt enkelt för att vara 

relevanta och attraktiva och egentligen ta det ansvar som vi tycker en elitförening 

av den här digniteten ska göra.” – Johan Cahling, Brynäs IF. Ytterligare en 

anledning är för att samhället inte ser likadant ut idag som det gjorde för några år 

sedan och nya utmaningar står för dörren. Johan har bestämt sig för att använda 

kraften i Brynäs varumärke och kompetensen i deras nätverk för att fler barn och 

ungdomar ska få det bra. Föreningen tar ett socialt ansvar även för att vara 

attraktiva för partners och för att regionen Gävleborg ska utvecklas. Utvecklas inte 

regionen så kommer inte Brynäs IF heller att utvecklas. Johan förklarar att de får 

en mer välmående region som förhoppningsvis bidrar till bättre förutsättningar för 

Brynäs IF att ta fler SM-guld. De får fler människor som går på matcher, fler 

starka företag som samarbetspartners och folk som bryr sig och vill att det ska gå 

bra för Brynäs IF. 

 

”Allt vi gör ska stärka Brynäs, det är därför vi finns till men om vi kan göra det 

samtidigt som samhället stärks.” – Johan Cahling, Brynäs IF. Den strategi som de 
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har satt för sitt sociala ansvarstagande kommer göra föreningen starkare eftersom 

de lär känna fler människor och de kommer att betyda för fler. Det kommer leda 

till positiva effekter men de är tydliga med att de fokuserar på att göra jobbet för 

samhället i första hand och därefter får de positiva effekterna komma som en 

bonus. 

 

Brynäs IF:s varumärke är förmodligen ännu starkare nu än vad det var tidigare, 

innan de började arbeta med socialt ansvarstagande. De har fått och får fortfarande 

nya målgrupper som består av människor som inte bryr sig så mycket om ishockey 

men som tycker att det är roligt och intressant att en ishockeyförening tar initiativ 

att hjälpa till i samhället. Det kan också vara en målgrupp som består av ny-

svenskar som tidigare inte har haft någon koppling till ishockey. ”Vi lär oss mer 

om samhället vilket jag tycker är viktigt att vi får kontakt med helt nya 

kompetenser och helt nya relationer med människor som kan saker vi inte kan.” – 

Johan Cahling, Brynäs IF. Det bidrar i sin tur till att föreningen också utvecklas i 

sin egen ishockeyverksamhet. Föreningen är tydlig med att det är på sidan av isen 

som är deras väg till framgång då det betyder mer för många, att bara vara 

framgångsrik på isen är en filosofi som föreningen inte tror på. Brynäs IF siktar på 

att vara en aktör som är självklar när det handlar om att hjälpa och bidra till att fler 

människor kommer in i samhället. 

 

Den främsta kommunikationskanalen som föreningen använder sig av är deras 

hemsida. De har en strategi för hur de ska kommunicera ut sitt sociala 

ansvarstagande och i skrivande stund arbetar de med att utforma en bredare 

strategi för detta. Johan poängterar dock att det som skiljer Brynäs IF från andra 

organisationer är att de inte har samma antal resurser att tillgå och att det därför tar 

längre tid att genomföra upplagda strategier. 

 

Intressenterna till Brynäs IF har reagerat positivt på deras sociala ansvarstagande 

men det har även kommit negativ respons när det har handlat om den finansiella 

biten. Föreningen har fått 2.5 miljoner kronor från Gävle kommun och många av 

kommunens invånare har ifrågasatt investeringen. “Varför ska Brynäs IF få så 

mycket pengar när de redan är så stora?” har varit en vanligt återkommande fråga 
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och Johan har upplevt att det finns en jantediskussion där ingen riktigt unnar den 

störste aktören något. Enligt Johan är det Gävle kommun som blir vinnaren då de 

gjort en smart investering i regionens starkaste varumärke som tillsammans med 

de starkaste bolagen är med och bidrar till att kommunen ska utvecklas. Det gäller 

att svara upp mot vad samhället säger om att Brynäs IF har fått för mycket pengar, 

sedan måste de stå upp mot de hockeyfans som tycker att föreningen lägger för lite 

pengar på hockeyn. Brynäs strategi är att de går efter den strategi och 

handlingsplan som de har satt upp tillsammans med sina partners och sedan får 

övriga intressenter tycka och tänka vad de vill. 

 

Johan tog upp företaget Cashbuddys sponsring av Frölunda som exempel på att 

som stark idrottsförening i samhället är det viktigt att tänka på vilka budskap som 

förmedlas. ”Vill man vara med och bidra så att 50 000 ungdomar sitter i en 

skuldfälla? Är det vad man vill använda det fina varumärket som Frölunda har 

till?” – Johan Cahling, Brynäs IF. Han menar att företaget vill åt ungdomarna och 

de som har det tufft på läktaren, det är av den anledningen de har sin logga på 

Frölundas matchtröjor. Johan menar att Cashbuddy tjänar pengar på att sponsra 

Frölunda men att de gömmer det bakom att de stöttar Frölundas verksamhet. 

 

Förut betalade företagspartners in pengar som gick direkt ut till Brynäs IF:s 

hockeyverksamhet, vilket det fortfarande gör men nu har föreningen lyckats höja 

priserna vilket gör att de kan ta sitt sociala ansvar med hjälp av deras 

företagspartners som känner att även de vill vara med och bidra till samhället. 

Innan Brynäs IF drog igång sitt sociala ansvarstagande var det endast ett företag 

som betalade 1 miljon kronor till föreningen och idag är det 8 företag som betalar 

1-4 miljoner kronor. Istället för att bara betala in pengar till föreningen får 

företagen möjlighet att vara med och påverka hur arbetet med det sociala 

ansvarstagandet ska gå tillväga. Det gör företagen mer aktiva och de blir stolta 

över att de är med och gör en insats i samhället istället för att de bara sitter och 

tittar på. Brynäs IF samarbetar också med andra föreningar i Gävleborg för att 

hjälpa varandra att bli starkare. Elitidrottsföreningar får större krav på sig att bidra 

till t.ex. hållbarhet och integration men det är få idrottsföreningar som har det bra 

ekonomiskt, ändå ska de bara göra mer och mer. Det är inte vanligt att 
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elitidrottsföreningar samarbetar med varandra och många har reagerat och tycker 

att de konkurrerar, men som Johan ser på det så är det något som gör föreningarna 

starkare. 

 

4.3 Östersunds FK 
 

”I grund och botten gör vi det för att vinna fler fotbollsmatcher” – Göran Matzén, 

Östersunds FK. Deras spelare och personalen i föreningen behöver nya 

omvärldsinsikter för att vidga deras atmosfär och uppfattning till att utvecklas som 

individer. De gör det utifrån ramarna av föreningens värdegrund och där vill de 

visa att de tar ställning. Göran förklarade att de upplever att det finns mycket 

orättvisor i Jämtland och tog upp Strömsund som ett exempel. Trots att staden 

krymper på invånare är de livrädda för utlänningar vilket Göran tycker är konstigt. 

Jämtland står för 1.4% av Sveriges befolkning men är 12 % av Sveriges yta och 

med fler invånare skulle regionen bli bättre med fler affärer, mer industrier, fler 

jobb, mer pengar. Det skulle i sin tur leda till att det blir fler fotbollsspelare och 

fler som kommer och tittar på fotbollsmatcher menar Göran. Det är en orättvisa att 

människor är rädda för andra människor med en annan bakgrund och där vill 

Östersunds FK vara med och markera. Föreningen vill vara med och bidra till ett 

snällare samhälle där varje individ respekterar andra och välkomnar nya invånare 

in i samhället. Det kommer i sin tur att gagna dem som allsvenskt fotbollslag då 

deras utländska spelare kan känna en tillhörighet även utanför planen. Göran 

menar att en trygghet och en meningsfull vardag utanför fotbollsplanen öppnar upp 

för möjligheten att våga prestera på matcher och träningar. 

 

Sedan Östersunds FK bildades har de tagit in utländska spelare med uppgift att 

höja prestationen på planen. För fem år sedan hade de en tränare som identifierade 

en anklagande kultur där de utländska spelarna fick ta skulden om laget presterat 

dåligt på matcher. Den pressen gör att det blir svårt att lyckas på fotbollsplanen. 

För att få bort den anklagande kulturen där enskilda spelare hängs ut bestämde de 

sig för att skapa mångfald i laget och för att ha ett mångkulturellt lag behövde de 

jobba för att få ett mångkulturellt samhälle, annars blir det inte trovärdigt och 
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därmed inte bra. Kommer det mer folk till Jämtland så blir det i längden fler 

fotbollsspelare enligt Göran. 

 

”Om vi skulle göra något är det klart att jag tycker att man ska tala om det för 

media att det här gör vi nu och är ni intresserade av att göra någonting. För det 

skulle bättra på ÖFK:s varumärke.” – Göran Matzén, Östersunds FK. Att det 

skrivs om Östersunds FK gör att de syns mer och det är något som de uppskattar. 

Göran tror absolut att deras varumärke har stärkts tack vare att de jobbar med 

socialt ansvarstagande men poängterar att det inte är därför som de jobbar med det. 

Det bakomliggande syftet med deras sociala ansvarstagande är inte enligt Göran 

att få publicitet och synas. I grund och botten tror Göran att deras intressenter 

tycker att det är positivt att de tar ett socialt samhällsansvar men att de inte nyttjar 

sina intressenter på det sättet som de skulle kunna. Göran tror även att de skulle 

kunna finna mer samarbeten med sina sponsorer när det kommer till socialt 

ansvarstagande och att det är något de önskar utveckla i framtiden. 

 

4.4 IFK Norrköping 
 

IFK Norrköpings huvudsakliga verksamhet är allsvensk elitfotboll men de har 

ställt sig frågan varför en fotbollsklubb egentligen finns och det är inte för att det 

ska finnas 11 killar på planen för sin egen skull som springer runt och sparkar boll. 

”Någonstans finns en fotbollsklubb till för samhället i stort så människor ska ha 

någonting att sluta sig till och då tycker vi att det är en självklarhet att vi ska 

kunna göra mer.” – Mathias Lövefors, IFK Norrköping. Av den anledningen 

kände de att det är en självklarhet att de ska göra mer än att bara ha elva killar på 

planen som sparkar boll. De vill göra saker som gör skillnad i samhället och därför 

ser de att deras samhällsprojekt är väldigt viktiga för dem. 

 

På ett sätt har IFK Norrköping jobbat med socialt ansvarstagande sedan klubben 

startade år 1897. Skillnaden är dock att det inte har skett i strukturerade former 

som det gjort de senaste åren. Att föreningen arbetar med olika sociala projekt är 

enligt Mathias inte enbart för att det låter bra, de vill göra saker som de kan se gör 

skillnad i samhället. För två år sedan bestämde de sig för att ta ett nytt grepp kring 
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strukturen på deras sociala ansvarstagande och startade upp ett arbete som går 

under namnet “Lagandan”. Inom den ramen finns tre projekt som föreningen 

löpande jobbar med. ”Det är klart att vi har märkt litegrann från våra partners 

också att man kräver ju mer idag som partner till en fotbollsklubb.” – Mathias 

Lövefors, IFK Norrköping. På den tiden kunde de slänga in pengar till föreningen, 

ge dem en klapp på axeln och önska lycka till. ”Nu vill man kanske jämföra med 

vad får jag i association med IFK Norrköping kontra till exempel en helsida i 

Dagens Industri. Vi blir en marknadskanal som är konkurrensutsatt som vilken 

annan som helst egentligen.” – Mathias Lövefors, IFK Norrköping. 

 

Ett starkt varumärke är det som IFK Norrköping lever på och de har sitt varumärke 

i tanken i allt de gör. ”Vårt varumärke, vi lever ju på det kan man säga och det är 

det starkaste vi har så vi vill att den ska associeras med bra saker.” – Mathias 

Lövefors, IFK Norrköping. Mathias resonerar kring att olika varumärken har olika 

associationer och att dessa associationer ständigt förändras på grund av olika 

händelser. Därför är det viktigt för IFK Norrköping att hela tiden arbeta på vilka 

associationer som ska vara kopplade till deras varumärke. Hade föreningen endast 

sysslat med sin fotbollsverksamhet hade de flesta endast tänkt på dem som en ren 

fotbollsförening. För föreningen blir det enligt Mathias positivt om de visar vad de 

gör för det lokala samhället. De människor som inte är intresserade av fotboll kan 

därför lockas och bli medvetna om vad IFK Norrköping gör för skillnad för 

regionen. På frågan om de har märkt att deras varumärke har stärkts tack vare 

deras sociala samhällsansvar svarade de att det absolut har märkt en skillnad. 

Personer som inte är fotbollsintresserade har fått upp ögonen för föreningen och 

associerar IFK Norrköping med något positivt. 

 

Med tanke på den förändring som skett de senaste 10 åren från att IFK 

Norrköpings supportrar läste om matchen i papperstidningen dagen efter till att de 

idag vill kunna se allt som händer runt laget hela tiden. Om de missar en situation 

på planen vill de enligt Mathias kunna se den igen, de vill kunna se vad som 

händer i omklädningsrummet, vad tränaren och domaren sa innan matchen. Det 

blir ett helt annat informationsflöde idag och kan IFK Norrköping använda sig av 

det informationsflödet för att visa att de gör andra saker än att bara spela fotboll så 
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är det positivt. Deras supportrar kan av den anledningen känna en ännu starkare 

samhörighet till klubben och varumärket IFK Norrköping. Mathias anser att de har 

kommunicerat ut sitt sociala ansvarstagande för dåligt men att det är något som de 

kommer arbeta mer med i framtiden. Istället för att kommunicera ut i början valde 

de att arbeta på de olika projekten för att se att de gav resultat för att sedan 

kommunicera ut vad de lyckats åstadkomma. 

 

Föreningen har bara mottagit positiv respons från sina intressenter. De arbetar 

tillsammans med en liten referensgrupp som består av företagspartners som hjälper 

föreningen med idéer kring deras sociala ansvarstagande och för att de ska känna 

att de är delaktiga i det arbetet. De generella synpunkter som föreningen fått ta 

emot har varit att de ska fortsätta med det arbete de lägger ner. 

 

4.5 IF Elfsborg 
 

IF Elfsborg tar inte socialt ansvar för att de måste utan för att de kan och vill. ”Vi 

kan öppna dörrar som ingen annan kan. Vi är Borås största varumärke och vi är 

det absolut största varumärket i Västergötland.” – Jan Ryrlén, IF Elfsborg. 

Föreningen kan därför skapa möjligheter tillsammans med människor, 

organisationer och företag som ingen annan kan. Därför tycker Jan att det är deras 

ansvar att se till att det blir så. 

 

Jan menar att alla idrottsföreningar egentligen har arbetat med socialt engagemang 

i många år. Idrotten har varit en verksamhet som har fostrat väldigt många 

människor och utifrån det så har föreningar arbetat med sociala relationer hela 

tiden. För några år sedan var arbetet inte lika organiserat som det är idag enligt 

Jan. Säsongen 2009/2010 diskuterades det i föreningen vad som gjordes och 

ändrade om i strukturen vilket resulterade i verksamheten ”Vi Tillsammans”. IF 

Elfsborg bedriver nu ett organiserat arbete kring socialt ansvarstagande och i 

samband med att det blev mer organiserat påbörjades även ett arbete för att 

förbättra supporterrelationer utöver föreningens klack. Det handlar då om att få så 

många som möjligt att uppleva Borås arena så bra och roligt som möjligt. ”Alla vi 

som finns på jorden upplever såklart hur världen ser ut, när man ser att det finns 
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behov och saker som vi kan göra, då tyckte vi att vi borde göra det också.” – Jan 

Ryrlén, IF Elfsborg. 

 

För IF Elfsborgs del har föreningen påverkats en hel del tack vare att de arbetar 

med att ta socialt ansvar, gensvaret från omvärlden har varit positivt och 

varumärket har stärkts. Framförallt så var en av synpunkterna innan det blev ett 

mer organiserat ansvarstagande att IF Elfsborg bara sågs som ett allsvenskt A-lag. 

Men Jan menar att föreningen är så mycket mer än det. De ville sätta 

verksamheten som finns utanför elitfotbollen på kartan. Skillnaden nu jämfört med 

förr är att man även pratar om de andra sakerna föreningen gör. Gensvaret lokalt 

och i massmedia har varit enormt och statsministern har enligt Jan nämnt 

föreningen vid tillfällen. Jan tycker att de har nått ut med vad de gör och att 

omvärlden har fått en annan syn på IF Elfsborg. 

 

Jan menar att de alltid börjar i en liten skala och sedan får det att växa. De säger 

aldrig att det här ska vi göra innan de dragit igång projektet. Istället kommunicerar 

de ut vad de gjort när det är igång eller när det är klart. Föreningens hemsida är 

den största kanalen där de talar om vad de gör. Även de samarbetspartners som 

finns till föreningen, till exempel Borås stad, kommunicerar ut vad de gör i 

samarbete med IF Elfsborg i olika projekt och varje år delas en broschyr ut till 

föreningens sponsorer som talar om vad föreningen håller på med och vilka 

projekt de är delaktiga i. 

 

Intressenternas synpunkter på IF Elfsborg arbete med socialt ansvarstagande är 

jättebra enligt Jan. De stöttar föreningen och hjälper dem i många av deras projekt. 

Guliganerna som är föreningens supporterklubb agerar faddrar åt ensamkommande 

flyktingbarn och ser till att de får biljetter till matcherna. Överallt där de vänder sig 

tycker alla att det är jättebra och stöttar och gör vad de kan från sitt håll också. 
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5. Analys 
 

5.1 Frölunda HC 
 

För Frölundas del betyder det sociala samhällsengagemanget att de tillsammans 

med sina sponsorer kan engagera sig i olika samhällsfrågor i det lokala samhället 

med syfte att stärka sitt varumärke och få fler unga att få upp ögonen för ishockey 

och därmed vilja spela ishockey i Frölunda. Enligt Löhman & Steinholtz (2003) 

blir det en värdeskapande process mellan föreningen och dess intressenter som i 

det här fallet är sponsorer och ungdomar, när de gör någonting tillsammans. 

Genom de sociala samhällsprojekt som de bedriver kan de nå ut till barn och 

ungdomar som vanligtvis inte kommer i kontakt med sporten av olika orsaker. De 

hjälper till så att barn och ungdomar ska ha möjlighet att delta i meningsfulla 

fritidsaktiviteter och lära dessa att åka skridskor som i mångas ögon är lika 

självklart att lära sig som det är att lära sig att cykla. Detta låter däremot inte som 

något nytt eller utmärkande för en ishockeyförening, att de lär barn och ungdomar 

att åka skridskor eftersom det egentligen är föreningens område och vad 

föreningen är till för. Om inte personer inom en ishockeyförening kan lära barn 

och ungdomar att åka skridskor, vem ska då göra det? 

 

Hans berättade att de fick många förfrågningar från organisationer vars 

kärnverksamhet är att arbeta med socialt ansvar inom olika områden men att de 

tackar nej till dessa erbjudanden och väljer att involvera sina sponsorer istället. 

Enligt Babiak & Wolfe (2009) krävs det samarbeten med andra aktörer för att nå 

framgång och att tacka nej till organisationer som kan socialt ansvarstagande och 

som innehar kompetensen kan vi se som ett tecken på att det finns ett intresse av 

att dra in större intäkter. Om de enbart var intresserade av att bidra till de grupper i 

samhället som behöver hjälp och stöd så är till exempel Ronald McDonald’s 

barnsjukhus och Rädda barnen organisationer som är de mest ultimata 

organisationerna att samarbeta med för att hjälpa till. Istället väljer de att engagera 

sig i något som de inom organisationen redan har kunskap om med syfte att 

rekrytera fler barn och ungdomar till föreningens hockeyverksamhet. I detta arbete 

engageras sponsorerna, förmodligen med samma tanke som Brynäs IF har, att de 
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ska finna ett högre värde i sponsringen och därmed höja summorna och skaffa nya 

sponsorer. 

 

Det vi kan ifrågasätta är att föreningens samtliga CSR-engagemang har någon typ 

av koppling till ishockey, vilket får oss att fundera på om det kan anses räknas som 

socialt ansvarstagande? I början av denna uppsats beskrev vi socialt 

ansvarstagande som ett antal olika aktiviteter som syftar till att göra social nytta 

och som inte är av intresse för organisationens huvudsakliga uppgifter. Ishockey är 

Frölundas huvudsakliga uppgift och enligt vår tolkning framkommer det tydligt att 

de använder sig av aktiviteterna som ett verktyg att rekrytera nya aktiva 

medlemmar i föreningen.  

 

Det är tydligt att det sociala samhällsansvaret tar de i första hand för de barn och 

ungdomar som engagemangen riktar sig mot, med andra ord samhället. Därefter 

tar de socialt samhällsansvar för sin egen skull. De vill att fler barn och ungdomar 

ska börja spela ishockey i deras förening. Som vi tidigare tagit upp i vår teoretiska 

referensram är motivationen till att engagera sig inom CSR däremot ofta driven av 

någon typ av egenintresse men även om aktiviteten är strategiskt planerad av 

någon ytlig anledning så är gärningen på ett sätt ändå osjälvisk enligt Hemingway 

& McLagan (2004). Därför blir det svårt att ifrågasätta hur och varför Frölunda 

HC engagerar sig i sociala samhällsfrågor. 

 

5.2 Brynäs IF 
 

Organisationer har enligt Grafström et al. (2008) med tiden blivit mer proaktiva i 

sina relationer till intressenterna. Johan Cahling hos Brynäs kände att de behövde 

ha något annat än exponering på matchtröjorna, något som handlar om hållbarhet i 

sina sponsorerbjudanden eftersom fler företag arbetar mer och mer med 

hållbarhetsfrågor. De visade tydligast tecken på att de arbetar proaktivt med sitt 

sociala engagemang och anledningen till det var för att få fler sponsorer att betala 

mer till föreningen. De har identifierat hur företagen idag vill arbeta och har sedan 

anpassat sig och lagt upp sina strategier efter det. För Brynäs IF:s del har det 

sociala samhällsansvaret fått en stor roll inom föreningen och de har använt sig av 

aktiviteten på ett nytt sätt. Inom idrottens värld är de ensamma om att arbeta med 
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socialt ansvarstagande på det sätt som de gör. Det skapar nya möjligheter för 

föreningen och sättet att arbeta på öppnar dörrar som tidigare inte funnits 

tillgängliga. Att en lagtröja utan reklam skulle generera mer sponsorintäkter än en 

tröja full med olika företags loggor är det med stor sannolikhet inte många som 

tror eller trodde på. En stark bidragande faktor till att satsningen med socialt 

ansvarstagande blivit så pass lyckat är UNICEF som föreningen lyckats skapa ett 

samarbete med. UNICEF ger en bra tyngd i verksamheten och skapar ett högre 

värde i varumärket Brynäs IF. Genom att ta in en så pass tung samarbetspartner 

som innehar mycket kunskaper i hur en organisation bör gå till väga för att göra 

något för att hjälpa människor som på olika sätt behöver hjälp och stöd kan 

föreningen lägga ner sin tid och resurser på att fortsätta att bedriva 

hockeyverksamhet på elitnivå samtidigt som de arbetar med att ta ett socialt 

samhällsansvar. Babiak & Wolfe (2009) menar att CSR kan vara ett sätt att bidra 

till samhället genom att behålla bra relationer och bygga upp nya. Det kan till 

exempel handla om att hålla en god relation till sponsorer eller knyta till sig ny 

kompetens till föreningens organisation. För att skapa framgång inom idrotten 

krävs det att få flera svåra relationer med intressenter att fungera och det går inte 

enligt Babiak & Wolfe (2009) att nå framgång utan flera goda relationer och 

samarbeten med andra. 

 

De som arbetar inom Brynäs IF:s organisation verkar vara öppna för samarbete 

med andra organisationer och företag som kan bidra med både kunskap och pengar 

som sedan kan generera ett bra resultat för alla parter och för det sociala 

samhällsengagemanget. Intressenternas perspektiv bör finnas i tanken när en 

idrottsförening engagerar sig i sociala samhällsfrågor och att ha en öppen dialog är 

något som ofta förväntas om de vill etablera ett partnerskap baserat på socialt 

samhällsengagemang. Det menar Cortsen (2014) som även påpekar att det ökar 

möjligheterna till att bådas varumärke stärks tack vare samarbetet samtidigt som 

ett legitimt initiativ levereras. 

 

Frågan vi ställde i uppsatsens början var för vem ideella elitidrottsföreningar 

genomför engagemang som dessa? Är det för föreningen? för att stärka sig själv, 

dra in mer pengar och för att bli en större och starkare förening som senare ska 

dominera hockeyvärlden? Gör man det för att helt enkelt hjälpa de som behöver 
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stöd i samhället? Om föreningen gör det av den sistnämnda anledningen, för att 

endast hjälpa de som behöver stöd i samhället kan man ställa sig en följdfråga; 

varför ska en ishockeyförening ägna sig åt ett ändamål som en hjälporganisation 

borde göra eller arbeta med frågor som kommunen arbetar med? På något sätt går 

anledningarna till att arbeta med socialt samhällsansvar ihop och man gör det för 

att i första hand hjälpa sig själv och hitta en ny strategi kring hur organisationen 

ska arbeta. I andra hand gör man faktiskt bra saker som hjälper människor som 

behöver stöd och hjälp. Brynäs har en stark position och en möjlighet att göra 

skillnad. Om de tillsammans med andra aktörer och intressenter kan hjälpas åt och 

förbättra människors omgivning så är det något som de bör få återbäring på. 

Intressenter till föreningen som till exempel kommunen har fått mycket tillbaka i 

sitt samarbete med föreningen som de inte hade kunnat få om inte föreningen gjort 

denna satsning. Kommunen kan för en relativt liten summa i sammanhanget få en 

stor hjälp i arbetet med att stärka regionen och dess invånare. 

 

För föreningen har det sociala samhällsansvaret betytt mycket och gett föreningen 

och varumärket Brynäs IF en helt ny dimension. De kan nu jämföras med 

storklubbar som till exempel FC Barcelona som även de har UNICEF som 

samarbetspartner. Vad hade hänt med Brynäs IF om de inte börjat arbeta med 

socialt ansvarstagande? Med stor sannolikhet hade det inte hänt så mycket, men då 

hade de inte skapat sig möjligheten att utveckla föreningen och ta ett steg fram i 

utvecklingen som är nödvändig för både samhället och idrottsorganisationer i 

Sverige. 

 

5.3 Östersunds FK 
 

Östersunds FK använder sig av en stor del utländska spelare för att få en högre 

nivå på fotbollsplanen och dessa spelare blir inte bara en del av föreningen, de blir 

en del av det svenska samhället. De utländska spelarna påverkas av den 

främlingsfientlighet som sprider sig över landet vilket även påverkar Östersunds 

FK som förening. Om de inte tar ansvar för att förbättra sina spelares vardag 

kommer det vara svårt för dem att förbättra de prestationer som ska ske på 

fotbollsplanen. Ett mångkulturellt lag kräver som Göran Matzén nämnde, även ett 

mångkulturellt samhälle. 
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För klubbens del har det sociala ansvarstagandet betytt mycket med tanke på att de 

gör det för sin egen skull på ett mer uppenbart sätt än till exempel Brynäs IF. När 

vi ställde frågan varför de tar socialt ansvar var svaret att de gjorde det för att 

vinna fler fotbollsmatcher. Att vara så pass öppen med anledningen till att arbeta 

med socialt ansvarstagande är för att gynna sig själva kan uppfattas en aning 

själviskt. Om vi däremot tänker till ett extra varv så är de flesta goda gärningar på 

ett eller annat sätt själviskt. Vem eller vilka gör det inte för att gynna sig själv? 

Genom att arbeta med CSR är det enligt Hemingway & McLagan (2004) möjligt 

att skapa en acceptans av organisationens verksamhet i samhället. Östersunds FK 

vill skapa en acceptans för sina utländska spelare vilket kan tolkas som att de på ett 

sätt vill skapa en acceptans för sin verksamhet i samhället. En god gärning går åt 

två håll oavsett om det är avsiktligt eller inte. Den goda gärningen kommer gå till 

de som den är riktad mot, åt personen eller personerna som behöver hjälp och stöd 

samtidigt som effekterna av den goda gärningen går tillbaka till den som genomför 

den goda gärningen, i det här fallet Östersunds FK. 

 

Det verkar inte som att föreningen stött på motstånd eller kritik på grund av att de 

gör det för att gynna sig själva, snarare tvärtom. Det sociala samhällsansvaret 

verkar ha varit en bidragande faktor till att de tagit steget upp i den högsta 

divisionen i svensk fotboll. Frågan är då hur samhället i Östersund med omnejd ser 

på detta och hur samhället har utvecklats tack vare föreningens sociala 

samhällsansvar. Eftersom föreningen har utvecklats och klättrat i seriesystemet 

borde även samhället ha utvecklats och klättrat när det kommer till att acceptera de 

människor som kommer till Östersund med en annan bakgrund och en annan 

kultur. Det är en fråga som är svår att få ett konkret svar på med tanke på att det 

handlar om olika personers åsikter som kan vara svår att förändra, speciellt när det 

handlar om fördomar kring andra människor. Idrottens organisationer är däremot 

en av få aktörer i samhället som har möjligheten att få människor att integrera med 

varandra. Det finns en naturlig punkt att sluta sig till och det kan vara lättare att 

relatera till personer som delar samma intressen. Det visar att vi människor inte är 

olika på grund av hur vi ser ut eller vilken bakgrund vi har, det är personligheten 

som skiljer sig och på det sättet är det möjligt att slå hål på de fördomar som finns 
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mot personer med utländsk bakgrund. Det är en svår uppgift men med rätt verktyg, 

kompetens och tålmodighet bör det vara möjligt. 

 

5.4 IFK Norrköping 
 

Inom IFK Norrköping är de inne på resonemanget att de som idrottsförening finns 

till för Norrköpings invånare och att de känner ett ansvar att bidra till samhället. 

Samtidigt pratar de om att deras sponsorer kräver mer från klubben när det 

kommer till vad de erbjuder i sponsorpaketen. Ett företag som sponsrar en 

elitidrottsförening med pengar förväntar sig idag något mer tillbaka som motsvarar 

värdet av den inbetalda summan. Det kan handla om reklam eller tjänster av olika 

slag som till exempel att företagets anställda får använda sig av föreningens 

träningsanläggning eller matchbiljetter. Som vi förstod det ser sponsorerna IFK 

Norrköping som en marknadsföringskanal och ett sätt för dem att marknadsföra 

sig. 

 

De som arbetar inom IFK Norrköping upplever därmed ett krav från sponsorerna 

vilket kan liknas med vad Fassin & Buelens (2011) tar upp angående att 

organisationer kan känna ett krav från sina intressenter och därmed skapar 

motivation till att arbeta med CSR. Som ideell elitidrottsförening kan det vara 

svårt att bemöta dessa krav på att ge tillbaka något som motsvarar värdet av det 

företagen sponsrar med. Att till exempel erbjuda produkter till ett företag som 

sponsrar med en miljon kronor kan vara svårt eftersom en ideell elitidrottsförening 

inte producerar några produkter i samma utsträckning som ett producerande 

företag. Tillhandahålla exempelvis supporterartiklar till ett värde av en miljon 

kronor är det förmodligen inte många företag som vill. Sponsring fungerar inte på 

samma sätt idag som för några år sedan vilket har bidragit till att de som arbetar 

inom IFK Norrköping har känt sig tvungen att tänka om i vad de erbjuder 

sponsorerna. Att skapa ett varumärke som associeras med socialt 

samhällsengagemang kan vara något som en sponsor attraheras av och som gör att 

det finns ett högre värde i att sponsra föreningen IFK Norrköping. Freeman (2010) 

menar att intressenter kan påverka föreningen så till den grad att de får svårt att nå 

sina mål och att det är viktigt att balansera kraven för att tillgodose dessa. IFK 
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Norrköping har genom att motsvara sponsorernas krav tagit ett steg närmare sina 

mål, vilket är att kunna bedriva en fotbollsverksamhet på elitnivå. Föreningen 

måste ha sponsorer för att kunna bedriva sin verksamhet och då är det viktigt att 

kunna balansera kraven mot vad föreningen har möjlighet att göra. På så sätt kan 

de skapa ett bra samarbete med sponsorerna och det bidrar till att verksamheten 

lever vidare och att föreningen kan fortsätta arbeta mot sina mål. 

 

För IFK Norrköping har det sociala ansvarstagandet inneburit att de inom 

organisationen har blivit mer medvetna om vikten av ett varumärke som associeras 

med bra saker. Att vara medveten om det kan ge stora ringar på vattnet och ge 

föreningen fördelar som de kan använda för att till exempel värva bättre spelare, få 

fler supportrar och även öka sina intäkter. Att som idrottsförening arbeta med sitt 

varumärke kan låta en aning överdrivet och möjligtvis något onödigt. Det är 

däremot en allt viktigare faktor enligt Cortsens (2014) resonemang att arbeta med 

idag eftersom idrottens organisationer blir mer och mer professionaliserad och 

kommersialiserad. 

 

5.5 IF Elfsborg 
 

För IF Elfsborg har det sociala samhällsansvaret inneburit att föreningen erhållit 

ett djupare värde. De är något mer än bara en förening enligt Jan Ryrlén. Att det är 

viktigt att vara något mer än bara en ideell elitidrottsförening talar för att det krävs 

ytterligare en dimension av någonting för att vara attraherande för föreningens 

intressenter. De känner sig dock inte tvingade att ta ansvar för att bidra till 

samhället men de gör det ändå vilket visar på en vilja att göra något bra för andra 

utan att själv dra någon vinning av det. Att förknippas med något mer än bara 

svensk elitfotboll är något som ger stora fördelar i form av att föreningen syns och 

hörs mer frekvent i media och att det talas om föreningen i en större utsträckning. 

Idag krävs det nya och kreativa sätt för att nå ut till till sina intressenter och enligt 

Persson & Normark (2009) kan socialt samhällsansvar ingå i en strategi för att 

bland annat stärka sin image. IF Elfsborg tar socialt ansvar främst för sina 

supportrar och för det sociala samhällsengagemangets målgrupp som är individer i 

samhället. 
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Att ta socialt ansvar är en bra väg att gå för en förening som vill få publicitet och 

synas i media. Det finns något mer att berätta än att bara rapportera matchresultat 

och hur det går för föreningen på den sportsliga biten. När en förening får mer 

utrymme i media för att berätta om deras sociala engagemang bidrar det till att fler 

blir medvetna om dem och föreningens varumärke stärks. En orsak till det kan 

enligt Fassin & Buelens (2011) vara att socialt ansvarstagande bidrar till att 

förmedla rättvisa, ärlighet och moral vilket i sin tur ökar det ekonomiska värdet i 

aktiviteten och stärker då även varumärket. Ett starkt varumärke är något som blir 

allt viktigare bland elitidrottsföreningar idag, inte minst på grund av den 

hårdnande konkurrensen om sponsorer, spelare och kompetenta ledare. De bästa 

spelarna vill spela i det bästa laget med de bästa förutsättningarna och för att få bra 

förutsättningar krävs det ett starkt kapital och där spelar sponsorerna en viktig roll. 

Många företag är inte längre villiga att endast betala in en stor summa pengar till 

en förening utan att få någonting för det. Föreningarna ses som en 

marknadsföringskanal och därför är det viktigt att föreningarna kan bemöta 

företagens krav. 

 

För IF Elfsborgs del har media betytt mycket för föreningen eftersom de genom 

media har haft möjlighet att visa upp sig och genom det har de fått mycket positiva 

reaktioner. Det sociala engagemanget har utvecklats från en något tillfällig och 

sporadisk aktivitet till att ha blivit mer organiserat vilket tyder på att socialt 

samhällsengagemang är en aktivitet som en ideell elitidrottsförening kan hantera 

och dra stor nytta av. Det tyder även på att det är en aktivitet som är värd att arbeta 

med, hade fallet varit tvärtom att det inte var lönsamt överhuvudtaget hade 

föreningen med stor sannolikhet lagt ner aktiviteterna efter en kort tid. 
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6. Slutsats 
 

Att en förening redan tar socialt ansvar genom att främja barn och ungdomars 

hälsa och välmående, att de engagerar människor runt om i samhället och är en 

punkt där människor kan sluta sig kring och känna gemenskap är något som sedan 

länge är konstaterat och ingen ny kunskap som vi kan komma med. Däremot är det 

möjligt att antyda att ideella elitidrottsföreningar på senare tid skiljer sig mer och 

mer från de mindre ideella idrottsföreningarna i takt med att de växer, får en större 

omsättning och fokuserar mer på den elitverksamhet som bedrivs istället för en 

eventuell ungdomsverksamhet. Det samhällsansvar som en ideell idrottsförening 

tidigare har tagit genom sin kärnverksamhet börjar sakta men säkert avta när en 

förening växer och börjar bedriva elitverksamhet. Då handlar det inte i första hand 

om att främja medlemmarnas hälsa genom idrotten eller att lära barn och 

ungdomar om till exempel demokrati och kamratskap. När det handlar om en 

elitverksamhet är det viktigare att ha en fungerande organisation med en ekonomi 

som blomstrar, hängivna supportrar som fyller arenan och bra spelare som kan 

prestera för att föreningen ska vara bland de bästa. 

 

Det sociala ansvarstagandet påverkar föreningarnas intressenter på ett eller annat 

sätt. Det påverkar till exempel kommunerna i den bemärkelsen att de får hjälp av 

föreningarna med många saker som i grunden är kommunernas uppgifter att lösa. 

Till exempel när föreningarna arbetar med att hjälpa barn och ungdomar att 

komma ut i samhället, känna sig trygga och få en meningsfull fritid. Det beror 

dock på vad det är som elitidrottsföreningarna väljer att engagera sig i men de 

föreningar som vi har intervjuat i denna studie har alla valt att fokusera på att bidra 

till barn och unga i det lokala samhället som de verkar i. Genom att även erbjuda 

sponsorer att vara delaktig i det sociala samhällsengagemanget har föreningarna 

hittat en ny strategi när det handlar om att dra in sponsorintäkter. Föreningarnas 

sociala samhällsengagemang påverkar även sponsorerna eftersom de får andra 

värden tillbaka för sin sponsring och blir därmed villiga att betala mer för denna 

typ av tjänst som föreningen erbjuder. Det är också möjligt att påstå att ideella 

elitidrottsföreningar genomför sociala samhällsprojekt för att gynna sig själva i 

den bemärkelsen att de personer som projekten riktar sig till får upp ögonen för 
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föreningen och dess verksamhet att de känner en vilja att vara med. Vi kan se det 

som ett kretslopp, eller kugghjul som tillsammans måste samarbeta för att det ska 

fungera och fungerar det så blir det bra för alla parter. Föreningarna har 

möjligheten att erbjuda sina sponsorer något mer i värde än bara exponering och 

därmed dra in större summor pengar och sponsorerna får något mer tillbaka än 

några säsongsbiljetter och en reklamskylt för de pengar de sponsrar föreningarna 

med. Kommunen får hjälp med att utveckla samhället och samhället får hjälp och 

stöd av två starka aktörer - kommunen och den ideella elitidrottsföreningen. 

 

Socialt samhällsengagemang har en stor betydelse för de ideella 

elitidrottsföreningar som vi har intervjuat. Föreningarna låter engagemangen ta en 

stor plats i föreningens dagliga arbete och de lägger ner tid och resurser på att 

arbetet ska bli bra. Det är inte mycket som lämnas åt slumpen och det är viktigt för 

dem att det ska bli bra och meningsfullt, både för de som är målgrupp för 

engagemangen, för föreningarna själva och för de övriga intressenter som påverkas 

av att de tar ett socialt samhällsengagemang. Anledningarna till att föreningarna 

har börjat att arbeta med socialt ansvarstagande varierar, men det som är 

densamma för samtliga föreningar vi har intervjuat till uppsatsen är att de faktiskt 

arbetar med socialt ansvarstagande. För vem som föreningarna tar socialt ansvar 

för varierar och det är svårt att fastställa endast en intressent för föreningarna som 

de engagerar sig för. Den mest uppenbara intressenten är däremot de personer som 

engagemangen riktar sig mot, med andra ord samhället. Det vi menar med 

samhället är dessa målgrupper som till exempel skulle kunna vara sjuka barn som 

behöver hjälp med att för en stund glömma bort deras sjukdom, arbetslösa 

ungdomar utan utbildning som är i behov av stöd för att komma ut i arbetslivet 

eller barn i segregerade områden som behöver hjälp att integreras i Sverige. Varje 

förening arbetar med engagemang som ser olika ut och aktiviteterna är inte 

identiska med varandra. Dessa aktiviteter är utformade för att bemöta en tilltänkt 

målgrupp och som på olika sätt är i behov av hjälp eller stöd. Därefter är det 

vanligtvis för att tillfredsställa sponsorernas förväntningar som föreningarna 

arbetar med sociala samhällsfrågor. I uppsatsen teoretiska referensram tar vi upp 

mycket kring varumärken och att det sociala samhällsansvaret påverkar 

varumärket. Speciellt Cortsen (2014) som menar att konceptet med att arbeta med 
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sociala samhällsfrågor är ett hållbart sätt att arbeta på när det kommer till att bygga 

ett varumärke. Däremot har ingen av föreningarna som huvudsakligt mål att 

varumärket ska stärkas, det är snarare en positiv bonus som kommer på köpet. De 

som arbetar inom föreningarna är medveten om att ett starkt varumärke är en 

viktig pusselbit att ha och det är viktigt att använda engagemanget på rätt sätt 

beroende på förutsättningar och omständigheter. Om det enda målet med socialt 

ansvarstagande är att enbart stärka varumärket finns det en risk att det likt ett 

korthus - snabbt faller vid det första snedsteget. 

 

De ideella elitidrottsföreningarna som intervjuats i denna uppsats tar även enligt 

vår mening socialt ansvar för sin egen skull. Det huvudsakliga syftet behöver inte 

vara att ta socialt samhällsansvar för att endast gynna sig själv, men goda 

handlingar medför goda konsekvenser för dem som utför dessa. Gör man gott för 

andra så kommer det att komma tillbaka. Att dessa ideella elitidrottsföreningar tar 

socialt ansvar är en utveckling som bör främjas och de föreningar som inte arbetar 

med det bör inspireras och se möjligheter till att göra vad de kan för att bidra till 

samhället. 

 

En ideell idrottsförening blir en plats för människor att samlas och dessa 

idrottsföreningar blir ett samtalsämne som kan skapa en gemenskap inom många 

olika grupper. Utöver de många fördelar som en idrottsförening skapar så är socialt 

ansvarstagande ytterligare en god anledning till varför ideella elitidrottsföreningar 

bör existera. Vi kan nog alla hålla med om att världen är en plats där orättvisa lurar 

kring varje hörn och många människor runt omkring oss är hårdare drabbade än 

andra. Kanske kan det vara så att socialt ansvarstagande och CSR är den vägen 

som ideella elitidrottsföreningar i framtiden bör ta för att överleva och utvecklas? 

Brynäs IF har inte längre några företagsloggor på sina matchdräkter och de drar in 

större sponsorintäkter idag än vad de gjorde innan de slutade med att sälja reklam 

på tröjorna. Vilken förening står näst på tur att gå samma väg och hur kan det se ut 

om 20-30 år? Det är en möjlig tanke att samtliga föreningar i SHL och 

Allsvenskan samarbetar med organisationer som till exempel UNICEF och 

varandra för att tillsammans med både lokala och globala företag bidra till den 

region de verkar i. 
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6.1 Bidrag 
 

Uppsatsen bidrar till att förstå att det finns nya strategier att använda sig av när det 

handlar om att bedriva en ideell elitidrottsförening. Vi hoppas därmed även att 

uppsatsen kan bidra till att inspirera personer inom föreningsvärlden att våga gå 

nya vägar när det kommer till att leda och utveckla Sveriges idrottsföreningar. 

Eftersom vi endast har intervjuat fem ideella elitidrottsföreningar kan vi dock inte 

bidra med en generell bild av hur det ser ut inom området och konstatera för vem 

samtliga ideella elitidrottsföreningar i Sverige arbetar med socialt ansvarstagande. 

Som vi var inne på i analysen skulle en positiv utveckling vara att ideella 

idrottsföreningar börjar arbeta mer aktivt med socialt samhällsengagemang och att 

elitidrottsföreningar i framtiden blir en naturlig kraft när det handlar om att bidra 

till ett starkare samhälle. 
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