
  
  
  
  
  
Examensarbete  
Kandidatexamen  
Brynäs  IF  –  Mer  än  en  idrottsförening  
  
  
En  fallstudie  om  Brynäs  IF:s  arbete  med  CSR  
  
CSR  in  Sport:  a  Case  Study  of  Brynäs  IF  

 
 

Författare: Philip Emanuelsson & Joakim Eriksson 
Handledare: Carin Nordström 
Examinator: Bertil Olsson 
Ämne/huvudområde: Företagsekonomi 
Kurskod: FÖ2023 
Poäng: 15 hp 
Examinationsdatum: 2018-05-29 
 
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 
  

Det har varit en lång och emellanåt krävande resa för att ta uppsatsen i mål. Men det har även 

varit en rolig och lärorik resa som givit oss mycket. En sak är dock säker – det blir aldrig som 

man tänkt sig. 

   Valet av uppsatsämne har succesivt vuxit fram. Ökade kunskaper om den kommersiella 

idrotten tillsammans med återkommande besök i Gavlerinken Arena medförde att intresset för 

Brynäs IF som idrottsförening växte sig starkare. Inte med anledning av deras idrottsliga 

resultat – utan för det arbete som föreningen utför vid sidan av ishockeyrinken. I och med detta 

har ett uppsatsämne sakta men säkert utkristalliserats. 

   Tack till våra klasskamrater för givande diskussioner där vi fått ventilera våra tankar samt för 

gott sällskap vid kaffepauser. Ni vet vilka ni är. Ett stort tack till de respondenter som deltagit 

i studien. Utan er medverkan hade studien inte varit möjlig att genomföra. Ett särskilt varmt 

tack ska riktas till vår handledare Carin Nordström för givande handledning och skarpa 

förbättringsförslag. Ditt engagemang och entusiasm har givit oss den energi som varit 

betydande för att lyckas färdigställa uppsatsen. Tack Carin! 

 

 

 

Falun, 21 maj, 2018 

 

Joakim Eriksson och Philip Emanuelsson 

  



Sammanfattning  
  

Bakgrund:  Forskning visar att svenska idrottsföreningar besitter grundläggande värden som 

är att betrakta som samhällsnyttiga. Svenska idrottsföreningar erhåller likaså ett ekonomiskt 

stöd från den offentliga sektorn som ett erkännande av dess samhällsnytta. Likväl har svenska 

idrottsföreningar börjat arbeta med CSR likt företag för att bidra till samhället. En av dessa 

svenska idrottsföreningar är Brynäs IF som arbetar med ett omfattade CSR-arbete trots att deras 

kärnverksamhet, dvs. idrotten i sig, redan bidrar med samhällsnytta. 

  
Syfte:  Syftet med studien är att bidra med en ökad förståelse varför Brynäs IF arbetar med 

CSR trots att deras kärnverksamhet redan bidrar med samhällsnytta och om CSR-arbetet har 

betydelse för huvudsponsorerna. 

  
Metod:  Forskningsdesignen som tillämpades var en fallstudie för att beskriva det enskilda 

fallet Brynäs IF. En kvalitativ metod med intervjuer användes som angreppssätt för att bidra 

med en ökad förståelse. 

  
Slutsats:   Anledningen till att Brynäs IF arbetar med CSR beror på olika saker. Dels 

tillmötesgår de kraven från huvudsponsorerna. Dels erhåller de även ökade sponsorintäkter i 

och med CSR-arbetet. Studien visar även att CSR-arbetet är en väsentlig anledning till varför 

huvudsponsorerna sponsrar Brynäs IF. 

  
  
Nyckelord:  
Brynäs IF, CSR, Sponsring, Idrottsförening, Intressentteorin 

     



Abstract  
  
Background: Research shows that Swedish sport organisations possesses socially useful 

values. Swedish sport organisations obtain as well economic support from the government as a 

recognition of their socially beneficial basis. However, Swedish sport organisations have begun 

working with CSR like companies in order to contribute to the society. One of these sport 

organisations is Brynäs IF, who is working with a comprehensive CSR despite their socially 

beneficial basis. 

  
Purpose:  The purpose of this study is to increase the knowledge why Brynäs IF working with 

CSR despite their socially beneficial basis and if CSR is essential for the main sponsors. 

  
Method:  The research strategy adopted was a case study in order to describe the case of Brynäs 

IF. A qualitative method with interviews was used in order to increase the knowledge. 

  
Findings:  The reason why Brynäs IF working with CSR depends on different motives. First 

of all, they meet the requirement from their main sponsors. Secondly, they obtain a higher 

amount of sponsorship revenue. This study also shows that CSR is an essential reason why the 

main sponsors is associated with Brynäs IF. 

  
  
Keyword:  
Brynäs IF, CSR, Sponsorship, Sport organisation, Stakeholder theory 
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1.  Inledning  
 
I första kapitlet ges en presentation av det identifierade problemområdet – svenska 

idrottsföreningars arbete med Corporate Social Responsibility. Sedermera kommer 

diskussioner föras varför det är problematiskt och studiens syfte presenteras. 

 
 
1.1  Bakgrund  
 
Corporate Social Responsibility (CSR) är ett fenomen som växte fram inom idrotten under 

1990-talet och har sedermera kommit att bli välanvänt av idrottsorganisationer (Breitbarth, 

Walzel, Anangnostopoulos & van Eekeren, 2015; Sheth & Babiak, 2009). CSR innebär att 

företag tar ett samhällsansvar för att bland annat tillfredsställa intressenter i dess omgivning 

(Elbe, 2014). Detta är även något som svenska idrottsföreningar på senare tid börjat arbeta med 

(Persson & Normark, 2009). Den svenska idrottsrörelsen besitter dock redan grundläggande 

värden som är att betrakta som samhällsnyttiga. Argumenten för detta är att idrotten bidrar med 

olika mervärden såsom främjad folkhälsa, social utveckling, integration, etc. 

(Riksidrottsförbundet, 2017). Forskning visar även att idrottande ungdomar presterar bättre i 

skolan, har bättre självkänsla, begår färre brott och konsumerar mindre alkohol (Stattin & 

Özdemir, 2012). Detta bidrar således med reducerade kostnader för samhället i form av hälso- 

och sjukvård och minskad frånvaro från arbetet (Riksidrottsförbundet, 2017). I 

Riksidrottsförbundet (2009) framgår det likaså att stödet som idrottsföreningar erhåller från den 

offentliga sektorn ska ses som ett erkännande av deras samhällsnytta. Peterson (2003; 2004) 

stärker denna tes genom att poängtera att de bidrag idrottsrörelsen lämnar i form av 

förebyggande hälsovård, ungdomsverksamhet och fritidssysselsättning är bakgrunden till att 

samhället delar ut ett ekonomiskt stöd till idrotten. 

   När idrottens amatörregler avskaffades år 1967 öppnade sig idrotten mot två av samhällets 

centrala aktörer – staten och marknaden. Genom detta kom idrotten att genomgå en 

kommersialisering- och professionaliseringsprocess (Peterson, 2004). Med kommersialisering 

menas att idrotten blir producerad för att säljas på en marknad. Professionalisering syftar dels 

till övergången från amatöridrottare till professionella idrottare och dels att organisationen 

bedrivs professionellt. Sedan år 1999 är det även tillåtet för svenska idrottsföreningar att 

bedriva sin verksamhet i aktiebolagsform och för detta bolag sälja 49 procent av andelarna. 
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Resterande 51 procent måste däremot ägas av idrottsföreningen (Malmsten & Pallin, 2005). 

Denna regel brukar i folkmun benämnas som 51-procentregeln och innebär att 

idrottsföreningens medlemmar reserverar sig röstmajoritet i vederbörande bolag (Lindholm, 

2014). Ett utslag av kommersialiseringen är bland annat att sponsring blivit ett framväxande 

fenomen inom idrotten. Larsson von Garaguly (2016) menar att kommersialiseringen av 

idrotten har medfört att kraven på resurser har ökat för idrottsföreningarna och anskaffningen 

av dessa resurser är en central del i deras verksamhet. Fyrberg Yngfalk (2014) belyser att 

sponsring i dag är en viktig inkomstkälla för idrotten och därav kan det leda till svåra etiska 

ställningstagande för svenska idrottsföreningar. Fyrberg Yngfalk (2014) menar vidare att 

idrotten kan bli underordnad marknaden, vilket medför att svenska idrottsföreningar kan 

tvingas göra kompromisser när de ingår sponsorskap med kommersiella aktörer. 

   Trots att svenska idrottsföreningar har kommersialiserats förändras inte deras samhällsnyttiga 

grund likväl som de måste vara ideella föreningar. Som forskning visar bidrar den svenska 

idrottsrörelsen med flertalet samhällsnyttiga effekter som uppmärksammas genom att de 

erhåller ett ekonomiskt stöd från den offentliga sektorn. Därmed blir det paradoxalt när svenska 

idrottsföreningar arbetar med samhällsnyttiga frågor i form av CSR-arbeten likt företag trots att 

deras kärnverksamhet, dvs. idrotten i sig, redan bidrar med samhällsnytta. 

 
 

1.2  Problemdiskussion  
  
Merparten av forskningen som behandlar idrott och CSR är utförd på den amerikanska 

idrottsrörelsen med amerikanska idrottsorganisationer som utgångspunkt. Detta kan härledas 

till att CSR-arbeten i vissa fall är ett krav för idrottsorganisationer i USA (Babiak & 

Trendafilova, 2011). Det ska även poängteras att det finns föga forskning kring området idrott 

och CSR (Breithbrath et al., 2015; Sheth & Babiak, 2009). Trots att det finns föga forskning 

inom området är det av intresse med den anledning att svenska idrottsföreningar redan bidrar 

till samhället i och med deras idrottsliga verksamhet. 

   Babiak och Trendafilova (2011) hävdar att idrottsorganisationer alltid varit en del av 

samhället och att deras bidrag till samhället som utgångspunkt är just idrotten i sig. Likväl är 

flertalet idrottsorganisationer engagerade i CSR-arbeten som bland annat rör 

utbildningsprogram, idrottsprogram för ungdomar, folkhälsa, etc. (Sheth & Babiak, 2009). 

Godfrey (2009) menar att idrottsorganisationer måste arbeta med CSR likt andra organisationer. 

CSR-arbete kan även ge idrottsorganisationer en ekonomisk vinning likväl som positiv 
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publicitet, detta kan i sin tur leda till att intressenter blir positivt inställda till 

idrottsorganisationen (Filizöz & Fisne, 2011; Smith & Westerbeek, 2007). Babiak och 

Trendafilova (2011) förklarar att idrottsorganisationer som arbetar med CSR erhåller legitimitet 

av deras intressenter och kan således attrahera fler sponsorer som på sikt kan utmynna i en ökad 

konkurrenskraft. Babiak och Wolfe (2009) menar att externa påtryckningar kan påverka 

idrottsorganisationer att börja arbeta med CSR. De externa påtryckningarna omfattar i detta fall 

idrottsorganisationers intressenter såsom sponsorer, staten, media, supportrar, etc. Filizöz och 

Fisne (2011) fyller i att dagens organisationer behöver tillmötesgå behovet från externa och 

interna intressenter. Vikten av att arbeta med miljörelaterade frågor är en växande trend inom 

området för CSR, särskilt i USA. Genom att strategiskt arbeta med dessa frågor kan legitimitet 

uppnås gentemot intressenter (Babiak & Trendafilova, 2011; Trendafilova, Babiak & Heinz, 

2013), vilket också kan härledas till att externa påtryckningar är en faktor som påverkar 

idrottsorganisationer att implementera CSR. Vidare förklarar Blumrodt, Desbordes och Bodin 

(2013) och Babiak och Trendafilova (2011) att idrottsorganisationer kan stärka sitt varumärke, 

erhålla legitimitet och konkurrensfördelar genom att arbeta med CSR. 

   Som tidigare nämnt är merparten av forskningen utförd på amerikanska idrottsorganisationer. 

Det som är återkommande i tidigare studier är att idrottsorganisationer använder CSR som ett 

verktyg för att uppnå legitimitet och tillfredsställa intressenter såsom sponsorer, media, publik 

och andra aktörer i omgivningen. Forskning visar även att externa påtryckningar är en av 

anledningarna till att amerikanska idrottsorganisationer implementerar CSR för att se till 

exempelvis sina sponsorers intressen. Det ska dock återigen tilläggas att svenska 

idrottsföreningar redan besitter grundläggande egenskaper som är att betrakta som 

samhällsnyttiga och sålunda kan frågan ställas varför de arbetar med CSR. 

   Elitishockeyföreningen1 Brynäs IF arbetar med CSR tillsammans med deras huvudsponsorer, 

Bauer, Bilbolaget, Gävle kommun och Länsförsäkringar Gävleborg. Arbetet benämns En bra 

start och är indelat i fyra områden som innebär att föreningen bland annat arbetar för att sänka 

ungdomsarbetslösheten i Gävle, att fler barn ska klara sin utbildning, att bidra till en lugnare 

och tryggare skolmiljö, etc. (Brynäs IF, 2018). Problematiken ligger i att Brynäs IF tar sig an 

ansvarsområden i detta arbete som idrottsföreningar inte är ämnade att arbeta med. En central 

fråga blir således varför Brynäs IF – som är en idrottsförening vars syfte är att bedriva idrottslig 

                                                
1  Med  elitidrott  menas  att  föreningen  eller  den  aktive  befinner  sig  på  högsta  eller  näst  högsta  nivå  nationellt  
eller  internationellt  (Riksidrottsförbundet,  2016).  
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verksamhet – exempelvis arbetar med att sänka ungdomsarbetslösheten och uppmuntra barn i 

skolor till att sköta sina studier. 

 
 
1.3  Frågeställning  
  
Med bakgrund mot det som redogjorts för ovan är det problematiskt att idrottsföreningen 

Brynäs IF vars kärnverksamhet redan är samhällsnyttig även arbetar med CSR, som ligger helt 

utanför deras kärnverksamhet. Det vill säga ansvarsområden som idrottsföreningar inte är 

ämnade att arbeta med. Sålunda avser studien att besvara följande frågeställningar: 

 

•   Hur definierar Brynäs IF och dess huvudsponsorer begreppet CSR? 

•   Hur betydande är En bra start för huvudsponsorerna? 

•   Hur påverkar huvudsponsorerna Brynäs IF i arbetet med En bra start? 

•   Hur bidrar En bra start till Brynäs IF och dess huvudsponsorer vad gäller ekonomiska 

effekter? 

  
  
1.4  Syfte  
  
Syftet med studien är att bidra med en ökad förståelse varför Brynäs IF arbetar med CSR trots 

att deras kärnverksamhet redan bidrar med samhällsnytta och om CSR-arbetet har betydelse för 

huvudsponsorerna.  

  
  
1.5  Förväntat  kunskapsbidrag  
 
Med den anledning att det föreligger föga forskning rörande svenska idrottsföreningars arbete 

med CSR kan denna studie förväntas lämna ett bidrag inom området samt ge inspiration till 

vidare forskning inom området. Med hänsyn till studiens begränsning och omfattning förväntas 

den kunna ge kunskap om varför Brynäs IF arbetar med CSR trots att deras kärnverksamhet 

redan bidrar med samhällsnytta och om CSR-arbetet har betydelse för deras huvudsponsorer. 

Studien förväntas även kunna ge en indikation om fler svenska idrottsföreningar bör arbeta med 

CSR likt Brynäs IF. 
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1.6  Avgränsning  
 
Studien begränsas till Brynäs IF och deras fyra huvudsponsorer – Bauer, Bilbolaget, Gävle 

kommun och Länsförsäkringar Gävleborg. Brynäs IF har även fem officiella sponsorer som 

innehar rätten att associera sig med En bra start och tillgodogöra sig effekten med arbetet. Dock 

är dessa inte en del av undersökningen med anledning av att studien varit tidsbegränsad. 

UNICEF som även är en del i En bra start har inte deltagit i studien med samma anledning. 

Studien har inte heller avsett att studera supportrarna, med den anledningen att det centrala har 

varit att studera CSR-arbetet mellan Brynäs IF och dess huvudsponsorer. 
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2.  Teoretiskt  ramverk  
  
I det andra kapitlet kommer CSR som begrepp att presenteras, sedermera följer en modell 

gällande CSR för att reda ut de olika beståndsdelarna inom ramen för begreppet. Därefter 

förklaras intressentteorin och sponsring för att kunna analysera huvudsponsorernas roll. 

Avslutningsvis redogörs för teoretiska utgångspunkter. 

  
  
2.1  Corporate  Social  Responsibility  
  
Corporate Social Responsibility (CSR), även kallat företagets sociala ansvar, är ett 

vittomfattande begrepp (Elbe, 2014; Löhman & Steinholtz, 2003). Ett begrepp som är 

problematiskt att klargöra (Filizöz & Fisne, 2011) och där det inom idrottsvärlden inte har en 

egen definition utan följer samma definition som för företag (Blumrodt et al., 2013). Det vill 

säga att definitionen inte skiljer sig vare sig det används av företag eller idrottsföreningar. 

Persson och Normark (2009) menar dock att CSR är ett arbete som vid första anblick inte ses 

som del av en organisations kärnverksamhet, utan snarare som filantropi2. Med det 

sammantaget är utgångspunkten med CSR att bidra till samhällsnytta oavsett om det används 

inom idrotten eller i företagsvärlden. 

   Holmblad Brunsson (2010) menar att företag som arbetar med CSR visar att de är goda 

företag, dvs. de nöjer sig inte med att följa lagar och regler utan vill bidra med samhällsnytta. 

Holmblad Brunsson (2010) förklarar vidare att genom detta arbete blir således intressenter – 

anställda, leverantörer, samhället, etc. – också tillfredsställda. Det betyder följaktligen att 

företag som arbetar med CSR uppnår legitimitet gentemot dess intressenter. Filizöz och Fisne 

(2011) poängterar att organisationer som inte arbetar med CSR får svårt att överleva med den 

anledningen att intressenter i dag förväntar sig att företag bidrar med samhällsnytta. 

  
  
  
  
  
  
  

                                                
2  Filantropi,  verksamhet  som  syftar  till  att  osjälviskt  hjälpa  människor  som  är  i  nöd,  se  välgörenhet  
(Nationalencyklopedin  [NE],  2018).  
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2.1.1  The  Pyramid  of  Corporate  Social  Responsibility  
  
Carroll (1991) delar in begreppet CSR i fyra delar som tillsammans konstruerar en helhetsbild 

av begreppet som formas likt en pyramid (se Figur 1). Dessa delar omfattar ekonomiskt, 

juridiskt, etiskt och filantropiskt ansvar. En av de grundläggande byggstenarna är ekonomiskt 

ansvar och återfinns därmed i botten av pyramiden. Carroll (1991) menar att det ekonomiska 

ansvaret innebär att företag agerar för att vara lönsamma och använder det som grund i sitt 

arbete med ansvarstagande. Är inte företag lönsamma kommer deras verksamhet inte att kunna 

fortgå. Nästa grundläggande byggsten i pyramiden är det juridiska ansvaret. Det juridiska 

ansvaret innebär, enligt Carroll (2016), att företag ansvarar över att följa de regelverk som är 

uppsatta på statlig, regional och kommunal nivå. Det vill säga de förväntas att utföra sina 

uppdrag inom lagens ramverk. Dessa två grundläggande byggstenar utgör tillsammans botten 

av pyramiden och är en nödvändighet för företag att uppfylla för att på sikt överleva (Carroll, 

2016). 

   Nästa steg i pyramiden är det etiska ansvarstagandet. Carroll (1991) förklarar att etiskt ansvar 

syftar till en högre nivå av ansvarstagande. Det innebär att företag förväntas uppfylla de sociala 

och etiska normer som existerar utöver lagstiftningen. Carroll (2016) poängterar angående det 

etiska ansvaret att målet med dessa förväntningar är att företag ska uppfylla alla de normer, 

värderingar, förväntningar, etc. som intressenter i omgivningen har på dem. I toppen av 

pyramiden återfinns det filantropiska ansvaret. Carroll (1991) menar att det filantropiska 

ansvaret innebär företagets frivilliga engagemang och omfattar alla former av välgörenhet 

utöver kärnverksamheten. Med andra ord är det filantropiska ansvaret inte reglerade av lagen 

och inte generellt förväntat av företag ur en etisk aspekt. Carroll (2016) förklarar att filantropi 

inte är ett förväntat ansvar för företag, men i dag önskas företag att frivilligt engagera sig i 

samhällsnyttiga frågor. Carroll (2016) poängterar ”philantrophy historically has been one of 

the most important elements of CSR definitions and this continues today” (s. 4). 
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Figur 1: The Pyramid of Corporate Social Responsibility (Carroll, 1991 s. 42) 

 
 

Det ska tilläggas att dessa fyra byggstenar inte är fristående, utan är beroende av varandra. 

Sammantaget innebär CSR att företag behöver uppfylla det ekonomiska, juridiska, etiska och 

filantropiska ansvaret. De företag som arbetar med CSR bör följaktligen sträva efter att uppnå 

vinst, följa lagstiftningen, ta ett etiskt ansvar och framstå som samhällsnyttiga (Carroll, 1991). 

 
 
2.2  Intressentteorin  
 
Enligt intressentteorin finns ett beroende mellan organisationer och dess omgivande aktörer, 

vilket beror på organisationernas behov av resurser och finansiering (Freeman & Reed, 1983). 

Frideman och Miles (2006) förklarar att en intressent identifieras genom att den har ett intresse 

i organisationen och om organisationen i sin tur kan få ut något av intressenten i utbyte. 

Freeman (1984) definierar en intressent som ”any group or individual who can affect or is 

affected by the achievement of the organization’s objectives” (s. 46). Frideman och Miles 

(2006) menar även att intressenter påverkar organisationer i deras beslut om viktiga frågor och 

organisationen behöver ta ett beslut utifrån de olika kraven som intressenterna ställer. 

Grafström, Göthberg och Windell (2008) belyser att aktörer eller intressenter i omgivningen 

påverkar och påverkas av företagens handlande. En intressent ses följaktligen som individer 

eller grupper som har intresse i organisationen (Donaldson & Preston, 1995) och vilka kan 
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påverka organisationen eller kan komma att själva bli påverkade av denna (Freeman & Reed, 

1983; Grafström et al., 2008). Grafström et al. (2008) menar vidare att det är centralt att förstå 

vilka intressenter företag har särskilda relationer till, i den bemärkelse att de kan påverka och 

styra dess dagliga verksamhet. 

   Organisationer har fler intressenter än aktieägare, varför det krävs att organisationerna 

uppfattas som legitima av dessa intressenter blir alltmer påtagligt (Filizöz & Fisne, 2011; Moir, 

2001). Det innebär att organisationerna tillämpar olika former av CSR-aktiviteter som framförs 

till intressenterna för att uppnå legitimitet (Moir, 2001). Grafström et al. (2008) poängterar att 

några av de centrala intressenterna har haft en större betydelse än andra när det gäller att sätta 

CSR-frågor på företagens agenda. 

   Cragg (2002) förklarar att intressenterna har olika krav på vad de anser är viktigt och att 

organisationen ska ta hänsyn till intressenterna vid beslutsfattande. Cragg (2002) menar att 

investerare anser att det är viktigt med en ekonomisk vinst medans staten anser att ett 

fungerande samhälle är betydande.  

 
 
2.3  Sponsring  
 
Meenaghan (1991) hävdar att sponsring som fenomen kan härledas till det antika Grekland och 

Romarriket, medans dagens sponsring drivs av kommersiella ändamål. Här menar Larsson von 

Garaguly (2016) att sponsringens fokus har flyttats från ett filantropiskt perspektiv till ett 

affärsorienterat perspektiv. Studier visar att sponsring bland annat används i kommersiella 

syften för att stärka varumärket för en organisation (Cornwell, Weeks & Roy, 2005; 

Meenaghan, 1991; Meenaghan, McLoughlin & McCormack, 2013) samt som ett verktyg för 

marknadsföring (Cliffe & Motion, 2004). 

   Utgångspunkten vid sponsring är att det inkluderar minst två parter – sponsorn och den 

sponsrade. Sponsorn tillhandahåller resurser i utbyte mot rättigheten att associera sig med 

sponsringsobjektet (Larsson von Garaguly, 2016). Det ska tilläggas att sponsring kräver en 

form av motprestation från den sponsrade. Larsson von Garaguly (2016) poängterar att om en 

aktör donerar resurser utan att använda det i ett kommersiellt syfte kan detta anses vara en gåva. 

Om aktören däremot förväntar sig en viss goodwill3 från den externa omgivningen eller att det 

görs i ett marknadsföringssyfte är det inte längre att anses som gåva utan anses istället som ett 

                                                
3  Goodwill  syftar  till  värdet  av  organisationens  rykte.  
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utbyte mellan parterna (Larsson von Garaguly, 2016). En vedertagen definiering av sponsring 

är därmed att ett utbyte av resurser äger rum på en marknad mellan minst två parter. 

   Plewa, Carlilla, Mzodier och Quester (2016) menar att när det finns altruistiska motiv för 

idrottsorganisationer att engagera sig i samhällsnyttiga frågor medför det en skarp CSR-image 

för deras sponsorer. Plewa et al. (2016) förklarar vidare att när ett företag sponsrar en 

idrottsorganisation som arbetar med samhällsnyttiga frågor i form av CSR skapar det en 

gynnsam situation för alla aktörer. Det vill säga sponsorn erhåller en skarp CSR-image, idrotts-

organisationen erhåller resurser av sponsorn och idrottsorganisationen bidrar till samhället. 

 
 
2.4  Sammanfattning  av  teoretiska  utgångspunkter  
 
Carrolls CSR-pyramid kommer användas vid diskussion av empiri för att tydliggöra hur 

huvudsponsorerna och Brynäs IF ser på CSR samt vad de anser är viktigt inom pyramiden. 

Huvudsponsorerna är intressenter till Brynäs IF och vice versa, vilket medfört att begreppet 

sponsring har förklarats. Därav kommer även intressentteorin appliceras i diskussionen för att 

se huruvida Brynäs IF:s arbete med En bra start används för att se till huvudsponsorernas 

intressen. Intressentteorin kommer användas för att klargöra vad huvudsponsorerna anser är 

viktigt samt om Brynäs IF:s arbete med En bra start är anledningen varför de väljer att sponsra 

Brynäs IF. 
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3.  Metod  
 
Det tredje kapitlet består inledningsvis av argumentation för val av forskningsdesign och 

insamling av data. Därefter beskrivs studiens trovärdighet och pålitlighet. Avslutningsvis 

diskuteras metodkritik och etiska aspekter.  

 
 
3.1  Forskningsdesign  
 
Syftet med studien är att bidra med en ökad förståelse varför Brynäs IF arbetar med CSR trots 

att deras kärnverksamhet i grunden bidrar med samhällsnytta och om CSR-arbetet har betydelse 

för huvudsponsorerna. Den forskningsdesign som användes var en fallstudie för att beskriva 

det enskilda fallet Brynäs IF. En fallstudie fokuserar på en viss händelse eller företeelse och att 

man söker efter det specifika snarare än det ordinära (Merriam, 1994). Fördelar med fallstudier 

är bland annat att de ger en helhetssyn över fallet, ger möjlighet att närma sig problemområdet 

i sin helhet, är lämplig vid småskalig forskning, etc. (Denscombe, 2016) samt att de svarar på 

hur- och varförfrågor (Eriksson & Hultman, 2014). Merriam (1994) menar att en fallstudie 

gäller en specifik situation, men kan likväl illustrera ett generellt problem. Det vill säga 

fallstudier har inte som mål att hänga ut enskilda företeelser, utan snarare förstå vissa företeelser 

utifrån ett fall. 

   I den bemärkelse att syftet med studien är att bidra med en ökad förståelse användes en 

kvalitativ metod som angreppssätt. Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) menar att en kvalitativ 

metod kan ge forskaren en inblick i vilka kvalitéer eller egenskaper en företeelse innehar. 

Repstad (2007) fyller i att kvalitativa metoder ofta ger forskaren en stabil grund för att förstå 

specifika händelser. En kvalitativ metod som angreppssätt bidrar därför med en ökad förståelse. 

 
  
3.2  Insamling  av  data  
  
En fördel med fallstudier är att flera informationskällor kan användas i studien. De 

informationskällor som framför allt förekommit i arbetet med denna studie är intervjuer. Fem 

stycken intervjuer har genomförts med de aktörer som har en direkt koppling till Brynäs IF:s 

CSR-arbete (Brynäs IF och dess fyra huvudsponsorer). Fyra av fem intervjuer genomfördes på 

respondenternas arbetsplats, däremot genomfördes den femte intervjun via telefon. I den 

bemärkelse att det geografiska förhållandet tillsammans med studiens tidsbegränsning inte 
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gjorde det möjligt att genomföra intervjun på respondentens arbetsplats. Intervjufrågor har 

ställts utifrån Carrolls CSR-pyramid och intressentteorin. Detta för att följaktligen analysera 

hur respondenterna ser på CSR och vad de anser är viktigt inom pyramiden samt huruvida de 

ser till varandras intressen. Alla de genomförda intervjuerna pågick mellan 30–40 minuter och 

var semistrukturerade vilket gav respondenterna möjlighet att utveckla sina synpunkter. Genom 

att semistrukturerade intervjuer användes gavs även möjlighet att ställa följdfrågor till 

respondenterna för att utveckla svaren. Vid intervjuerna visade respondenterna ett personligt 

engagemang, det visades genom att de var tillmötesgående och avslappnade. De hade även lätt 

för att prata om Brynäs IF:s arbete med En bra start och svaren uppfattades som ärliga. 

Denscombe (2016) förklarar att en semistrukturerad intervju är ett tillvägagångssätt som 

tillämpas för att få en ökad förståelse och kunskap om ett ämne eller företeelse. 

Semistrukturerade intervjuer gör det även lättare för respondenterna att besvara frågorna i egna 

termer (May, 2013) och fördelen med intervjuer är att det ger en möjlighet att tolka situationen, 

kroppsspråket och annat som inte kan uppmärksammas vid exempelvis enkäter (Eriksson & 

Hultman, 2014). En intervjumall skickades till respondenterna innan intervjuerna ägde rum. 

Detta med anledningen av att respondenterna kunde förbereda sig på frågorna och besvara dessa 

utförligt. Repstad (2007) menar att en intervjumall med några huvudsakliga frågeställningar 

kan framställas av forskaren och sedermera skickas till respondenterna innan intervjuerna äger 

rum. När intervjuerna ägde rum spelades dessa in med hjälp av mobiltelefon för att underlätta 

forskningsprocessen. Repstad (2007) poängterar att forskare rekommenderar att kvalitativa 

intervjuer spelas in då fördelarna med detta är att forskaren kan koncentrera sig på vad 

respondenten säger, uppfatta kroppsspråk, etc. istället för att föra anteckningar. 

 
 
3.2.1  Urval  
 
Urvalet av respondenter att intervjua har skett genom att kontakt togs med Brynäs IF för att ta 

reda på vilken person inom föreningen som ansågs vara lämpad att prata med. Sedermera har 

föreningen rekommenderat vilka personer av deras huvudsponsorer – Bilbolaget, Gävle 

kommun, Länsförsäkringar Gävleborg och Bauer – som varit relevanta att prata med. Detta 

urval av respondenter ger studien en övergripande bild över Brynäs IF:s arbete med En bra 

start. Repstad (2007) menar att det är frågeställningen eller problemformuleringen som avgör 

vem eller vilka som kan bli aktuell för intervju. I den bemärkelse att studien undersöker fallet 

Brynäs IF och deras arbete med En bra start anses respondenterna varit relevanta för denna 
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studie och fall. Repstad (2007) belyser att huvudkriteriet för att komma med i urvalet är om 

forskaren utgår ifrån att de aktuella personerna har viktig och relevant information att delge. 

 
 
3.2.2  Bearbetning  av  data  och  analysmetod    
 
En transkribering av intervjuerna har ägt rum för att underlätta bearbetningen av data. Patel och 

Davidson (2011) menar att kvalitativa studier ofta innebär att skriva ut intervjuer i textformat 

– en så kallad transkriptionsprocess. Efter att intervjuerna transkriberats analyserades 

sedermera dessa utifrån en tematisk analysmetod. Rennstam och Wästerfors (2015) förklarar 

att en tematisk analys innebär att forskaren fokuserar på innehållet under en intervju, dvs. vad 

som sägs eller beskrivs. Med anledning av stort omfång av data som tillhandahölls vid 

intervjuerna har fokus legat på Carrolls CSR-pyramid och intressentteorin för att följaktligen 

ge en smalare ingång i analysen, dvs. en tematisering av data. 

   Den kvalitativa data som samlats in under intervjuerna har därefter bearbetas i olika faser för 

att identifiera teman. Data har sorterats för att underlätta forskningsprocessen och generera en 

bättre överblick. Rennstam och Wästerfors (2015) hävdar att kvalitativa data aldrig anländer 

färdigsorterat och det är därför klokt att genomföra en sortering. Därefter har data reducerats 

för att identifiera väsentlig information med den anledning av att allt som framkommit i 

intervjuerna inte varit relevant för studien. Detta har skett via en kategorisk reducering. 

Rennstam och Wästerfors (2015) menar att en kategorisk reducering innebär en reduktion av 

data som utesluter vissa kategorier. Avslutningsvis har data använts för delvis att argumentera 

emot tidigare forskning och komplettera tidigare forskning. Rennstam och Wästerfors (2015) 

poängterar att det inte räcker med att sortera och reducera data – utan forskaren behöver även 

hävda något. 

 
  
3.3  Trovärdighet  och  pålitlighet  
 
I kvalitativa studier är det svårt att visa att studien uppnår stabil validitet med den anledning att 

data tolkas istället för att mätas (Denscombe, 2016). Även Bryman (2018) menar att man inte 

använder begrepp som validitet och reliabilitet i kvalitativa studier. I kvalitativa studier nämns 

istället begrepp som trovärdighet och pålitlighet för att stärka studien. 
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3.3.1  Trovärdighet  
  
Aspekter som stärker studiens trovärdighet är att intervjuerna med de fem respondenterna 

spelades in och transkriberades. Transkriberingen av intervjuerna skickades sedermera tillbaka 

till respondenterna för att bekräfta att svaren och frågorna uppfattades på ett korrekt sätt. Genom 

detta hade respondenterna möjlighet att återkomma vid eventuella feltolkningar under 

intervjuerna. Vid återkoppling från respondenterna återkom tre med bekräftelse att frågorna och 

svaren uppfattades korrekt. Resterande respondenter, två stycken, återkom inte med något svar. 

Bryman (2018) förklarar att respondentvalidering innebär att forskaren återlämnar en 

redogörelse till respondenterna för vad som sagts under exempelvis en intervju. 

Respondenterna har även fått tala fritt utifrån frågorna utan att bli avbrutna i samtalen. 

Ytterligare aspekter som stärker studiens trovärdighet är att fyra av fem intervjuer genomfördes 

under liknande förhållanden och att respondenterna som deltog i studien har en inblick i Brynäs 

IF:s arbete med En bra start. Denscombe (2016) menar att i kvalitativa studier används 

trovärdighet som ett alternativ till validitet och det innebär att forskaren visar att den empiri 

som samlats in har framställts i överensstämmelse med god praxis. 

 
 
3.3.2  Pålitlighet  
 
Metodkapitlet i studien beskriver hur forskningsprocessen har gått till väga och vilka moment 

som ingått. Detta med den anledning för att tydligt visa hur forskningen gått till väga för att ge 

studien pålitlighet och överförbarhet. Bjereld et al. (2009) menar att dokumentation av studien 

är till för att en annan forskare ska kunna följa studiens tillvägagångssätt om forskaren vill göra 

en liknande studie i framtiden. 

   Intervjumallen finns att tillgå som en bilaga (se Bilaga 1). Fyra av de fem intervjuerna 

genomfördes på respondenternas kontor med den anledningen av att det är en miljö där 

respondenterna känner sig trygga. Här betonar Repstad (2007) att det är av vikt att intervjua 

respondenterna där de känner sig hemma, t.ex. arbetsplatsen, bostaden, etc. Trost och Hultåker 

(2016) menar även att kvalitativa intervjuer i en studie ska genomföras på ett likartat 

tillvägagångssätt för att uppnå pålitlighet. Pålitlighet i kvalitativa studier innebär att man 

tydliggör studiens tillvägagångssätt och säkerställer att det skapas en tillgänglig redogörelse för 

alla delmoment i forskningen – forskningsfrågor, urval, etc. (Bryman, 2018; Denscombe, 

2016). 
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3.4  Metod-  och  källkritik  
  
Det ska tilläggas att det finns nackdelar med fallstudier som är värt att poängtera. Med tanke på 

att en avgränsning i fallet genomförts kan det medfört att alla aspekter inte fångats upp och 

följaktligen är det svårt att uttala sig om fallets helhet. Denscombe (2016) belyser att nackdelar 

vid genomförande av fallstudier är bland annat att det är svårt att definiera fallets gränser, 

resultatet är svårt att generalisera, etc. En fallstudie valdes emellertid som forskningsdesign. 

Detta eftersom fallstudier ger en helhetssyn över fallet (Denscombe, 2016) – i det här fallet 

Brynäs IF och deras arbete med En bra start. Det ska även tilläggas att fallet enbart fångar 

aspekter utifrån Carrolls CSR-pyramid och intressentteorin. Därmed kan annan väsentlig 

information inte uppmärksammats vid studiens genomförande. 

   En av de fem intervjuerna genomfördes via telefon. Nackdelen med telefonintervjuer är att 

forskaren inte kan läsa av kroppsspråket på respondenten (Eriksson & Hultman, 2014) och 

sålunda kan det bli problematiskt att tolka svaren. Valet föll ändå att genomföra en intervju via 

telefon med den anledning att det är bättre än att inte genomföra någon intervju alls. 

   Dokument, dvs. skriftliga källor (Denscombe, 2016; Merriam, 1994), har varit en del i 

informationsinsamlandet för fallstudien. Det bör beaktas att de dokumentära uppgifter som 

framkommer i Brynäs IF:s verksamhetsberättelser, stadgar, hemsida, etc. är uppgifter som 

föreningen själv vill framhäva och sålunda visas enbart subjektiv information. Dessa är således 

publicerade i annat syfte än studiens ändamål och detta har därmed tagits i beaktning. 

Denscombe (2016) menar att när forskare använder dokumentära uppgifter är dessa publicerade 

i ett annat syfte än undersökningens ändamål. 

 
 

3.5  Etiska  aspekter  
 
Det fanns även forskningsetiska aspekter att beakta vid genomförandet av studien. De 

respondenter som deltog gjorde detta av fri vilja och kunde när som helst avbryta sitt deltagande 

i studien. Här menar Trost (2012) ”dem vi vill fråga måste verkligen svara frivilligt och får inte 

övertalas att svara” (s. 47). Deltagarna tillhandahöll även information angående studiens 

ämnesområde i en intervjumall. Det insamlade materialet användes endast för att besvara 

studiens syfte samt att alla deltagare i studien blev anonymiserade. Anledningen till detta är att 

studien avser att bidra med en ökad förståelse varför Brynäs IF som idrottsförening arbetar med 

CSR, vilket betyder att respondenternas identiteter är irrelevant. De aspekter som nämnts ovan 

menar Repstad (2007) ingår i svenska etikregler rörande forskning. Forskaren förväntas även 
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informera deltagarna om syftet med studien och behandla insamlade data konfidentiellt 

(Eriksson & Hultman, 2014). Merriam (1994) poängterar samtidigt att ansvaret alltid faller på 

den enskilde forskaren att forskningen som bedrivs utförs på ett etiskt acceptabelt sätt. Därav 

beaktades dessa etiska aspekter vid genomförandet av studien. 
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4.  Brynäs  IF  
  
Det fjärde kapitlet ger en kort tillbakablick i idrottsföreningen Brynäs IF för att sedermera 

beskriva deras CSR-arbete. 

 
 
4.1  Den  idrottsliga  utvecklingen  –  från  dåtid  till  nutid  
 
Brynäs IF grundades den 12:e maj år 1912 som en ideell förening som ägnade sig åt flertalet 

idrotter. Föreningens klubbmärke kom att utformas av Gösta Wikström år 1913 och till en 

början bedrev inte föreningen ishockeyverksamhet utan det var först år 1939 som föreningen 

började ägna sig åt idrotten ishockey. Ishockeyföreningen Brynäs IF debuterade i den högsta 

serien säsongen 1943/1944 och blev då den första föreningen utanför Mälarregionen som 

spelade i högsta serien. Sedan säsongen 1960/1961 har föreningen varit bofast i den högsta 

serien och har sedan dess vunnit 13 SM-guld, vilket gör föreningen till en av de 

framgångsrikaste ishockeyföreningarna i Sverige (Knutsen & Willén, 2014). 

   I dag har Brynäs IF som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i 

enlighet med idrottens mål och inriktning (Brynäs IF, 2012). Föreningen har uppskattningsvis 

8 000 medlemmar och bedriver elitidrott vid deras junior-, dam- och herrverksamhet. 

Föreningen ägnar sig även åt ungdomsverksamhet för åldrarna 6–16 år och vars syfte bland 

annat är att ge ishockeyungdomar en meningsfull fritidssysselsättning och skapa ett livslångt 

intresse för idrotten ishockey (Brynäs IF, 2012; u.å.). 

 
 
4.2  Brynäs  IF  –  en  ideell  idrottsförening  
 
Den utmärkande egenskapen för svenska idrottsföreningar är att de är ideella föreningar. Alla 

medlemsorganisationer från den lilla kvartersföreningen till exempelvis Svenska 

Fotbollsförbundet klassificeras som ideella föreningar (Pallin, 2004). Wijkström och 

Lundström (2002) menar att en ideell förening är, tillskillnad från företag, uppbyggd av ideellt 

arbete. Vidare förklarar Wijkström och Lundström (2002) att kriteriet för ideella föreningar är 

att de ska vara formella (t.ex. med styrelse, skrivna stadgar, etc.), privata (att de är separerade 

från staten), självstyrande, inte dela ut överskott till sina ägare eller huvudmän samt ha inslag 

av idealitet. Det vill säga att grunden i svenska idrottsföreningar är att de vilar på ideellt arbete 

tillskillnad från företag. Brynäs IF är medlem i Svenska Ishockeyförbundet och därigenom 
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också ansluten till Riksidrottsförbundet. Föreningen åtar sig därmed sig att följa 

Riksidrottsförbundets stadgar, tävlingsbestämmelser, etc. (Brynäs IF, 2012). Lindholm (2014) 

menar att idrottsföreningar som är medlemmar i Riksidrottsförbundet måste vara ideella 

föreningar och vars syfte måste vara att bedriva idrottslig verksamhet. Det betyder följaktligen 

att Brynäs IF – som är ansluten till Riksidrottsförbundet – är en ideell idrottsförening vars 

uppgift är att bedriva idrottslig verksamhet. 

 
 
4.3  En  bra  start  
 
Inför säsongen 2014/15 startade Brynäs IF upp en verksamhet vid sidan av isen – ett CSR-

arbete – som benämns En bra start. Arbetet syftar till att stärka utvecklingen för barn och unga 

runt om i Gävle och utförs tillsammans med föreningens huvudsponsorer (Brynäs IF, 2015; 

2018). En bra start omfattar fyra huvudområden; Skolsamverkan, Ledarskapsakademin, Lek 

och aktivitet samt Vägen in (Brynäs IF, 2016; 2017; 2018). Skolsamverkan innebär bland annat 

att spelare i Brynäs IF besöker skolor runt om i Gävle för att uppmuntra barnen till att göra sina 

läxor och förklara vikten av att visa respekt mot varandra. Ledarskapsakademin syftar till att 

utbilda ideella ledare som är aktiva inom föreningslivet. Lek och aktivitet omfattar olika 

aktiviteter som Brynäs IF anordnar under barnens höst- och sportlov. Brynäs IF arbetar även 

med ett område de kallar för Vägen in. Det innebär att föreningen arbetar med att sänka 

ungdomsarbetslösheten i Gävle i hopp om att ungdomar i åldrarna 18–26 år ska få ett arbete. 

  



   19  

5.  Empiri  
  
Det femte kapitlet presenterar studiens empiri. Empirin redogörs för i löpande text där Brynäs 

IF och deras huvudsponsorer för en diskussion mellan varandra. 

 
 
5.1  Skilda  definieringar  av  begreppet  CSR  
 
Brynäs IF och deras huvudsponsorer definierar alla begreppet CSR på olika sätt. 

Länsförsäkringar Gävleborg förklarar vagt att CSR är en form av hållbarhet och 

samhällsansvar. De pratar om samhällsansvar utåt, men internt ses det som en form av trygghet. 

De menar att CSR ska innefatta både affärsnytta och samhällsnytta. De poängterar dock att 

”begreppet CSR är svårt att definiera”. Bauer belyser även att begreppet CSR är svårt att 

klargöra. Dock har de en tanke om att begreppet är ett initiativ eller projekt som man arbetar 

med utöver den ordinarie verksamheten för att bidra med samhällsnytta. De har även en syn på 

att föreningslivet i Sverige kan ses som ett halvt CSR-projekt. 

   Däremot har Brynäs IF, Bilbolaget och Gävle kommun en tydligare bild av begreppet. Brynäs 

IF definierar begreppet som social hållbarhet och menar att ”vi jobbar med att barn och unga 

ska få En bra start i livet, det är det som är vårt CSR”. Deras arbete med En bra start är en del 

av föreningens kärnverksamhet i dag och så länge de bedriver en ishockeyverksamhet kommer 

de även att arbeta med En bra start. Förhoppning med detta är att det ska mynna ut i ett bättre 

samhälle för barn och unga i Gävleborg. Gävle kommun menar att de är CSR med den 

anledning att de bidrar med samhällsnytta i allt arbete de utför. Detta i form av utbildning så 

människor kan försörja sig i framtiden, underhållning av väglag, stimulans till företagande, etc. 

för att människor ska erhålla en möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar. Däremot menar 

Gävle kommun att ”om man ska sätta en etikett på CSR är det innanförskap4”. För Bilbolaget 

betyder CSR att göra skillnad. De vill göra skillnad i samhället och exempelvis hjälpa 

människor som är utsatta i olika områden. 

 
 
 
 
 

                                                
4  Gävle kommun förklarar att innanförskap innebär att man är en del av samhället. Det vill säga att man har ett 
arbete att gå till, kan försörja sig, en meningsfull fritid, etc.  
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5.2  Hur  påverkar  En  bra  start  sponsorskapet?  
 
Brynäs IF förklarar att deras sponsorer på högsta nivå, huvudsponsorer och officiella sponsorer, 

ställer krav på föreningen. De hävdar att om du ska vara relevant som företag eller 

idrottsförening i dag krävs det att du ser över social hållbarhet – i det här fallet deras syn på 

CSR. De berättar att alla i föreningen är delaktig i En bra start på ett eller annat sätt. Sportchefen 

har till exempel i uppgift att se till spelarnas karaktärer vid kontraktsskrivningar och det ingår 

i spelarnas avtal med föreningen att de ska vara verksamma inom En bra start. De menar vidare 

att ”våra huvudsponsorer lägger inte de pengar de lägger i dag om vi inte arbetar med En bra 

start, inte en chans”. Brynäs IF berättar att deras huvudsponsorer pratar väldigt sällan om den 

idrottsliga delen av verksamheten och det centrala för huvudsponsorerna är arbetet med En bra 

start. De förklarar även att deras arbete med En bra start är något som huvudsponsorerna visat 

intresse för under sponsormöten. Huvudsponsorerna tydliggör detta genom att poängtera att En 

bra start är den vitala anledningen till att de sponsrar Brynäs IF med de summor som de faktiskt 

gör. 

 

Gävle kommun menar att: 

 

”Vi har börjat ställa krav i våra avtal oavsett om det är sponsoravtal mot idrottsföreningar 

eller samarbetspartners i andra sammanhang. Vi vill ha någon form av motprestation och den 

motprestationen är ju oftast det folk brukar benämna för CSR”  

 

Bauer, Bilbolaget och Länsförsäkringar Gävleborg förklarar att En bra start är något som de 

har uppmärksammat vid fortsatt sponsring av Brynäs IF. Bilbolaget menar ”ja, det är 

avgörande för oss”. De beskriver att de inte skulle sponsra Brynäs IF med den summa som de 

gör i dag om det inte vore för En bra start. Bauer berättar att en anledning till att de arbetar så 

tätt ihop med Brynäs IF är att föreningen vill vara annorlunda och nytänkande. Bilbolaget och 

Länsförsäkringar Gävleborg hävdar gemensamt att de inte bara köper exponering i form av 

skyltar längre, utan de kräver en större motprestation i deras sponsoravtal. Bilbolaget och 

Länsförsäkringar Gävleborg menar att deras sponsoravtal ska innehålla både affärsnytta och 

samhällsnytta kombinerat. Bilbolaget poängterar ”kan vi inte göra sunda affärer så kan vi inte 

heller göra det andra”. Länsförsäkringar Gävleborg ställer andra krav i dag när det kommer till 

sponsoravtal och genom detta valde de bort många samarbeten där de enbart skulle erhålla 

exponering. De poängterar ”vi ska bidra ordentligt med samhällsnytta när vi skriver 
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sponsringsavtal”. De använder sig inte längre av traditionell sponsring och om inte Brynäs IF 

arbetade med En bra start skulle de söka sig till andra utvecklande arbeten och istället investera 

i dessa. De framhäver även ”det ligger långt bort att vi ska återgå till ren idrottssponsring”. 

Bilbolaget förklarar att En bra start är den centrala anledningen till att de sponsrar Brynäs IF 

och menar ”hade man bara haft idrotten hade det inte varit aktuellt för oss”. Däremot berättar 

de även att idrottsliga resultat är av vikt med den anledningen att det kan generera i en ökad 

effekt i arbetet med En bra start. För Gävle kommun är En bra start likaså helt avgörande i 

deras sponsorskap med Brynäs IF och menar att ”ja det är själva idén till att vi går in i 

sponsorskapet”. De menar i den bemärkelsen att det ger barn och unga en meningsfull fritid 

eller att de tas in på arbetsmarknaden. De förklarar att genom detta är barn och unga inte ute på 

stan och orsakar skadegörelse. 

   Bauer skulle fortsätta sponsra Brynäs IF även om de inte arbetade med En bra start. De 

berättar att de är materialleverantör och det är på det sättet som deras affärsverksamhet fungerar. 

De förser Brynäs IF med material till ett reducerat pris och erhåller därigenom en god 

ekonomisk vinning genom sponsorskapet. Däremot hade de inte arbetat lika tätt med Brynäs IF 

om föreningen inte arbetade med En bra start. De menar även att de gärna ser att andra 

idrottsföreningar arbetar lika strukturerat som Brynäs IF i deras CSR-arbete. Gävle kommun 

hade inte sponsrat föreningen, däremot hade de återgått till ordinarie föreningsstöd, dvs. det 

offentliga stöd som idrottsföreningar erhåller av staten. 

  Genom att Brynäs IF arbetar med En bra start kan de i sin tur påverka sina huvudsponsorer 

genom att kräva en större summa pengar för att ingå i ett sponsorskap. De ställer även krav på 

huvudsponsorerna att de inte får vara passiva, utan deras huvudsponsorer behöver vara 

delaktiga i En bra start. 

 
 
5.3  Huvudsponsorernas  inflytande  i  En  bra  start  
 
Huvudsponsorerna berättar även att de är med i styrgruppen i En bra start och kan följaktligen 

besluta om vilka frågor som ska bedrivas. Brynäs IF stärker detta genom att förklara att deras 

huvudsponsorer sitter med i styrgruppen och får påverka besluten om vilka aktiviteter som 

utförs, vad för samhällsfrågor de anser är viktiga, etc. Gävle kommun förklarar att genom 

arbetet med En bra start är Brynäs IF ute i skolorna och uppmuntrar barn till studier. De menar 

vidare att genom detta kommer barn och unga klara skolgången bättre vilket kan leda till ökade 

chanser till inträde på arbetsmarknaden i framtiden, dvs. ett innanförskap. De berättar att deras 



   22  

fokus ligger på utbildning. Brynäs IF berättar att Gävle kommun har en inblick i arbetet 

föreningen gör runt om i skolorna och Länsförsäkringar Gävleborg har i sin tur en insyn i arbetet 

föreningen utför med Vägen in, dvs. arbetet med att sänka ungdomsarbetslösheten. 

Länsförsäkringar Gävleborg berättar att som huvudsponsor är man en del i styrgruppen där det 

diskuteras och fastställs hur verksamhetsplanen ska se ut. De poängterar angående En bra start 

att ”vi har en bra inblick och kan påverka”. 

   Bauer hävdar att de har varit med och satt ramarna för En bra start och godkänt en del av de 

frågor som ska bedrivas. De berättar även att de är insatta i det dagliga arbetet med En bra start, 

däremot är de inte lika mycket involverad som de önskar att de var. De har även en önskan om 

att de tillsammans med Brynäs IF kan få fler tjejer engagerade i att spela ishockey. Brynäs IF 

talar om att alla huvudsponsorer inte är lika mycket involverade i En bra start, men att alla är 

tillräckligt involverade. Gävle kommun berättar att de önskar att Brynäs IF ”sätter mer tryck 

på sina sponsorer” och förtydligar att Brynäs IF bör ställa mer krav på sina sponsorer att ta 

emot praktikanter. Gävle kommun berättar vidare att ”vi har justerat kraven, till exempel vill vi 

se en bättre rapportering av samhällsnyttan som utförs så att vi kan se vad vi får för de pengar 

vi lägger”. Bilbolaget menar att det är en grundläggande del att de kan vara med och påverka 

vad man gör i arbetet med En bra start. De har varit delaktiga och påverkat vilka områden som 

ska behandlas. De menar ”det är viktigt för oss det Brynäs IF gör vid sidan av isen”. 

 
 
5.4  Det  kommersiella  värdet  som  En  bra  start  bidrar  med  
 
De effekter som Brynäs IF tydligast kan se av En bra start är ekonomiska. Genom att de arbetar 

med En bra start erhåller de en ökad summa sponsorintäkter och menar att ”våra 

huvudsponsorer betalar mycket mer i dag”. De upplever dock att andra delar av arbetet med En 

bra start är svåra att mäta. Däremot uppfattar de från lärare och rektorer att besöken som görs 

i skolorna bidrar till en tryggare skolmiljö för eleverna. De berättar vidare att En bra start bidrar 

med praktikplatser och anställningar för barn och unga vilket medför vinster för kommunen. 

Bauer ser goda ekonomiska resultat genom associationen med Brynäs IF, bland annat genom 

att de knyter regionens ishockeyföreningar till sig. Länsförsäkring Gävleborg ser en indirekt 

ekonomisk effekt av sitt sponsorskap med Brynäs IF och En bra start. De berättar att när fler 

barn och unga blir aktiva i föreningslivet minskar skadegörelsen exempelvis på stan. Detta leder 

i sin tur till lägre försäkringskostnader för Länsförsäkringar Gävleborg och således ser de en 

ekonomisk effekt. En tydligare effekt som de ser är att det varit avgörande för kunden vid val 
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av försäkringsbolag och poängterar ”i vissa kundmöten har det varit affärsavgörande”. Gävle 

kommun förklarar att varje person som tar steget in till ett innanförskap ger en samhällsvinst 

på 4,6 miljoner kronor. Länsförsäkringar Gävleborg tillsammans med Gävle kommun berättar 

att varje ungdom som kommer i arbete utifrån en praktikplats ger en samhällsvinst på 2,3 

miljoner kronor. Gävle kommun talar om att de kan se den kortsiktiga effekten av 

sponsorskapet, däremot tillägger de att bedömningen av den långsiktiga effekten kan göras om 

ungefär fem år. Bauer menar att Brynäs IF:s arbete med En bra start framhäver deras image 

gentemot andra föreningar. Bilbolaget menar att Brynäs IF bygger deras varumärke och genom 

En bra start visar de att de gör någonting mer än att sälja bilar. De tillägger ”vi vet att vårat 

varumärke är känt och vi tror det är tack vare samarbetet”. De förklarar att spelare och ledare 

i Brynäs IF kör runt i staden med de bilar som de nylanserar och därigenom bygger Brynäs IF 

deras varumärke. De tillägger däremot att de inte kan se ekonomiska effekter i och med att de 

inte mäter dessa. 

  



   24  

6.  Diskussion  
 
I det sjätte kapitlet kommer studiens empiri tillsammans med teoretiska utgångspunkter att 

föras samman i en diskussion för att besvara studiens frågeställningar. 

 
  
6.1  Hur  definierar  Brynäs  IF  och  dess  huvudsponsorer  CSR?  
 
Samtliga respondenter menar att CSR handlar om samhällsnytta även om de har olika 

definieringar av begreppet. Detta överensstämmer med Carroll (1991) och synen på att CSR till 

stor del handlar om filantropi. Bauer, Bilbolaget och Länsförsäkringar Gävleborg hävdar även 

att CSR är något som utförs utöver den ordinarie verksamheten. Här menar Carroll (1991) att 

det filantropiska ansvaret innebär att företag engagerar sig i samhällsnyttiga frågor utöver 

kärnverksamheten. Detta visar att merparten av huvudsponsorerna har synen på att CSR är 

något som ska utföras utöver kärnverksamheten och som ska vara i ett filantropiskt syfte. 

Däremot anser Brynäs IF och Gävle kommun att deras kärnverksamhet är CSR. Brynäs IF 

tydliggör att arbetet med En bra start i dag är en del av deras kärnverksamhet tillsammans med 

den idrottsliga verksamheten samtidigt som Gävle kommun menar att de är CSR i och med 

deras dagliga arbete. Genom detta visar Gävle kommun och Brynäs IF att de inte har förståelse 

om vad CSR innebär eftersom det filantropiska ansvaret ligger utanför kärnverksamheten. 

Kommunens arbete är att ta hand om sina invånare och Brynäs IF har som uppgift att bedriva 

en idrottslig verksamhet. Det visar även att Carrolls (1991) CSR-pyramid är något begränsad i 

sammanhanget och fångar inte den syn som Brynäs IF och Gävle kommun har på CSR.  

   Varken Brynäs IF eller huvudsponsorerna återger det ekonomiska, juridiska eller etiska 

ansvaret utifrån Carrolls (1991) CSR-pyramid när de fick beskriva CSR, utan de menar att CSR 

bara handlar om att ta ett filantropiskt ansvar. Däremot menar Carroll (1991) att det 

ekonomiska, juridiska och etiska ansvaret även är CSR. Det visar att Brynäs IF och 

huvudsponsorernas syn på CSR skiljer sig en del från Carrolls (1991) CSR-pyramid. 

   Som tidigare studier visar är begreppet CSR svårt att definiera och klargöra (Elbe, 2014; 

Filizöz & Fisne, 2011; Löhman & Steinholtz, 2003) samtidigt som det inte har en egen 

definition inom idrottsvärlden utan följer samma definition som för företag (Blumrodt et al., 

2013). Detta klargörs då samtliga respondenter återger olika definieringar av CSR samtidigt 

som Bauer och Länsförsäkringar Gävleborg ansåg att det var problematiskt att definiera vad 

begreppet CSR innebär.  



   25  

6.2  Hur  betydande  är  En  bra  start  för  huvudsponsorerna?  
 
Brynäs IF hävdar att om du ska framstå som relevant idrottsförening eller företag i dagens 

samhälle krävs det att du arbetar med CSR. Holmblad Brunsson (2010) menar att genom att 

arbeta med CSR blir organisationens intressenter tillfredsställda och således uppnås legitimitet 

gentemot dessa. Det styrker Filizöz och Fisne (2011) och Moir (2001) som menar att 

organisationer behöver uppfattas som legitima av dess intressenter i omgivningen. Det framgår 

att huvudsponsorerna ställer krav att Brynäs IF bör arbeta med CSR i och med deras höga 

sponsorinsats. Frideman och Miles (2006) menar att intressenter påverkar organisationer och 

organisationerna måste sedermera ta ett beslut utifrån de krav som intressenterna ställer. 

Samtliga huvudsponsorer lyfter att de är med i styrgruppen för En bra start och att de är med 

och bestämmer, vissa mer än andra. Moir (2001) förklarar att organisationer tillämpar olika 

former av CSR-aktiviteter som presenteras till intressenterna för att erhålla legitimitet. Det 

betyder att Brynäs IF ser till sina huvudsponsorers intressen för att erhålla ökade 

sponsorintäkter istället för att uppnå legitimitet, då de har olika CSR-aktiviteter som intresserar 

de olika parterna olika mycket. 

   Gävle kommun har bland annat uttryckt att de ställer krav i deras sponsoravtal med 

idrottsföreningar där de förväntar sig en form av motprestation – i det här fallet CSR. Arbetet 

med En bra start som Brynäs IF utför är avgörande för Gävle kommun och för att deras 

sponsorskap ska fortgå. Bilbolaget och Länsförsäkringar Gävleborg hävdar att de inte köper 

exponering längre, utan de kräver likaså en större motprestation i deras sponsoravtal. Deras 

sponsoravtal ska omfatta affärsnytta kombinerat med samhällsnytta och de hade inte sponsrat 

Brynäs IF om de inte arbetat med En bra start. Brynäs IF i sin tur erhåller en större summa 

sponsorintäkter i och med att de arbetar med En bra start. Det betyder att Brynäs IF agerar för 

att kunna bedriva sin verksamhet, dvs. erhålla ökade sponsorintäkter. Erhåller Brynäs IF inte 

intäkter som de är i behov av kommer de inte att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet, vilket 

Carroll (1991) menar är ett ekonomiskt ansvarstagande. Om Brynäs IF inte gör detta tappar de 

en stor inkomstkälla vilket kan betyda att de behöver lägga ner all sidoverksamhet och kanske 

även den idrottsliga delen. Carroll (1991) belyser även att det filantropiska ansvaret är något 

som företag önskar att dess intressenter uppfyller, vilket Länsförsäkringar Gävleborg och 

Bilbolaget ansåg som viktigt att deras sponsoravtal skulle göra. 

   Brynäs IF berättar även att deras arbete med En bra start är något som alla huvudsponsorer 

visat intresse för i sponsormöten. Här menar Cragg (2002) att det är av vikt att ta hänsyn och 

notera vad intressenterna efterfrågar. Det visar i sin tur att Brynäs IF blivit påverkade och ser 
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till sina huvudsponsorers intressen genom att arbeta med En bra start. Brynäs IF kan i och med 

arbetet med En bra start även ställa krav på sina huvudsponsorer att betala mer pengar när de 

ingår sponsorskap med föreningen. Freeman och Reed (1983) och Graftström et al. (2008) 

hävdar att organisationen inte bara påverkas av intressenterna utan påverkar också själv dessa. 

Detta visar likt intressentteorin att Brynäs IF även påverkar sina huvudsponsorer i och med att 

de är intressenter till varandra. 

   Bauer hade fortsatt sitt sponsorskap med Brynäs IF även om de inte arbetade med En bra 

start med den anledningen att de arbetar med att sälja ishockeyutrustning. Gävle kommun hade 

återgått till det grundläggande föreningsstödet som idrottsrörelsen erhåller om Brynäs IF slutar 

arbeta med En bra start. Det, tillsammans med att Bilbolaget och Länsförsäkringar Gävleborg 

inte hade sponsrat över huvud taget, visar att Brynäs IF:s arbete med En bra start har betydelse 

för huvudsponsorerna. 

 
 
6.3  Hur  påverkar  huvudsponsorerna  Brynäs  IF  i  arbetet  med  En  bra  
start?  
 
Samtliga huvudsponsorer berättar att de sitter med i styrgruppen i En bra start och kan genom 

detta påverka vilka områden som Brynäs IF ska arbeta med. Brynäs styrker detta genom att 

förklara att alla huvudsponsorer sitter med i styrgruppen och påverkar vilka aktiviteter som ska 

drivas i En bra start. Grafström et al. (2008) poängterar att en del intressenter har en större 

betydelse än andra när det gäller att fastställa vilka CSR-frågor som ska behandlas på företagens 

agenda. Brynäs IF hävdar att Gävle kommun är med och påverkar att föreningen ska arbeta 

med barn och unga i skolorna. Gävle kommun förklarar att de lägger ner tid på de frågor som 

berör utbildning inom arbetet med En bra start och vill se bättre rapportering av samhällsnyttan 

som En bra start bidrar med. Detta för att se vad de får för motprestation i sponsorskapet. Bauer 

belyser att de varit med och fastställt en del av de aktiviteter som En bra start vilar på. 

Bilbolaget har likaså varit med och påverkat de områden som En bra start innehåller. 

Länsförsäkringar Gävleborg fyller i att de är med och diskuterar hur verksamhetsplanen för En 

bra start ska bedrivas samt att de är delaktiga i arbetet med att sänka ungdomsarbetslösheten. 

Cragg (2002) menar att intressenter har olika krav på vad de anser är viktigt och därmed behöver 

organisationen ta hänsyn till sina intressenter vid beslutsfattande. Det visar att 

huvudsponsorerna har ett inflytande i Brynäs IF:s arbete med En bra start och kan påverka de 
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arbeten som ska utföras. Det betyder likväl att Brynäs IF tar hänsyn till huvudsponsorernas 

synpunkter angående hur En bra start ska bedrivas. 

 
 
6.4  Hur  bidrar  En  bra  start  till  Brynäs  IF  och  dess  huvudsponsorer  
vad  gäller  ekonomiska  effekter?  
  
Bauer, Gävle kommun och Länsförsäkringar Gävleborg ser ekonomiska fördelar genom att 

associera sig med Brynäs IF och En bra start. Länsförsäkringar Gävleborg menar att deras 

försäkringskostnader minskar när barn och unga är aktiva i föreningslivet istället för att vara på 

stan och orsaka skadegörelse. Bilbolaget och Bauer nämner att Brynäs IF bygger deras 

varumärke och image genom arbetet med En bra start. Gävle kommun berättar att för varje 

person som hamnar i ett innanförskap ger en samhällsvinst på ungefär 4,6 miljoner kronor. 

Brynäs IF ser likaså en ekonomisk vinning genom att arbeta med En bra start och menar att 

deras sponsorintäkter har ökat i den bemärkelsen att huvudsponsorerna betalar mer i dag än de 

gjorde tidigare. Freeman och Reed (1983) menar att det finns ett beroende mellan 

organisationer och dess intressenter, vilket beror på att organisationer är i behov av resurser och 

finansiella medel. Plewa et al. (2016) förklarar att när företag sponsrar en idrottsorganisation 

som arbetar med samhällsnyttiga frågor genom ett CSR-arbete så medför det en gynnsam 

situation för alla aktörer. Sponsorn erhåller en skarp CSR-image, idrottsorganisationer erhåller 

resurser och idrottsorganisationen i sin tur bidrar till samhället. Återigen visar det att Brynäs IF 

agerar för att kunna bedriva sin verksamhet och deras huvudsponsorer agerar för att vara 

lönsamma genom arbetet med En bra start, vilket Carroll (1991) menar är grunden i 

ansvarstagandet. Det visar likväl att En bra start bidrar till en fördelaktig situation för Brynäs 

IF, staden Gävle och deras huvudsponsorer. 
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7.  Avslutande  diskussion  
 
Sjunde och sista kapitlet inleds med en avslutande diskussion för att besvara studiens syfte 

och diskussionen om en framtida utmaning. Avslutningsvis lämnas förslag på fortsatt 

forskning. 

 
 
7.1  Vad  lär  vi  oss  av  fallet  Brynäs  IF  och  deras  arbete  med  En  bra  
start?  
 
Syftet med studien är att bidra med en ökad förståelse varför Brynäs IF arbetar med CSR trots 

att deras kärnverksamhet redan bidrar med samhällsnytta och om CSR-arbetet har betydelse för 

huvudsponsorerna. Anledningen till att Brynäs IF arbetar med CSR beror på flera olika saker. 

Dels tillmötesgår de kraven som huvudsponsorerna ställer på föreningen. Dels får de även 

ökade sponsorintäkter genom att arbeta med CSR. Vad gäller om Brynäs IF:s CSR-arbete har 

betydelse för huvudsponsorerna har studien visat att det är en väsentlig anledning till varför de 

väljer att sponsra föreningen. 

   Det framkommer skilda definieringar av begreppet CSR, dock menar samtliga respondenter 

att CSR är en form av samhällsnytta. Bauer menar att det går att se idrottens föreningsliv som 

ett halvt CSR-projekt, vilket skulle kunna betyda att de ser idrotten som samhällsnyttig. Brynäs 

IF och de övriga huvudsponsorerna nämnde däremot inte idrotten som samhällsnyttig. Det kan 

då tänkas att de övriga huvudsponsorerna inte ser Brynäs IF:s kärnverksamhet som tillräckligt 

samhällsnyttig eftersom de anser att Brynäs IF bör arbeta med CSR. Detta kan vara en av 

anledningarna till varför Brynäs IF arbetar med CSR. Det ska dock tilläggas att frågan inte 

ställts huruvida de ser Brynäs IF:s kärnverksamhet som samhällsnyttig eller inte och sålunda 

kan inte ett övergripande antagande göras. Dock lyfter både Länsförsäkringar Gävleborg och 

Gävle kommun att det arbete som Brynäs IF gör med att få barn och ungdomar aktiva i 

föreningslivet genom CSR-arbetet medför att de inte är på stan och ställer till oreda. Något som 

båda dessa huvudsponsorer lyfte som mycket viktigt då deras kostnader minskade för att ta 

hand om skadegörelse. För Gävle kommun är det extra viktigt i den regionala utvecklingen att 

skapa en trygghet i kommunen, så fler vill stanna kvar och flytta in. För Länsförsäkringar 

Gävleborg innebär det minskade utgifter i form av utbetalning av försäkringar. För båda dessa 

parter har Brynäs IF kärnverksamhet en stor betydelse, trots det är det inget de lägger stor vikt 
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vid. Hade Brynäs IF inte arbetat med CSR då hade de inte varit huvudsponsorer vilket visar att 

deras enda anledning att vara huvudsponsor är för att bättra på deras egen image. 

   I den bemärkelsen att Brynäs IF arbetar med CSR medför det en gynnsam situation för alla 

inblandade aktörer. Det framgår att en del av huvudsponsorerna påverkar föreningen att arbeta 

med de verksamhetsområden som främjar de själva och därav arbetar Brynäs IF med dessa 

områden för att öka sina sponsorintäkter. CSR-arbetet som Brynäs IF utför kan sålunda ses som 

en affärsmässig verksamhet där det kommersiella intresset överväger det samhällsnyttiga 

intresset samtidigt som de framstår som samhällsnyttiga aktörer. 

   Brynäs IF konkurrerar om sponsorintäkter gentemot andra svenska idrottsföreningar och 

genom att arbeta med CSR tillfredsställer de huvudsponsorernas krav, vilket gör att 

huvudsponsorerna anser föreningen som värdefull att förknippas med. Det kan likväl vara en 

av anledningarna till varför Brynäs IF arbetar med CSR. Vikten att arbeta med CSR visar sig 

även i och med att Brynäs IF:s huvudsponsorer känner en starkare attraktion till föreningen 

samt att det är en betydande aspekt för att de ska sponsra föreningen. Det vill säga Brynäs IF 

får ett högre kommersiellt värde för huvudsponsorerna. Brynäs IF:s CSR-arbete är likaså en 

vital del i att huvudsponsorerna sponsrar föreningen med de summor som de faktiskt gör. Om 

Brynäs IF inte skulle arbeta med CSR skulle två av huvudsponsorerna inte sponsra föreningen 

över huvud taget. De två övriga huvudsponsorerna skulle fortsätta sitt sponsorskap, dock i en 

mindre omfattning. I den aspekten kan det ses som att CSR-arbetet är en form av 

resursanskaffning för att öka sponsorintäkterna samtidigt som Brynäs IF ser till dess 

huvudsponsorers intressen. Detta visar även att CSR-arbetet har en betydelse för 

huvudsponsorerna i deras sponsring av Brynäs IF. Därmed kan även det ses som en av 

anledningarna till varför Brynäs IF arbetar med CSR. Fallet skiljer sig en del från den forskning 

som utförts på amerikanska idrottsrörelsen. Där framkom det att legitimitet var den centrala 

anledningen till att idrottsorganisationer började arbeta med CSR, vilket inte visade sig vara 

anledningen i det här fallet. 

   Det som framkommer i studien är svårt att generalisera med tanke på studiens begränsning 

och omfattning. Däremot visar den en indikation på att Brynäs IF blir påverkade av dess 

huvudsponsorer i arbetet med CSR och arbetar således med detta för att se till deras intressen. 

Studien ger även en anvisning om att sponsorintäkterna kan öka för svenska idrottsföreningar 

genom att arbeta med CSR. Genom att arbeta med CSR visar studien att Brynäs IF blir en 

attraktiv idrottsförening att associera sig med. Det kan betyda att de svenska idrottsföreningar 

som väljer att arbeta med CSR blir attraktivare för sponsorer att associera sig med, vilket kan 

generera i ökade sponsorintäkter. Det innebär däremot att de svenska idrottsföreningar som 
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väljer att arbeta med CSR, likt Brynäs IF, för att locka till sig större sponsorintäkter måste 

arbeta mycket mer med aktiviteter utanför kärnverksamheten. Ett arbete som kan ifrågasättas 

om det ska ligga på en enskild idrottsförening – vars syfte är att bedriva idrottslig verksamhet 

som redan besitter samhällsnyttiga fördelar. 

 
 
7.1.1  En  framtida  utmaning    
 
Det ska inte föraktas vad Brynäs IF bidrar med till samhället genom deras CSR-arbete – inte på 

något sätt. De bidrar till samhället (exempelvis vid skolbesöken) som företag och andra 

organisationer inte förmås göra. Däremot kan frågan ställas om det är föreningens 

ansvarsområde att se till att barn och unga trivs i skolan och att ungdomsarbetslösheten minskar 

i staden. Vad händer om huvudsponsorerna inte anser att Brynäs IF gör ett tillräckligt bra 

arbete? En tanke som då uppstår är huruvida det är Brynäs IF:s ansvar om studieresultaten i 

skolorna sjunker och om ungdomsarbetslösheten i staden ökar. Ytterligare en tanke som är värd 

att belysa är huruvida detta arbete skulle ge fortsatt effekt om föreningen blir degraderade i 

seriesystemet. Brynäs IF spelar i dag i den högsta serien vilket gör att föreningen och deras 

spelare har ett inflytande på exempelvis barn och unga. Dessa spelare i Brynäs IF agerar som 

förebilder och frågan är huruvida arbetet med En bra start skulle ge för effekt om föreningen 

inte tillhör den högsta serien. Det är även sannolikt att alla barn och unga inte är intresserade 

av ishockey och det medför möjligtvis att spelarna i Brynäs IF inte når ut med det budskap som 

de avser. Exempelvis uppmuntran till läxläsning och vikten av att vara en god kamrat. 

   Arbetet med En bra start är även relativt nytt och en fråga som kan ställas är vad som blir 

nästa steg för Brynäs IF när arbetet blivit normaliserat. Det problem som uppstår är att Brynäs 

IF lägger ner tid och resurser för att arbeta med samhällsnytta, något som deras kärnverksamhet 

redan bidrar med. Dessa resurser hade i stället kunnat användas för att förbättra och utveckla 

föreningens kärnverksamhet. Brynäs IF är en idrottsförening vilket innebär att de ger barn och 

unga en meningsfull fritidssysselsättning som har flertalet samhällsnyttiga effekter. Detta är 

något Brynäs IF borde framhäva starkare gentemot sina sponsorer. Risken finns att denna form 

av CSR-arbete i framtiden snarare kommer att ses som en regel än ett undantag om det får en 

spridning till flertalet svenska idrottsföreningar. Larsson von Garaguly (2016) menar att 

sponsorer har lättare att finna alternativ för sin sponsring än vad en idrottsförening har för att 

finna nya sponsorer. Det betyder att svenska idrottsföreningar riskerar att hamna i ett 

beroendeförhållande till sina sponsorer i och med att de är i behov av sponsorintäkter. Det är i 

likhet med Fyrberg Yngfalks (2014) syn på idrotten som underordnad marknaden och de 
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riskerna med att idrottsföreningar ägnar allt mer kraft åt att attrahera sponsorer. Hur stort 

samhällsansvar kommer svenska idrottsföreningar behöva ta i framtiden för att attrahera 

sponsorer? 

 

 

7.2  Förslag  på  fortsatt  forskning  
 
Det som framkommer i studien är som tidigare nämnt svårt att generalisera. Däremot ger det 

en indikation på att motprestationen för Brynäs IF har ökat och att dess huvudsponsorer kräver 

mer av idrottsföreningen i dag. Tidigare studier har även givit anvisningar om att sponsorer 

ställer allt högre krav på svenska idrottsföreningar att arbeta med CSR (jfr. Heikki & Robstad, 

2016; Sundström, 2017). Den samhällsnyttiga grund som gör idrotten attraktiv att associera sig 

med för sponsorer visar tecken på att avta i den bemärkelse att de kräver ett större 

ansvarstagande av svenska idrottsföreningar. I dag ter sig sponsorer söka ytterligare mot-

prestationer i deras sponsoravtal med svenska idrottsföreningar. 

   Med denna studie som bakgrund finns två områden som uppmärksammats att forska vidare 

inom. Med det sagt vore en studie som undersöker varför sponsorer ställer krav på svenska 

idrottsföreningar att arbeta med CSR, trots att idrotten redan bidrar med samhällsnytta, lika 

intressant som betydelsefullt för ämnesområdet. Det vore även av intresse att genomföra en 

jämförande studie på en svensk idrottsförening som inte arbetar med CSR för att följaktligen 

se vad deras sponsorer anser är viktigt i deras sponsoravtal med svenska idrottsföreningar. 
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Bilaga  1    
  

Hej 
 

Vi är två studenter som studerar tredje året på Sport Managementprogrammet vid Högskolan 

Dalarna. I vår kommande kandidatuppsats kommer vi att skriva om idrottsföreningen Brynäs 

IF och deras arbete med CSR. Du tillfrågas härmed att delta i undersökningen i form av en 

intervju. 

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt vilket 

innebär att dina svar kommer att förbli anonyma och kommer inte kunna kopplas till 

dig personligen. Resultatet kommer endast användas för att besvara studiens syfte. 

 

På förhand stort tack för ditt deltagande! 

 

Vid eventuella frågor och funderingar är du välkommen att återkoppla dessa till någon av 

undertecknade. 

 

Joakim Eriksson 

h15joaer@du.se 

073 xxx xx xx 

 

Philip Emanuelsson 

h15phiem@du.se 

070 xxx xx xx 

 

Handledare 

Carin Nordström 

cnr@du.se 

023 xx xx xx 

  
 



   37  

 
Intervjufrågor – Brynäs IF  
 

1.   Berätta vem du är och vilken typ av roll du har i föreningen. 
2.   Hur länge har du varit verksam i föreningen? 
3.   Hur definierar ni CSR? 
4.   När började ni arbeta med CSR? 
5.   Hur arbetar ni med CSR? 
6.   Vad har ni för målsättning med CSR?  
7.   Varför anser ni det är viktigt att arbeta med CSR?  
8.   Hur involverade är övriga i föreningen i ert arbete med CSR? (sportchef, spelare och 

övriga anställda) 
9.   Hur involverade är era huvudsponsorer i ert arbete med CSR? Är det någon av 

huvudsponsorerna som är mer involverad än de andra? 
10.  Är ert CSR-arbete något som era huvudsponsorer har visat intresse för i sponsormöten? 

Om ja: På vilket sätt? Om nej:  Hur kommer det då sig att de är en del av ert CSR-
arbete?  

11.  Vad för positiva effekter har ni sett av ert arbete med CSR? 
12.  Vad för ekonomiska effekter har ni sett av ert arbete med CSR? 
13.  Hur ser ert fortsatta arbete ut med CSR? Är det beroende av era huvudsponsorer? 
14.  Om du fick önska, vad skulle du/ni vilja göra inom CSR? 
15.  Är det något övrigt du vill tillägga? 

 
Intervjufrågor – Huvudsponsorer  
 

1.   Berätta vem du är och vilken typ av roll du har i företaget. 
2.   Hur länge har du varit verksam i företaget? 
3.   Hur definierar ni CSR? 
4.   Arbetar ni med CSR? På vilket sätt? 
5.   Hur länge har ni sponsrat Brynäs IF? 
6.   Vad var det som gjorde att ni började sponsra Brynäs IF? 
7.   Berätta lite om ert sponsorskap av Brynäs IF. 
8.   Vad är viktigt för er när ni sponsrar Brynäs IF? 
9.   Vad vet ni om Brynäs IF CSR-arbete? 
10.  Hur har ni blivit informerade om Brynäs IF CSR-arbete? 
11.  Är deras CSR-arbete något som ni uppmärksammat vid val av fortsatt sponsring av 

Brynäs IF? Om ja: På vilket sätt? Om nej: Varför inte? 
12.  Vad för positiva effekter har ni sett av er sponsring av Brynäs IF? 
13.  Vad för ekonomiska effekter har ni sett av er sponsring av Brynäs IF? 
14.  Skulle ni fortsätta sponsra Brynäs IF om de inte arbetade med CSR? 
15.  Hur ser ni på framtiden av ert sponsorskap av Brynäs IF?  
16.  Om du fick önska, skulle du/ni vilja göra något ytterligare inom CSR och Brynäs?  
17.  Är det något du vill tillägga? 

  


