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Sammanfattning 

Svensk fotboll är den största folkrörelsen i Sverige och engagerar miljontals människor varje år. 
Elitklubbarna lägger stora resurser på hållbarhetsarbete i olika former för att ge tillbaka till samhället, och 
stärka den egna klubben. Hållbarhetsredovisning har blivit allt viktigare under de senaste åren, bland 
annat genom en ny lag från 2017 som lagstadgar en hållbarhetsredovisning för stora bolag. Svenska 
elitfotbollsklubbar omfattas inte av denna lag, men med alla de insatser klubbarna gör, menar teoretiker 
att klubbarna bör redovisa sina gärningar.  

Studiens syfte är således att förstå hur elitfotbollsklubbar i Sverige förklarar och förhåller sig till 
hållbarhetsredovisning i relation till värde och legitimitet. Studien drivs även av frågeställningen om hur 
klubbar kan utveckla sin hållbarhetsredovisning. Med hjälp av legitimitetsteori, intressentteori samt 
kontinuerlig intressentdialog förklarar studien vilka områden som behöver utvecklas, men också de 
värden som riskerar att gå förlorade till följd av en bristfällig hållbarhetsredovisning.  

Studiens empiri är hämtad från fem intervjuer som genomförts med fem olika klubbar. Resultatet visar att 
kommunikationen av hållbarhetsarbetet är bristfällig. Viss kommunikation sker genom klubbarnas 
hemsidor och sociala medier, men i årsredovisningarna är informationen närmast obefintlig. Tre av 
klubbarna pratar om resursbrist vilket gör hållbarhetsredovisning till en prioriteringsfråga. 

Slutsatsen blir att klubbarna bedriver ett väldigt stort hållbarhetsarbete, vilket de upplever stärker 
varumärket, helt i enlighet med tidigare forskning. Arbetet uppnår emellertid inte maximal effekt eftersom 
kommunikationen brister, vilket märks genom avsaknaden av hållbarhetsredovisning. Klubbarna skulle 
möjligen tjäna på att reducera antalet aktiviteter och istället fokusera på bättre rapportering. Då kan den 
egna klubben stärkas ytterligare.   
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Abstract  

Swedish football is the largest people movement in Sweden and engages millions of people. The elite 
clubs invests large resources in sustainability in different forms to give back to society, and strengthen 
their own club. Sustainability reporting has become increasingly important in recent years for all types of 
organizations. 
 
The purpose of the study is to understand how elite football clubs in Sweden explain and relate to 
sustainability reporting in relation to value and legitimacy. The study is also driven by the question of how 
clubs can develop their sustainability report. With the help of legitimacy theory, stakeholder theory and 
continuous stakeholder dialogue, the study explains which areas need to be developed, but also the 
values that are likely to be lost as a result of poor sustainability reporting. 
 
The empirical study is derived from interviews with five different clubs. The results show that 
communication of sustainability is inadequate. Some communication takes place through the clubs' 
websites, but in the annual reports the information is almost non-existent. Three of the clubs talk about 
resource shortages, which makes sustainability reporting a priority issue. 
 
The conclusion is that the clubs perform a very high level of sustainability, which they believe strengthens 
the brand, in line with previous research. However, the work does not achieve maximum effect because 
the communication fails, as evidenced by the lack of sustainability reporting. The clubs could possibly 
serve to reduce the number of activities and instead focus on better reporting. Then the clubs can be 
further strengthened. 
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Förord 

Vi vill inledningsvis rikta ett stort tack till alla de klubbrepresentanter som har tagit sig tid att 

medverka i studien. Ni har varit till stor hjälp genom att deltaga i intervjuer och förse oss med 

årsredovisningar och annat material från er klubb. Dessutom har ni varit väldigt lättillgängliga 

genom att snabbt svara på våra mejl och samtal. Även denna medverkan i studien betraktar vi 

som en form av samhällsengagemang från respektive klubb, där klubbarna har velat bidra till 

studier och fortsatt utbildning i samhället. Utan er medverkan hade studien aldrig varit möjlig att 

genomföra!  

Vi vill även rikta ett stort tack till all personal på Högskolan Kristianstad som har bidragit till vår 

studie, men i synnerhet vår handledare Marina Jogmark. Dina idéer, förslag och återkopplingar 

på vårt skrivande har varit ovärderliga. Dessutom har du stundligen haft förmågan att förmedla 

positiv energi, vilket har hjälpt oss i vårt arbete. Även Pernilla Carlsson förtjänar ett särskilt tack 

för din hjälp med att läsa igenom vår uppsats och bistå med språkliga råd.  

 

 

Tack! 

Kristianstad, maj 2018 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras bakgrund till vald frågeställning samt en förklaring till 

problemet. Därefter preciseras syfte och disposition följt av en introduktion till 

hållbarhetsredovisning. Avslutningsvis presenteras en begreppsutredning av relevanta 

hållbarhetsbegrepp. 

1.1 Problembakgrund 

Hållbarhetsredovisning har på senare år blivit allt viktigare och vanligare hos svenska företag 

(Frostenson, Helin & Sandström, 2012; Regeringen, 2016a). Redovisningen beskrivs som en 

form för företag att mäta, ta ansvar för och presentera vad de har uppnått i sitt arbete för en hållbar 

utveckling (Frostenson, m.fl., 2012). Begreppet knyter samman frågor om hållbar utveckling 

med redovisningen. Icke-finansiell redovisning har varit en del av företag ända sedan 70-talet, i 

form av miljömässig och social redovisning, men de senaste åren har arbetet utvecklats i stor 

omfattning, och det är idag en naturlig del hos de flesta företag. (Frostenson, m.fl. 2012). 

Hållbarhet består av flera olika delar, men grundtanken är att företag av fri vilja skall vara med 

och skapa ett bättre samhälle (Cerne, 2009). 

Hållbarhetsredovisning byggs på tre grundområden och en av förgrundsfigurerna till 

hållbarhetsredovisning, John Elkington, skapade modellen Triple Bottom Line som illustrerar de 

tre olika delarna ekonomi, miljö och socialt ansvar. Han beskriver också faktorernas 

gemensamma potentiella effekt. Elkington menar att hållbarhetsarbete kan ge stora fördelar för 

alla typer av organisationer, vilket han beskriver som en potentiell effekt på 2+2=5, eller rentav 

50 vid ett effektivt arbete (Elkington, 1998). Betydelsen av den potentiella effekten är att med 

rätt arbete och rätt redovisning kan en synergieffekt uppnås som är långt större än den faktiska 

gärningen.  
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Figur 1.1 Triple Bottom Line 

Hållbarhetsredovisningen fyller främst två grundläggande funktioner: ett instrument för ökad 

transparens samt ett instrument för styrning av hållbarhetsprocesser. Många förespråkare för 

hållbarhetsredovisning lyfter dessutom fram det affärsmässiga perspektivet som relevant. 

Transparensperspektivet handlar om hur företaget kan göra informationen öppen och tillgänglig 

för sina intressenter. Styrperspektivet fokuserar mer på hur arbetet kan kontrolleras, mätas och 

styras med mål utifrån de frågor som företaget anser vara viktiga. Swedish Standards Institute 

(SIS) menar att hållbarhetsredovisning skapar nya affärer, stärker varumärket och ger 

trovärdighet. Arbetet tenderar också att bli effektivare, mer strukturerat och nå en bättre 

utveckling. En ytterligare effekt är att det motiverar de egna medarbetarna och skapar stolthet 

(Frostenson, m.fl., 2012). Givet ovanstående kan konstateras att hållbarhetsredovisning kan ha 

flera olika ändamål, och företag kan ha för avsikt att uppnå såväl ett enskilt som flera av 

ändamålen.  

Sedan 2017 är det lagstadgat med hållbarhetsredovisning i stora företag i Sverige. Enligt 

årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) skall numera de bolag som definieras som stora1 också 

                                                 

1 Enlig ÅRL definieras stora bolag som bolag som uppfyller minst två av tre kriterier. Kriterierna 

är: 1. Medelantalet anställda överstiger 250 personer. 2. Balansomslutning överstiger 175 

miljoner kronor. 3. Omsättningen överstiger 350 miljoner kronor.  

Sociala

EkonomiskaMiljömässiga
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redovisa information som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning eller resultat 

och som är relevant för den aktuella verksamheten. Med hållbarhetsredovisning förbättras 

möjligheten för utomstående aktörer såsom konsumenter och investerare att fatta beslut om vilka 

företag de vill handla med, vilket har legat till grund för den nya lagstiftningen. Informationen 

som tillhandahålls i redovisningen ökar möjligheten för alla parter att hantera vad företaget har 

för påverkan på samhället (Regeringen, 2016b). Information som kan omfattas av lagen är till 

exempel frågor som rör miljö, personal och sociala förhållanden (KPMG, 2016). Presentationen 

av informationen följer oftast Global Reporting Initiatives (GRI) vägledande praxis, vilket är det 

tyngsta ramverket inom hållbarhetsredovisning (Westermark, 2012). 

Kraven som råder på hållbarhetsredovisning berör inte svenska elitfotbollsklubbar, men många 

klubbar har ändå som ett av sina mål att verka för ett bättre samhällsklimat i form av att motverka 

rasism, minska arbetslösheten samt skapa goda samhällsmedborgare av sina ungdomsspelare. 

Samhällsengagemanget har fått allt större utrymme i klubbarnas vardagliga arbete och under 

första kvartalet 2018 driver de 16 allsvenska lagen tillsammans 49 stycken projekt riktade mot 

samhällsengagemang (SEF, u.å.). År 2017 startade Svensk Elitfotboll (SEF) ett CSR-råd 

bestående av representanter från ligan och samtliga klubbar. Syftet med rådet är att byta 

erfarenheter och titta närmare på hur det går att mäta det arbete som görs, för att därmed på ett 

bättre sätt presentera den samhällsnytta elitfotbollen gör (SEF, 2017a). Sammanfattningsvis kan 

konstateras att de allsvenska klubbarna idag betraktar hållbarhet som en viktig del av sin 

verksamhet, trots avsaknad av legala krav. 

Möjligen kan svenska klubbars arbete med hållbarhet kopplas till närheten till medlemmarna. I 

svensk fotboll råder 51-procentsregeln vilket innebär att inte mer än 49 procent av klubben kan 

säljas till externa aktörer. De resterande 51 procenten ägs av medlemmarna och finns till för att 

skydda den så viktiga föreningsdemokratin i svensk fotboll (SFSU, 2015). Föreningsdemokratin 

är den huvudsakliga skillnaden gentemot de europeiska toppklubbarna som idag nästan 

uteslutande ägs av mäktiga och rika personer (Nilsson, 2016, 10 juni). Medlemmarna som ägare 

av svenska klubbar skapar en lokal förankring vilket också öppnar upp för ett samhällsansvar i 

klubbens lokalområde. Många föreningar har uppförandekoder och policydokument som säger 

att klubben skall verka för bland annat integration och jämställdhet (Malmö FF, u.å.; AIK, u.å.) 

När sen dessa värderingar och uppförandekoder skall sättas i arbete jobbar klubbarna med 

hållbarhet. 
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1.2 Problematisering 

Som tidigare nämnts finns det för närvarande 49 stycken projekt som drivs i de allsvenska 

fotbollsklubbarna. Vid en fortsatt granskning av klubbarnas årsredovisningar är det dock en 

förhållandevis skral bild som presenteras (Djurgårdens IF, 2017; IFK Norrköping, 2018; Örebro 

SK, 2018). De korta beskrivningarna som presenteras beskriver inga mål, nyckeltal eller 

strategier, utan enbart kort att klubben arbetar mot till exempel rasism. Det står klart att klubbarna 

gör ett omfattande CSR-arbete, vissa mer än andra, men hur och varför redovisas detta på det sätt 

som det idag görs, genomgående i svenska elitfotbollsklubbar? Vad är anledningen till att 

svenska fotbollsklubbars hållbarhetsredovisning mindre utvecklad än motsvarigheter i andra 

ligor och företag? 

Tidigare forskning inom området beskriver fyra huvudanledningar till att företag arbetar med 

hållbarhet. Den första anledningen är att nå mål som producerar långsiktiga vinster. Den andra 

är att använda företagets krafter på ett ansvarsfullt sätt, den tredje för att integrera sociala krav 

och den sista för att bidra till ett gott samhälle genom att göra det som är etiskt korrekt (Garriga 

& Melé, 2004). I Blumrodt, Bodin och Desbordes (2013) uppvisas att fotbollsklubbars CSR-

arbete har inverkan på hur supportrarna ser på klubbens varumärke. Ett aktivt och välfungerande 

CSR-arbete påverkar varumärket i positiv riktning. Arbetet som görs inom hållbarhet tappar sitt 

värde om det inte kommuniceras ut överhuvudtaget, eller på ett bristfälligt sätt (Garriga & Melé, 

2004). 

Användningen av hållbarhetsredovisningen som ett moment i ett företags kommunikation är ett 

sätt att stärka konkurrenskraften och vinna nya affärer. Redovisningen av arbetet lyfts rentav 

fram som avgörande för hur många investerare som väljer att satsa pengar i verksamheten, 

eftersom den berättar för dem hur potentialen ser ut (Sundin, 2016). Hållbarhetsredovisning 

syftar till att ge information om de olika redovisningsenheternas möjligheter och risker avseende 

hållbarhet (Fagerström & Hartwig, 2016). Sammanfattningsvis kan konstateras att det inte räcker 

att enkom arbeta med hållbarhet, redovisningen av det arbete som görs är en väl så viktig del. 

Vid avsaknad av redovisning, eller vid bristfällig redovisning, förloras kommunikationen till 

utomstående intressenter. 

En elitfotbollsklubb omsätter årligen flera miljoner kronor och för att upprätthålla en ekonomi i 

balans står klubbarna i beroendeställning till sina intressenter. Intressenter är endast villiga att 

samarbeta om de upplever att de får ut lika mycket av samarbetet som de själva bidrar med 
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(Greve, 2009). En intressent kan definieras som en grupp eller en individ som kan påverka, eller 

påverkas, av uppnåendet av en organisations mål (Freeman, 1984, i Friedman & Miles, 2006). 

Senaux (2008) genomförde en studie om fotbollsklubbars intressenter där han identifierade sju 

aktörer som särskilt viktiga för klubbarna. Intressenterna som lyftes fram var aktieägare, spelare, 

förbund/ligor, medlemmar, publik/supportrar, sponsorer och lokala myndigheter. Det är således 

denna grupp av aktörers krav som klubbarna måste möta i sitt arbete med hållbarhet.   

Svensk ligafotboll ligger idag rankad som den 22:a ligan i Europa (UEFA, 2018), med ett snitt 

på drygt 9 000 personer per match över de 16 allsvenska arenorna besökte över två miljoner 

personer en allsvensk match under 2017 (SEF, 2017b). Statistiken kan jämföras med den 

azerbadjanska ligan, som ligger på 23:e plats på UEFA:s ranking, och som hade ett snitt på drygt 

2 000 personer under säsongen 2016/2017 (Statista, 2018). Jämförelsen visar att svensk fotboll 

är attraktivare än vad nivån på fotbollen kanske motiverar. Dessutom har allsvenskans publiksnitt 

ökat med sex procent under den senaste sjuårsperioden, vilket är den näst största ökningen i 

Europa under perioden (EPFL, 2018). Fotbollen engagerar många i Sverige och kraften inom 

sporten torde kunna användas för att bidra till ett bättre samhälle, även utanför fotbollsplanen. 

Med en allt större press från intressenter ökar också kraven på information av klubbarna, som 

generellt svarar med längre rapporter i friare former (Morrow, 2005 i Morrow, 2013). Morrow 

(2013) menar också att fotbollsklubbars finansiella rapporter är dåligt anpassade för att möta 

intressenternas uppfattningar och behov och att det finns ett behov i att undersöka hur till exempel 

årsredovisningar kan utvecklas för att bättre kommunicera med intressenter. 

I en studie som Morsing och Schultz (2006) gjort visar resultaten på att intressenter föredrar färre 

utgåvor av information kring hållbarhetsarbetet. Slutsatserna är att årliga rapporter i form av 

årsredovisningen ger mer trovärdighet snarare än ett flertal nyheter som presenteras på till 

exempel hemsidan. Hållbarhetsrapportering skall inte ses som någon form av marknadsföring 

utan rapporteringen skall vara en naturlig del av verksamheten (Morsing & Schultz, 2006). Vid 

färre kommunikationstillfällen med intressenterna ökar vikten av att informationen som 

presenteras i årsredovisningen är utformad och presenteras på rätt sätt för att skapa värde och 

legitimitet. Givet ovan kan slutsatsen dras att klubbarna bör lägga stor vikt vid den information 

som kommuniceras till intressenterna, eftersom den är av stort värde. Formerna för 

kommunikationen bör också beaktas, då årsredovisning framhålls som klart bättre och 

trovärdigare än andra alternativ.  
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Sammanfattningsvis kan konstateras att allsvenska klubbar, trots avsaknad av lagstadgade krav, 

lägger stor vikt vid hållbarhetsarbete. Inledningsvis har däremot konstaterats att redovisningen 

inte riktigt står i proportion till det arbete som läggs ner. Frågeställningen som studien utgår ifrån 

är att undersöka hur fotbollsklubbar i Sverige upplever förväntningar från intressenter och det 

egna valet att inte mer omfattande redovisa sitt hållbarhetsarbete. Studien drivs även av 

frågeställningen hur redovisningen av deras arbete skulle kunna utvecklas för att skapa värde och 

legitimitet. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att förstå hur elitfotbollsklubbar i Sverige förklarar och förhåller sig 

till hållbarhetsredovisning i relation till värde och legitimitet. 
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1.4 Disposition 

 

 

Kapitel 1

• Inledning: I kapitel ett presenteras en problembakgrund och 
problemformulering tillsammans med syftet. Kapitlet avslutas med en 
introduktion till hållbarhetsredovisning och hållbarhetsbegreppen.

Kapitel 2

• Teoretisk referensram: I detta kapitel presenteras studiens teoretiska 
referensram. Den teoretiska referensramen består av legitimitetsteori, 
intressentteori och kontinuerlig intressentdialog. Teorin består av 
förklaringar av begrepp och fenomen som kommer användas i analysen.

Kapitel 3

• Metod: I det tredje kapitlet behandlas studiens metod. Inledningsvis 
beskrivs den vetenskapliga metoden kring den induktiva ansatsen samt 
hur teorin används. Vidare beskrivs den empiriska metoden, om hur 
empirin inhämtats, vilka val som gjorts i studien samt etiska beaktanden.

Kapitel 4

• Resultat: I kapitel fyra presenteras en sammanställning av respektive 
klubbs hållbarhetsarbete, samt hur deras årsredovisningar behandlar 
ämnet. Avslutningsvis jämförs klubbarnas syn på hållbarhetsbegreppen.

Kapitel 5

• Analys: I analyskapitlet analyseras empirin från intervjuerna med fem 
olika klubbrepresentanter från fem olika klubbar. I analysen kopplas 
empirin till den teori som är presenterad i den teoretiska referensramen.

Kapitel 6

• Slutsats: Slutsatsen inleds med en sammanfattning av studien, följt av en 
diskussion och slutsats. Därefter presenteras studiens rekommendationer, 
studiens bidrag samt begränsningar. Kapitlet avslutas med förslag till 
framtida forskning.
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1.5 Hållbarhetsredovisning  

I detta avsnitt kommer innehållet i en hållbarhetsredovisning att avhandlas givet GRI:s 

rekommendationer. Det internationella samarbetsorganets riktlinjer är skapade utifrån 

Bokföringsnämndens, FAR:s och Redovisningsrådets rekommendationer för upprättande av 

exempelvis årsredovisning. GRI anger tre olika upplysningar som en hållbarhetsredovisning skall 

innehålla. Inledningsvis bör företaget redogöra för sin strategi och profil. Strategidelen skall 

bland annat beröra företagets målsättningar, prioriteringar, trender och andra viktiga frågor på en 

övergripande nivå. I profilbeskrivningen presenteras redovisningsprinciper, redovisningens 

omfattning, allmän information om organisationen samt hur bolagsstyrningen är organiserad. 

Slutligen skall även anges huruvida redovisningen är föremål för bestyrkande (Frostenson, m.fl., 

2012).  

Det andra området som skall presenteras i redovisningen är hållbarhetsstyrning, i vilken 

bakgrundsfakta till resultaten läggs fram för att ge en ökad förståelse för resultaten. Företaget 

skall i denna del redogöra för hur det hanterar och arbetar aktivt för en ökad hållbarhet. En 

redogörelse för hur organisationen har arbetat med mål och resultat samt policyer för respektive 

delområde skall också presenteras (Frostenson, m.fl., 2012).  

Den tredje och sista upplysningen som en hållbarhetsredovisning skall innehålla är 

resultatindikatorer, vilket innebär mätpunkter för hållbarhetsarbetet för såväl den ekonomiska 

och miljömässiga som den sociala aspekten. Resultatindikatorerna delas upp i kärnindikatorer 

och tilläggsindikatorer. Kärnindikatorer är allmänt identifierbara mått som förutsätts vara av stor 

vikt för nästan alla organisationer. Tilläggsindikatorer kan däremot vara av stor vikt för vissa 

organisationer, men nödvändigtvis inte för alla organisationer (Frostenson, m.fl., 2012).  

 

1.6 Begreppsutredning 

Oklarheter kan lätt uppstå kring de olika begrepp som existerar i ämnet. Somliga aktörer, till 

exempel fotbollsklubbar, pratar om CSR medan andra pratar om hållbarhet. Vad är egentligen 

skillnaden mellan begreppen, eller finns det överhuvudtaget någon skillnad? I detta avsnitt har 

en begreppsutredning gjorts genom användning av litteratur, men även i litteraturen skiljer sig 

definitionerna åt en aning.  
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Hållbarhet får idag anses som det mest frekvent använda uttrycket, men just inom svensk fotboll 

är Corporate social responsibility (CSR) mer vanligt förekommande. CSR definieras som ett 

koncept som integrerar såväl sociala som miljömässiga aspekter i sin affärsverksamhet, vilket 

görs i samspel med företagets intressenter på frivillig basis (Europeiska konventionen, 2011). 

Begreppet hållbarhet inkluderar däremot tre delar av ansvarstagande: ekonomiskt, miljömässigt 

och socialt (Grankvist, 2012; Kvarntorp, 2016).  

Hållbar utveckling är det ursprungliga begreppet som föddes 1987 i FN-rapporten Vår 

gemensamma framtid, även kallad Brundtlandrapporten. Begreppet definierades i rapporten som: 

”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov”. CSR-begreppet definieras av World Business Council 

for Sustainable som: “Företagens sociala ansvar är det fortsatta engagemanget från näringslivet 

att uppträda etiskt och bidra till den ekonomiska utvecklingen samtidigt som arbetskvaliteten och 

deras familjer samt de lokala samhällena och samhället i stort förbättras” (Larsson & Ljungdahl, 

2008, s. 12) 

Larsson och Ljungdahl (2008) menar att begreppen idag inte sällan används felaktigt som 

synonyma begrepp, trots att de har olika betydelser. CSR-arbetet innefattar endast ett socialt 

ansvarstagande som uttrycker sig genom ett föredömligt uppträdande för etik, ekonomisk 

utveckling, arbetskvalitet och samhället i övrigt, menar författarna. Hållbar utveckling är ett klart 

vidare begrepp som ställer höga krav på hur organisationers arbete påverkar den framtid som 

komma skall. Med tillämpning av hållbar utveckling förväntas företag arbeta för att lämna ifrån 

sig planeten till kommande generationer i minst lika bra skick som den var när den ärvdes, starkt 

uttryckt (Frostenson m.fl., 2012). Några sådana krav innefattar inte arbetet med CSR. Larsson 

och Ljungdahl (2008) menar vidare att den hållbara utvecklingen är klart svårare för företag att 

faktiskt tillämpa i verkligheten.  

Mot bakgrund av ovan nämnt kan sammanfattningsvis konstateras att hållbarhet är ett något 

vidare begrepp som innefattar fler dimensioner än CSR. Gemensamt för det här avsnittets 

referenser är att hållbarhetsbegreppet inkluderar såväl miljömässiga och ekonomiska som sociala 

aspekter. Däremot skiljer sig definitionerna åt för CSR. Att den sociala aspekten är inkluderad i 

begreppet står klart, men däremot skiljer sig åsikterna åt huruvida miljö eller ekonomi skall 

inkluderas som en andra aspekt. Givet detta kan det tänkas naturligt att CSR förknippas starkast 

med socialt ansvarstagande, medan de andra två aspekterna inte har lika stark anknytning till 

begreppet. Hållbarhetsbegreppen är dock svårdefinierade och det finns ingen uttalad definition 
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som är accepterad. Det står klart att det föreligger någon form av skillnad i de olika begreppen. I 

förevarande studie behandlas emellertid begreppen likvärdigt eftersom olikheterna saknar 

betydelse för studien. I resultatkapitlet presenteras respektives klubbs syn på begreppen samt 

vilket av begreppen som används i föreningen.  
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer studiens teoretiska utgångspunkt att presenteras. Kapitlet inleds med 

legitimitetsteori följt av intressentteori. Avslutningsvis behandlas kontinuerlig intressentdialog.  

2.1 Legitimitetsteori 

I legitimitetsteorin hävdas att organisationer kontinuerligt försöker att se till att de uppfattas som 

verksamma inom gränserna och normerna i sitt område. Företaget försöker arbeta för att 

utomstående, såsom intressenter, skall uppfatta företaget som legitimt (Deegan & Unerman, 

2011).  Centralt inom legitimitetsteorin är det ‘sociala kontraktet’. Kontraktet består av 

samhällets samlade förväntningar på hur organisationen skall agera. Organisationen förväntas 

sedan följa villkoren som beskrivs som ett kontrakt. En känd definition som ofta används i 

kontexten kring legitimitetsteorin presenteras av Lindblom (1993): 

A condition or status which exists when an entity’s value system is congruent with the 

value system of the larger social system of which the entity is a part. When a disparity, 

actual or potential, exists between the two value systems, there is a threat to the entity’s 

legitimacy (Lindblom, 1993, s 2 i Deegan & Unerman, 2011). 

Citatet beskriver ett tillstånd där företagets gärningar stämmer överens med samhällets 

förväntningar av företaget. Om en skillnad uppstår mellan de två värdesystemen, verklig eller 

potentiell, skapas ett hot mot organisationens legitimitet. 

Sociala förväntningar kan förändras över tid. Även om en organisation arbetar och presenterar 

på ett liknande sätt kan organisationen tappa legitimitet på grund av förändrade förväntningar 

(Deegan, 2006). Om samhällets förväntningar inte stämmer överens med vad som görs alternativt 

presenteras av organisationen kan det uppstå ett legitimitetsgap. Det är inte vad som faktiskt görs 

i företagen som har störst inverkan, utan vad samhället uppfattar att företaget gör (Deegan & 

Unerman, 2011). Deegan (2006) menar att om det uppstår ett legitimitetsgap och samhället 

ifrågasätter organisationens legitimitet, hotas företagets existens, eftersom det kan leda till 

svårigheter med att anskaffa kapital, knyta till sig personal och attrahera kunder. Deegan och 

Rankin (1996) förklarar också att samhället kan strypa efterfrågan på organisationens tjänster 

eller varor. Detta kan knytas till fotbollsklubbar och dess viktigaste intressent, supportrarna.  

Sethi (1978) beskriver två stora källor till legitimitetsgap. Den första är att sociala förväntningar 

kan förändras över tid. Oavsett om organisationen arbetar på samma sätt som tidigare, kan det 
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alltså uppstå ett legitimitetsgap. Den andra källan är när tidigare okänd information blir känd, via 

till exempel media. Klimatet runt organisationer är föränderligt vilket innebär att organisationen 

också ständigt måste utvärdera strategier och avslöjanden (Deegan & Unerman, 2011). 

Legitimitetsteorin har på senare tid använts flitigt inom hållbarhetsredovisningen. Sociala och 

miljömässiga aspekter anses ha en stark koppling till varumärket och dess rykte (Deegan & 

Unerman, 2011). Genom att organisationen uppfattas som legitim, skapas också en resurs vilken 

organisationen kan använda till sin fördel (Deegan, 2006). Hög legitimitet kan användas som en 

konkurrensfördel i att attrahera resurser och kompetens till organisationen. 

Tidigare forskning visar att organisationer som enbart lyfter fram positiva aspekter i sin 

årsredovisning gällande hållbarhetsarbetet, riskerar att tappa trovärdighet och ett legitimitetsgap 

kan uppstå (Guthrie & Farneti, 2008). Genom att istället lyfta andra parametrar, till exempel att 

organisationen inte uppnådde ett uppsatt mål, ökar trovärdigheten och möjligheten till att bättre 

möta intressenternas uppfattningar ökar. Kritiken mot organisationer som endast presenterar 

positiva aspekter i sin årsredovisning handlar om att det inte presenteras en rättvis bild och att 

organisationen utövar cherry-picking, vilket innebär just att företaget väljer ut värden som bäst 

passar agendan (Guthrie & Farneti, 2008). 

Adams (2002) menar att företagsledningen i organisationer använder CSR för att skapa 

legitimerande meddelanden till relevanta intressenter. Vidare är det inte bara relevanta 

intressenter som lägger vikt vid vad som presenteras, utan även samhället i stort påverkar 

organisationens legitimitet (Deegan & Rankin, 1996). De sociala förväntningar som 

lokalsamhället har varierar beroende på sociala värderingar och kultur i området (Deegan & 

Rankin, 1996).  

Dowling och Pfeffer (1975) beskriver att den informationen som lämnas i årsredovisningen kan 

liknas vid en strategi för att skapa legitimitet. Genom att se det hela som en strategi kan 

organisationen jobba målmedvetet och systematiskt i syfte att bygga legitimitet för att skapa en 

konkurrensfördel. Alla organisationer behöver legitimitet men vissa företag behöver mer 

legitimitet än andra, eftersom vissa organisationer är betydligt mer synliga än andra samt att vissa 

organisationer kräver mer socialt och politiskt stöd (Dowling & Pfeffer, 1975). Slutsatsen som 

författarna drar är att stora företag som behöver mer politiskt och social engagemang behöver 

arbeta mer med sin legitimitet jämfört med andra mindre organisationer (Dowling & Pfeffer, 

1975) 
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Somliga hävdar att vissa organisationer endast CSR-rapporterar symboliskt, för att skapa 

legitimitet, men med en liten korrelation till det arbete som faktiskt görs i organisationen (Deegan 

& Rankin, 1996; Neu, Warsame & Pedwell, 1998). Kombinerat med tidigare forskning kan 

slutsatsen dras att det är riskfyllt att rapportera CSR-gärningar utan att ha utfört gärningen.  

Suchman (1995) beskriver tre typer av legitimitet: pragmatisk legitimitet baserad på 

intressenternas eget-intresse, moralisk legitimitet som är baserad på normativt godkännande och 

kognitiv legitimitet som baseras på förståelse och förgivettagande. Dessa tre typer samexisterar 

och förstärker varandra. Beroende på bransch och typ av organisation är de olika typerna olika 

viktiga (Suchman, 1995). Pragmatisk legitimitet är ofta kopplad till intressenter som direkt 

interagerar med en organisation (Mobus, 2005), vilket en fotbollsklubbs intressenter gör, främst 

medlemmar och publik. 

 

2.2 Intressentteori 

Intressentteorin behandlar organisationens samspel med olika intressenter som är kopplade till 

organisationen. Samspelet innefattar både hur intressenterna påverkar organisationen men också 

hur organisationen själv påverkar intressenterna (Deegan & Unerman, 2011). Teorins 

huvudfokus är inte analysen av företaget i sig själv, utan relationen mellan organisationen och 

dess intressenter (Freeman, Harrison, Wicks, Parmar & de Colle, 2010). Således grundar sig 

teorin i att organisationer behöver beakta intressenternas krav i sin verksamhet (Agudo-Valiente, 

Garcés-Ayerbe & Salvador-Figueras, 2015; Deegan & Unerman, 2011). Intressentteori har 

använts under lång tid och forskare menar att CSR och intressentteori har haft en tät koppling 

sedan mitten på 1900-talet (Friedman & Miles, 2006). 

2.2.1 Definition av intressenter 

Definitionen av intressenter enligt intressentteorin varierar och ett flertal olika forskare har 

försökt skapa en exakt definition. Freeman skapade den klassiska definitionen av en intressent 

som en grupp eller individ som kan påverka eller påverkas av uppnåendet av organisationens mål 

(Friedman & Miles, 2006). Definitionen är kanske den bredaste definitionen av intressenter.  

Friedman och Miles (2006) fortsätter och framhåller att organisationen skall ses som en grupp 

av intressenter och syftet med organisationen skall vara att hantera intressenternas intressen, 

behov och åsikter. Genom detta resonemang utvecklade Evan och Freeman två principer 

(Friedman & Miles, 2006): 
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1. Principen om företagets legitimitet. Organisationen skall styras till nytta för dess 

intressenter: kunder, leverantörer, ägare, anställda och lokalsamhället. Intressenternas 

rättigheter måste försäkras och de bör medverka i beslut som kommer påverka dem. 

2. Riktlinjerna för intressenterna. Ledningen har en förtroenderelation till intressenterna och 

till organisationen som en abstrakt enhet. Ledningen måste agera för intressenternas 

intresse i form av en agent, och de måste agera för organisationens intresse för att 

säkerställa företagets överlevnad. 

Näsi ger en snävare definition av intressenter “De individer och grupper som är beroende av 

företaget för att uppnå deras personliga mål och på dem som företaget är beroende av för dess 

existens” (Näsi 1995, s. 22 i Hörisch, Freeman & Schaltegger, 2014).  

Clarkson (1995) skapade en uppdelning mellan intressenter. Den första gruppen definieras som 

“One without whose continuing participation the corporation cannot survive as a going concern” 

(Clarkson, 1995, s 106). En svensk definition kan då översättas med de intressenter som är 

essentiella för organisationens fortsatta överlevnad. Typiska intressenter placerade i den första 

gruppen är investerare, anställda, kunder, leverantörer, myndigheter och samhället (Clarkson, 

1995). Definitionen för den andra gruppen, vilket då bör omfatta resterande intressenter lyder: 

“Those who influence or affect, or are influenced or affected by, the corporation, but they are not 

engaged in transactions with the corporation and are not essential for its survival” (Clarkson, 

1995, s 107). Exempel på andra gruppens intressenter är grupper med specialintresse samt media. 

Media har under senare år fått en betydligt viktigare roll i förmedlingen av information, vilket 

gör att media i form av intressent måste beaktas i större utsträckning än tidigare. 

Ytterligare en uppdelning av intressenterna görs vanligen inom intressentteorin. Uppdelningen 

grundar sig i interna och externa intressenter som kräver olika typer av kommunikation. Vanliga 

interna intressenter är främst anställda, och vanliga externa intressenter är kunder, återförsäljare 

och samhället i stort (Jones, 1995). Svenska fotbollsklubbar har flertalet interna intressenter i 

form av anställda, servicepersonal och volontärarbetare på matcher för att nämna några. Dessa 

intressenter ställer också krav på klubbarna i form av arbetsmiljö. 

Eftersom elitfotbollsklubbar i Sverige skiljer sig från andra typer av organisationer, som mycket 

av forskningen handlar om, är det inte exakt samma typer av intressenter kring en fotbollsklubb. 

I studien har det identifierats olika typer intressenter för elitfotbollsklubbar utifrån intressentteori. 

Istället för ägare ägs svenska fotbollsklubbar av dess medlemmar. Vidare är supportrar och 

åskådare identifierade motsvarande kunder. Däremot är det inte ett lika enkelt kundförhållande 
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som i många andra företag då supportrar är betydligt mer insatta och engagerade i föreningen. 

Media är en viktig indirekt intressent i den andra gruppen intressenter som Clarkson (1995) 

definierade. Medias roll blir allt viktigare som en förmedlare av arbete som fotbollsklubbar gör. 

Figur 2.1 Intressenter i svenska fotbollsklubbar 

2.2.2 Två perspektiv av intressentteori 

Intressentteorin består av två olika perspektiv. Den första delen är den etiska grenen som menar 

att alla intressenter, oavsett storlek eller påverkan, skall behandlas rättvist. Denna gren är 

normativ till sin natur (Deegan & Unerman, 2011) och anses vara hjärtat i intressentteorin 

(Friedman & Miles, 2006). Normativ intressentteori grundar sig i att organisationer har moraliskt 

ansvar att beakta intressenternas krav, önskemål och åsikter (Phillips, 2003). Hasnas (1998) 

menar att organisationen inte skall verka för att uppfylla de starkaste intressenternas krav, även 

om det innebär finansiell framgång. Istället skall verksamheten styras för alla intressenters bästa. 

Perspektivet ser inte organisationen som ett verktyg för ägarnas utdelningar, utan istället bör 

organisationen verka för att koordinera alla intressenter via förtroenderelationer till alla parter 

(Hasnas, 1998). 

Den andra grenen har ett mer positivt inslag och utgår precis som den normativa grenen från att 

intressenterna är centrala i styrningen. Skillnaden ligger i att den positiva grenen försöker 

förklara varför organisationer väljer att beakta särskilt viktiga intressenter (Deegan & Unerman, 

2011). Nasi, Nasi, Phillips och Zyglidopoulos (1997) bygger vidare på detta resonemang och 

beskriver vikten av att hantera specifikt viktiga intressenter för att främst möta deras 

förväntningar, framför de intressenter som är identifierade som mindre viktiga. Ullman (1985) 
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menar att ju viktigare intressentens resurser är för organisationen, desto troligare är det att 

organisationen uppfyller den specifika intressentens krav. En annan aspekt som Ullman lyfter rör 

att en framgångsrik organisation är en organisation som uppfyller krav, ibland i konflikt med de 

olika viktiga intressenterna. 

Tidigare forskning visar på att företagets intressenter kan förvänta sig att organisationen tar sitt 

ansvar för sin påverkan, både socialt och miljömässigt, och därför kan intressenterna också kräva 

information om företagets CSR-arbete (Holder-Webb, Cohen, Nath & Wood, 2009).  

 

2.3 Kontinuerlig intressentdialog 

Kontinuerlig intressentdialog grundar sig i hur man integrerar företagets ansvarsfrågor i 

affärsplanearbetet. Syftet med modellen är inte att endast identifiera finansiella nyckeltal, utan 

andra förvaltningsfrågor skall också få plats (Larsson & Ljungdahl, 2008). De fyra stegen präglas 

av totalkommunikation som skapar en öppenhet och transparens. Modellen är användbar inom 

ett flertal olika områden i en organisation, så även hållbarhetsrapportering. Processen bör ses 

som löpande och aldrig avtagande, se figur 2.2. Kontinuerligt skall uppföljning och planering 

göras för att ständigt vara uppdaterade om förväntningar och för att optimera processer och 

åtgärder i organisationen. Företaget bör se sig själva som en integrerad del av närmiljön men 

också integrera intressenternas åsikter i företagets beslutsfattande (Pedersen, 2006) 

Den första fasen handlar om att identifiera vilka viktiga områden som organisationen behöver 

arbeta med. Efter identifierat område bör en intressentdialog upprättas, som innebär att företaget 

lyssnar till vad intressenter har för krav och förväntningar. Vidare bör sedan strategier och 

uppföranderegler utvecklas för att lyckas driva igenom arbetet framgångsrikt. Utvecklade 

strategier för hållbarhetsarbete är en instrumental del för att vinna legitimitet eller stärkt 

varumärke (Arjaliés & Mundy, 2013). Nyckeln i fas ett ligger i att inte bara lyssna till befintliga 

intressenter, utan också identifiera potentiella framtida intressenter i ett längre tidsperspektiv 

(Larsson & Ljungdahl, 2008). Problematiken som kan uppstå i intressentdialogen är att det är 

företaget självt som bestämmer reglerna och villkoren för dialogen, vilket kan begränsa dialogen 

(Pedersen, 2006).  

I fas två tar planeringsarbetet vid på en djupare nivå. Inom det valda fokusområdet skall sedan 

indikatorer identifieras. Indikatorer som kan visa på hur arbetet med integration fungerar är ett 
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exempel. Efter det bör ett nyckeltal för indikatorerna sättas och slutligen vad som är målet. De 

mål som klubben sätter upp bör kunna uppnås inom rimlig tid, oftast inom ett par år beroende på 

område. (Larsson & Ljungdahl, 2008).  

Fas nummer tre behandlar införandet och genomförandet av de planer man arbetat fram i 

föregående faser. Denna fas riskerar generellt att vara den mest riskfyllda då arbetet för första 

gången skall användas och sättas i bruk. Internkommunikation och starkt ledarskap anser Larsson 

och Ljungdahl (2008) är nyckeln i införandet. Rapporteringssystem är viktiga i detta skede för 

att säkerställa att uppsatta mål uppnås. Intressenterna värdesätter transparenta redovisningar som 

även visar på mål som inte uppfyllts, och förklaringar till detta (Larsson & Ljungdahl, 2008). 

Den fjärde och sista fasen fokuserar på redovisning och uppföljning. I sista fasen synas de 

uppsatta målen och stäms av med utfallet. Allting bör redovisas för att visa på progression, och 

även mål som inte uppnåtts bör redovisas och förklaras. Efter sammanställd rapport bör 

organisationen anses vara redo för en oberoende granskning för att säkerställa innehållets 

riktighet. Efter redovisningen är det dags att utvärdera och analysera vad som kan göras bättre. 

Genom att lägga ner tid i uppföljningsarbetet ger organisationen sig själv en bättre möjlighet till 

högre prestanda för nästkommande period (Larsson & Ljungdahl, 2008). Hsu, Lee och Chao 

(2013) menar att hållbarhetsredovisning är huvudkanalen för kommunikation av CSR-gärningar. 

Via hållbarhetsredovisningen kan också hållbarhetsarbetet nå sin fulla potential genom att visa 

upp sitt arbete för intressenter och allmänheten. 

Kontinuerliga intressentdialog förväntas skapa värde genom ökat gott rykte och stärkt 

varumärke. Speciellt viktigt är det för organisationer som verkar inom områden där 

hållbarhetsredovisning och CSR inte är lagstadgat. I dessa mindre bolag reglerar myndigheterna 

inte vad som skall göras eller redovisas. Istället är det upp till konsumenterna att bestämma vad 

de skall konsumera och vad företaget de gör affärer med skall stå för.  På så sätt dömer samhället 

ett företag efter dess gärningar, och ibland dess icke-gärningar (Kaptein & Van Tulder, 2003). 

Efter ett lyckat arbete med de fyra faserna påbörjas processen på nytt, men med ett förmodat ökat 

anseende och stärkt varumärke.  
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.  

Figur 2.2. Kontinuerlig intressentdialog (Larsson och Ljungdahl 2008).  
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3. Metod  

I kommande kapitel kommer först vetenskaplig metod behandlas. Därefter förklaras den 

empiriska metoden och de val som gjorts för att förstå hur svenska elitfotbollsklubbar förhåller 

sig till hållbarhetsredovisning. 

3.1 Vetenskaplig metod 

I det här delkapitlet kommer forskningsstrategin förklaras samt hur teorin används för att förstå 

hur svenska elitfotbollsklubbar förklarar och förhåller sig till hållbarhetsredovisning. 

3.1.1 Forskningsstrategi 

Eftersom vi har valt att undersöka hur elitfotbollsklubbar i Sverige förklarar och förhåller sig till 

hållbarhetsredovisning i relation till värde och legitimitet, fann vi det lämpligt att tillämpa ett 

kvalitativt tillvägagångssätt. Kvalitativa data ger ofta en mer flerdimensionell beskrivning 

eftersom de inte sällan uttrycks i verbal form, vilket lämpar sig väl för vår studie (Lind, 2014). 

Med ett kvalitativt tillvägagångssätt får vi möjlighet att genomföra intervjuer särskilt anpassade 

för det enskilda fallet, vilket är fördelaktigt då förutsättningarna varierar mellan de olika 

klubbarna i urvalet.  

Utöver intervjuer har vi även granskat årsredovisningar. Vi finner en stor styrka i att kunna 

jämföra dokumenten med våra möten, eftersom olika källor till information möjliggör olika 

beskrivningar, vilket bidrar till en rikare och mer nyanserad bild (Ahrne & Svensson, 2015). 

Kvantitativ data är standardiserad, vilket innebär att studien genomförs likadant på alla i urvalet. 

Fördelen är dock att svaren, uttryckta i numerisk form, blir enklare att jämföra med varandra än 

i en kvalitativ studie (Denscombe, 2014). Vi ansåg emellertid att fördelarna med en kvalitativ 

studie vägde tyngst och lämpade sig bäst för vår undersökning.  

Kvalitativa undersökningar präglas oftast av ett induktivt tillvägagångssätt, och så är fallet även 

i vår studie (Bryman, 2012). Genom granskning av årsredovisningar och möten med olika 

klubbar har vi ämnat att skapa kunskap i samtalen, av vilka vi skapat vår egen empiri. Vårt 

tillvägagångssätt kan därför likställas med induktion, eftersom vi drar våra slutsatser och bildar 

vår teori utifrån den datainsamling vi genomfört (Ahrne & Svensson, 2015). Vår avsikt är att 

beskriva och förstå det undersökta området, och på basis av empirin komma fram till en 

förklaring eller en modell. Vi ansåg detta tillvägagångssätt vara mest lämpligt eftersom vi inte 
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har några hypoteser som vi vill verifiera eller falsifiera. Istället vill vi möta empirin mer 

förutsättningslöst och skapa utrymme för upptäckter och tolkning.  

3.1.2 Teorianvändning 

Syftet med denna studie är att förstå hur elitfotbollsklubbar i Sverige förklarar och förhåller sig 

till hållbarhetsredovisning i relation till värde och legitimitet. För att förklara det studerade 

fenomenet har legitimitetsteorin och intressentteorin valts ut som inspirationskällor för att 

underlätta förståelsen. 

Intressentteorin lämpar sig väl i den meningen att den fokuserar på relationen mellan 

organisationen och dess intressenter. Fotbollen omges av flera olika intressenter, allt från 

sponsorer till supportrar. Det faktum att teorin förklarar att organisationer behöver beakta 

intressenternas krav i sin verksamhet (Agudo-Valiente, Garcés-Ayerbe & Salvador-Figueras, 

2015; Deegan & Unerman, 2011), samtidigt som intressenters krav på CSR-engagemang har ökat 

(Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2008), anser vi göra teorin applicerbar i vår studie. Att arbeta 

med hållbarhet, och redovisa arbetet som görs, kan tänkas vara ett sätt för klubbarna att uppfylla 

eventuella krav från sina intressenter. 

Legitimitetsteorin belyser samhällets samlade förväntningar på hur en organisation skall agera. 

Företaget försöker genom sitt arbete att uppfattas som legitimt (Deegan & Unerman, 2011). Den 

nya lagstiftningen om hållbarhetsredovisning från 2017 vittnar om ökade krav från samhället på 

arbete med hållbarhet (Regeringen, 2016a). Även om lagstiftningen enkom berör stora företag, 

där fotbollsklubbar inte ingår, så sätter lagstiftarna i sitt förarbete ljus på vilket värde de sätter på 

hållbarhetsarbete (Regeringen, 2016b). Mot bakgrund av detta anser vi legitimitetsteorin vara en 

användbar teori för vår studie.  

Modellen för kontinuerlig intressentdialog har använts som ett verktyg i analysen av insamlad 

empiri. Respektive fas har specifika åtgärder som bör genomföras och modellen förväntas bidra 

till att identifiera områden som är i behov av förbättring. Genom de olika stegen i de fyra faserna 

förväntas organisationen gå igenom varje steg för att på så sätt engagera intressenter och arbeta 

på ett effektivt sätt. Formulerade frågor i intervjuguiden, se bilaga 1, är delvis inspirerade av 

modellen för att på så sätt kunna identifiera var arbetet i de olika klubbarna avviker eller brister. 

Vidare återkommer studien i analysen till de fyra faserna för att förklara och förstå klubbars 

handlingar. Med hjälp av modellen ökar möjligheten att förstå hur klubbarna förhåller sig till 

hållbarhetsredovisning och arbetar med denna.  
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3.2 Empirisk metod 

I det här delkapitlet presenteras de val som gjorts för att samla in empiri på ett så korrekt och 

effektivt sätt som möjligt. Första delen behandlar intervju som metod följt av vilken typ av 

intervju som använts och urvalet för studien. Slutligen behandlas de etiska aspekterna av studien 

samt bearbetning av materialet. 

3.2.1 Intervju som metod 

Vi finner att personliga intervjuer lämpar sig bäst som forskningsmetod eftersom vi är 

intresserade av klubbarnas åsikter och uppfattningar i deras sätt att resonera och motivera sina 

beslut. Dessa sakers natur är sådana att de bäst utforskas på djupet i detalj, istället för att redovisas 

med enstaka ord. Bakomliggande orsaker till hållbarhetsarbete och dess redovisning kan vara att 

betrakta som ett komplext fenomen, och i sådana situationer når intervjuer sin fulla potential som 

datainsamlingsmetod (Denscombe, 2014). Vi vill ställa djupare frågor i ämnet och därigenom 

göra utrymme för mångfacetterade beskrivningar av arbetet med hållbarhet, i enlighet med vad 

Lind (2014) beskriver. 

Alla metoder har såväl för- som nackdelar, men med en medvetenhet om de risker och nackdelar 

som föreligger kan den negativa effekten minimeras. En av nackdelarna med intervjuer är att 

arbetet med analys och databearbetning är tyngre än för exempelvis frågeformulär, som är 

förkodade och där data kan analyseras effektivare (Denscombe, 2014). Eftersom allsvenskan 

består av endast 16 klubbar, varav fem står i fokus i denna studie, kan vi intervjua ungefär en 

tredjedel av seriens klubbar utan att alltför mycket tid tas i anspråk. Vi har försökt utforma 

intervjuguiden så att den består av öppna frågor som ger intervjupersonen möjlighet att förmedla 

sin bild utan påverkan från oss. Inslag av ledande frågor hade kunnat tänkas påverka de 

intervjuade, vilket kan utgöra ett potentiellt hot mot intervjuns trovärdighet. 

Några dagar före genomförandet av intervjuerna valde vi att mejla ut ett fåtal av frågorna till 

personerna. Frågorna vi skickade ut var av övergripande karaktär för de olika teman som våra 

intervjuer innehöll. Att skicka ut hela intervjuguiden hade kanske fått avskräckande effekt ifall 

intervjupersonen uppfattat vissa frågor som kluriga och besvärande. Samtidigt såg vi en fördel 

med att förbereda intervjupersonerna på vilka teman som skulle behandlas. Några av frågorna 

kanske de behövde fundera kring i förväg för att vi skulle få så bra svar som möjligt. Självklart 

kan det finnas både för- och nackdelar med att avslöja frågorna i förväg, men vi ansåg att 

fördelarna övervägde nackdelarna.  
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3.2.2 Semistrukturerade intervjuer 

Intervjuerna som har genomförts i studien är av semistrukturerad art. Målsättningen har varit att 

få till stånd öppna och djupa samtal med de intervjuade, med utrymme för följdfrågor särskilt 

anpassade för situationen. Fördelen med semistrukturerade intervjuer ligger i att frågor kan 

förberedas till de ämnen som skall avhandlas, samtidigt som man inte förbinder sig till någon 

särskild ordningsföljd (Denscombe, 2014). Genom denna arbetsform möjliggörs fokus på 

klubbarnas arbete, vilket innebär att klubbarna under öppna förhållanden utförligt får utveckla 

sina tankar i ämnet, i enlighet med Denscombe (2014). Detta lämpar sig väl för vår studie 

eftersom vi vill gå på djupet och utröna hur elitfotbollsklubbar i Sverige förklarar och förhåller 

sig till hållbarhetsredovisning i relation till värde och legitimitet. Med strukturerade intervjuer 

hade datainsamlingsprocessen riskerat att bli för standardiserad eftersom processen i många 

avseenden liknar ett frågeformulär (Denscombe, 2014). Ostrukturerade intervjuer ger den 

intervjuade tämligen stor frihet under intervjun efter att intervjuaren introducerat ämnet 

(Denscombe, 2014), vilket hade medfört att vi inte hade kunnat ställa följdfrågor och styra 

samtalet i samma utsträckning.    

3.2.3 Urval 

Fotbollsallsvenskan består idag av 16 olika klubbar. Eftersom det hade varit alltför tidskrävande 

att intervjua samtliga har vi gjort ett urval på fem klubbar, vilket motsvarar ungefär en tredjedel. 

Trots att urvalet utgör en minoritet anser vi det vara tillräckligt stort, eftersom vi strävar efter att 

finna olika perspektiv av hur fotbollsklubbar förhåller sig till hållbarhetsredovisning. Utöver 

klubbarna sökte vi även en intervju med ansvariga för Svensk Elitfotbolls CSR-råd. Tanken med 

denna intervju var att få mer övergripande information kring CSR-arbetet i svensk fotboll. Rådet 

har bland annat för avsikt att identifiera hur arbetet kan mätas och följas upp på ett bättre sätt, 

vilket hade kunnat ligga till grund för intervjuguiden.  

Kvintetten av valda klubbar är ämnad att utgöra ett någorlunda varierat urval av allsvenskans 16 

klubbar. Vår avsikt har inte varit att skapa ett representativt urval, utan istället vill vi med ett 

strategiskt urval skapa en heterogenitet, i likhet med de flesta kvalitativa studier, skriver Trost 

(2005). Genom att studera olika typer av klubbar får vi flera olika perspektiv och detaljer, vilket 

hjälper oss i syftet att belysa fenomenet. Därför har fokus valts att läggas på AIK, Djurgårdens 

IF, Kalmar FF, Trelleborgs FF och Örebro SK, där vi anser oss ha funnit en god kombination av 

klubbar. AIK och Djurgårdens IF tillhör landets absoluta toppklubbar och har supportrar, 

sponsorer och organisationer som endast det övre skiktet i svensk fotboll kan mäta sig med. 
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Kalmar FF och Örebro SK är idag väletablerade klubbar i högsta serien, men de har de senaste 

åren parkerat i mitten eller på den nedre halvan av den allsvenska tabellen, och de omges inte av 

de krav och det intresse som de största klubbarna gör. Trelleborgs FF tillhör allsvenskans absolut 

minsta klubbar, har visserligen 18 allsvenska säsonger på sin meritförteckning, men är i år 

nykomling och spelade så sent som 2015 i division ett. AIK och Djurgårdens IF kommer 

dessutom från Sveriges största stad, Stockholm, medan Örebro är en mellanstor svensk stad och 

Kalmar och Trelleborg är mindre städer. AIK och Djurgårdens IF tillhör Sveriges rikaste klubbar 

(AIK, 2018; Djurgårdens IF, 2018), Kalmar FF brottas med ekonomiska problem (Kalmar FF, 

2018) medan Trelleborgs FF och Örebro SK har ekonomin i balans (Trelleborgs FF, 2018; 

Örebro SK, 2018). 

Vi kan inte med säkerhet säga att vårt material kan överföras och appliceras på allsvenskans 

samtliga klubbar. Klubbar arbetar med olika frågor och utför sitt arbete efter olika förutsättningar, 

men det finns också många likheter. Klubbarna spelar i samma serie och under samma 

fotbollsförbund, de verkar under liknande krav från samhälle och sponsorer, och flera olika 

klubbar påminner i stor utsträckning om varandra, med allt ifrån publika som ekonomiska 

förutsättningar. Med vårt urval innehållande olika typer av klubbar, som tillsammans utgör 

ungefär en tredjedel av helheten, tror vi oss kunna överföra resultaten till att vara giltiga för fler 

och göra anspråk på att göra en analytisk generalisering av resultatet. Förhoppningsvis finns det 

en dynamik och mekanismer som är överförbara på samtliga, och något universellt som förklarar 

innehållet även för de klubbar som inte ingår i urvalet för denna studie.  

3.2.4 Etik 

Vi har haft för avsikt att agera etiskt gentemot personerna och klubbarna som har undersökts i 

studien. Det har varit av yttersta vikt för oss att respektera deltagarnas rättigheter och önskemål, 

undvika att de lider någon skada av att medverka samt arbeta på ett sätt som är ärligt och som 

respekterar deltagarnas integritet (Denscombe, 2014). Vi har från första kontakt med 

respondenterna varit ärliga och tydliga med vad uppsatsen har för syfte, att deras medverkan är 

frivillig, hur lång tid intervjuerna beräknas ta och vad som i övrigt krävs av dem.  

Före respektive intervju informerade vi om att vi inte kommer använda insamlingsmaterialet eller 

respondenternas svar i något annat sammanhang än i uppsatsen. Vi var samtidigt tydliga med att 

uppsatsen kommer att publiceras i skolans databas, som är offentlig och öppen för alla. Det går 

inte att utesluta att studiens resultat får genomslag utanför skolans gränser. Vi förklarade också 

att intervjuerna inte kommer att publiceras i sin helhet, däremot kan mindre utdrag eller citat 
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komma att publiceras i analysdelen. En av respondenterna ville gärna ta del av eventuella citat 

innan de publiceras eftersom vederbörande tidigare blivit felciterad, vilket vi gav klartecken för 

och gjorde då vi vill att respondenten skall känna trygghet i sitt deltagande. Före intervjuerna 

säkerställde vi respondenternas samtycke till att vi spelade in intervjuerna i sin helhet, och 

informerade även om att inspelningsmaterialet inte skall publiceras i något sammanhang. Genom 

att spela in intervjuerna kan vi bearbeta materialet i efterhand, vilket sannolikt ökar möjligheterna 

till att vi tolkar svaren rätt, vilket i sin tur ger en ärlig bild av respondenterna och minskar risken 

för att de lider någon skada. Samtliga respondenter gavs rätten att deltaga i studien anonymt. 

3.2.5 Bearbetning och kodning av data 

Det inspelade materialet översattes sedan till text genom transkribering. Denscombe (2014) 

menar att transkribering underlättar analysen då inga detaljer går förlorade. Inspelningarna skrevs 

av i sin helhet och inga ord eller stycken ignorerades. Detta gjorde för att få en så korrekt bild 

som möjligt och att inga påståenden eller citat skall kunna missuppfattas. Efter att 

transkriberingarna färdigställts lästes intervjuerna igenom i sin helhet ett antal gånger innan 

sorteringsarbetet påbörjades. Med teorin i färskt minne markerades särskilt viktiga meningar som 

vi upplevde hade en direkt koppling till syftet. När materialet ansågs färdigsorterat påbörjades 

en kodning där meningsbärande enheter lyftes ut, innan nyckelord identifierades och kopplades 

till teori. För att förstå citat och förklaringar i sin helhet användes också transkriberingarna i sin 

helhet även efter att innehållsanalysen slutförts. Tolkning och analys av intervjusvaren gjordes 

för att förstå innebörden av det som sades, vilket är viktigt enligt den hermeneutiska tolkningen 

(Hansson, 2011). 
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4. Resultat 

I resultatkapitlet kommer en sammanställning av varje klubbs hållbarhetsarbete att presenteras. 

Kapitlet avslutas med klubbarnas syn på begreppen hållbarhet, CSR och samhällsengagemang. 

4.1 Sammanställning av hållbarhetsarbete i respektive klubb 

Under denna rubrik kommer en kort presentation av respektive klubbs hållbarhetsarbete och 

dess redovisning. 

4.1.1 AIK  

AIK har arbetat med värdegrundsfrågor i 25 år, men den breda form som CSR-arbetet har idag 

har det haft i åtminstone åtta år. Klubben menar att man bedriver CSR-arbetet för att man vill 

vara en positiv samhällsaktör som gör bra saker för andra människor.  AIK Fotboll har en 

heltidstjänst avsatt för värdegrundsfrågor, med titeln Värdegrundsansvarig. AIK arbetar aktivt 

med värdegrund internt tillsammans med hela föreningens spelare, ledare samt ungdomsspelares 

föräldrar. Exempel på externa CSR-aktiviteter är nattfotboll som bedrivs på flera orter i 

Stockholm, julaftonsfirande för ungdomar med svåra hemförhållanden samt öppna träningar för 

ungdomar i ekonomiskt utsatta områden. AIK Fotboll AB presenterar årsredovisningen öppet på 

sin hemsida. Årsredovisningen består av ett eget avsnitt om CSR, som är en sida långt. På sidan 

presenteras några av de aktiviteter som AIK har arbetat med under föregående år (AIK, 2018). 

4.1.2 Djurgårdens IF 

Djurgårdens IF har arbetat med CSR-frågor sedan 2006, men sedan 2012 har klubben benämnt 

det som CSR och arbetet blivit mer omfattande. Djurgårdens IF menar att hållbarhetsarbetet skall 

stärka föreningen och göra att Djurgårdens IF får in mer kapital eller större förtroende som stärker 

föreningen. Djurgårdens IF har två heltidstjänster avsatta för arbetet med hållbarhet, men 

tjänsterna delas dock mellan Djurgårdens IF Fotboll och Djurgårdens IF Hockey. Klubben 

arbetar med hållbarhet utifrån en modell som består av tre olika planer: en organisationsplan, en 

spelplan och en stadsplan. Ett konkret exempel på ett socialt projekt är att klubben varje dag 

aktiverar barn med fotbollslek i Stockholms skolor. Djurgårdens IF Fotbolls årsredovisning från 

2017 presenteras öppet på klubbens hemsida, men den innehåller inga delar om hållbarhet 

(Djurgårdens IF, 2018). 
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4.1.3 Kalmar FF 

Kalmar FF har under de senaste tre åren arbetat aktivt och strukturerat med CSR-frågor, även om 

klubben redan dessförinnan kunde göra enskilda insatser. Kalmar FF menar att man är Kalmars 

näst största varumärke och anser därför att man har en viktig funktion att fylla i staden. Man vill 

även visa hur mycket positivt man står för som förening. Klubben har en Sports Management-

student anställd för att administrera och leda de sociala projekten. I övrigt är klubbens CSR-

arbete fördelat över flera olika tjänster i organisationen. Huvudprojektet som drivs på det sociala 

planet går under namnet Fotboll med hjärtat. Exempel på aktiviteter är att A-lagsspelarna 

besöker barn på Kalmar sjukhus, att man driver ett eget lag för funktionsnedsatta och att man 

skänker 20 kronor från varje medlemsavgift till cancerforskning. Kalmar FF publicerar inte 

årsredovisningen öppet på sin hemsida. Däremot mejlar de gärna ut den när förfrågningar 

inkommer. Kalmar FF:s årsredovisning för 2017 innehåller ingen information om klubbens CSR-

arbete (Kalmar FF, 2018).   

4.1.4 Trelleborgs FF 

Trelleborgs FF har arbetat med samhällsengagemang aktivt och strukturerat sedan 2015, även 

om enskilda aktiviteter har bedrivits långt tidigare. Trelleborgs FF vill vara en förening som 

speglar samhället och gör skillnad genom de värden som föreningen står för. Föreningen har en 

halvtidstjänst särskilt avsatt för arbetet. Exempel på aktiviteter är föreläsningar om värdegrund 

för skolungdomar, gemensamt arbete med samarbetspartner för att skapa bättre förutsättningar 

för arbetssökanden i Trelleborg och deltagande i olika aktiviteter för att sätta ungdomar i rörelse. 

Trelleborgs FF publicerar inte årsredovisningen öppet på sin hemsida, men klubben har inga 

problem med att dela med sig av den till folk som efterfrågar den. Årsredovisningen för 2017 

innehåller ingen information om klubbens arbete med CSR (Trelleborgs FF, 2018).  

4.1.5 Örebro SK 

Örebro SK har arbetat med olika former av CSR-frågor sedan flera decennier tillbaka, men först 

under de senaste sex-sju åren har arbetet blivit mer aktivt och strukturerat. Örebro SK vill bidra 

till ett starkare Örebro eftersom man ser sig som mer än bara en fotbollsklubb. Klubben har ingen 

fast tjänst avsatt för CSR-frågor, utan arbetet är istället fördelat över flera olika tjänster i 

organisationen. Ett stort ansvar vilar på A-lagets spelartrupp som lägger flera timmar om dagen 

på en fritidsgård i ett av kommunens, som representanten uttrycker det, stora problemområden, 

vilket är ett av flera exempel på insatser som klubben gör. Andra exempel på insatser är 
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föreläsningar på skolor och besök hos svårt sjuka barn på Universitetssjukhuset Örebro. Örebro 

SK publicerar årsredovisningen öppet på sin hemsida. Redovisningen innehåller dock inga inslag 

av CSR (Örebro SK, 2018).  

 

4.2 Svenska elitfotbollsklubbars syn på hållbarhetsbegreppen 

Tre av de studerade klubbarna använder begreppet CSR. Örebro SK är en av klubbarna som 

använder CSR, men representanten för klubben menar spontant att det kanske vore bättre att 

arbeta med hållbarhet. “Dels ligger det bättre i tiden och dels så innefattar det i min värld lite fler 

frågor, och det är alltid enklare när man jobbar med svenska begrepp än med förkortningar av 

utländska termer”, förklarar Örebro SK-representanten. Representanten för AIK går under titeln 

värdegrundsansvarig, men klubben använder CSR som övergripande begrepp för arbetet de 

bedriver. Representanten för AIK utvecklar: 

För mig är CSR både hållbarhet, miljö, värdegrund, samhällsnytta, så det är ett väldigt 

stort begrepp. Jag har fått ett ansvar inom värdegrund, och det innefattar också hur vi vill 

att vår närmiljö och samhälle ska vara. Exakt varför man inte jobbar med ordet hållbarhet 

kan jag faktiskt inte svara på. Man har fokuserat på samhällsnytta och mänskliga värden. 

Kalmar FF är den tredje klubben som också har valt att använda sig av begreppet CSR. Kanske 

ses det också som naturligt att CSR är det mest frekvent använda begreppet eftersom Svensk 

Elitfotboll använder samma begrepp.  

Trelleborgs FF har valt att bedriva sitt arbete under begreppet samhällsengagemang. 

Representanten för klubben menar att CSR-begreppet är för stort, vilket utvecklas vidare i 

följande citat: “Det är för många som inte känner till corporate social responsibility. Vår känsla 

var att man inte kan ta på det”. Klubben har mestadels mindre och medelstora företag i sitt 

sponsornätverk och upplevde därför att man lättare kan nå ut till dem med begreppet 

samhällsengagemang. Trelleborgs FF-representanten upplever CSR som mer användbart i 

kommunikation med större företag. Dessutom anser klubben att samhällsengagemang är mer 

användbart i kontakten med ungdomar, dit många av insatserna riktas.  

Djurgårdens IF är den enda ur kvintetten av klubbar som driver sitt arbete under begreppet 

hållbarhet. Föreningen har tidigare använt benämningen CSR, men klubben upplever att 

begreppet har kommit att associeras väldigt mycket med välgörenhet eller samhällsengagemang. 

Representanten för Djurgårdens IF beskriver:  
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För oss är hållbarhet mycket bredare än så. För oss är hållbarhet allt det som gör att 

Djurgården fotboll har bra förutsättningar inför framtiden. Då bör man titta på alla delar, 

det vill säga organisationen, kontoret, kansliet, styrelsen, matchmiljöer, 

ungdomsfotbollen, hur spelarna uppträder i olika sammanhang men även en plan för hur 

vi i Djurgården ska samverka med vår omgivning och vår stad  

Slutligen kan konstateras att flera olika begrepp används av klubbarna, men där CSR är det mest 

använda begreppet. De olika benämningarna är dock inte något som begränsar klubbarna i deras 

arbete. Även om de använder olika begrepp så arbetar de någorlunda likartat. Uppfattningarna 

om begreppen skiljer sig också åt precis som de olika referensernas uppfattningar i 

begreppsutredningen.  
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5. Analys 

I det femte kapitlet analyseras innehållet från intervjuerna tillsammans med teorin som är 

presenterad i den teoretiska referensramen i syfte att förstå hur svenska elitfotbollsklubbar 

förhåller sig till hållbarhetsredovisning i förhållande till värde och legitimitet. 

5.1 Kontinuerlig intressentdialog för att skapa värde 

Centralt i den kontinuerliga intressentdialogen ligger dialogen med intressenterna. Kalmar FF 

belyser vikten av dialogen med intressenterna genom ett exempel där en stor sponsor planerade 

att avveckla sin sponsring till klubben. Efter dialog mellan representanter togs istället ett beslut 

om att klubben skall starta ett samhällsprojekt för ungdomar som företaget anser ligger inom 

ramen för deras sponsorpolicy, och därför beslutade sig för att inte sluta sponsra klubben. 

Händelsen belyser den betydelse intressentdialogen har, helt i linje med vad Larsson och 

Ljungdahl (2008) beskriver. Kalmar FF beskriver anledningen till att dialoger förs som “/.../ för 

att vi ska få lite input och för att de ska föra fram sin talan och vad de eftersöker”. I Örebro SK 

bedrivs samma typer av dialoger med flertalet sponsorer i syfte att driva projekt tillsammans, för 

att på så sätt öka intäkter till klubben, samtidigt som klubbens hållbarhetsarbete utvecklas. 

Friedman och Miles (2006) första princip beskriver att organisationen skall styras till nytta för 

dess intressenter, därför bör ett flertal intressenter komma till tals, och inte bara sponsorer som 

alla fem klubbar pratar om. Även i Trelleborgs FF drivs projekt tillsammans med intressenter, 

till exempel satsningar mot ungdomsarbetslösheten tillsammans med kommunen. Genom att 

dessa gemensamma satsningar görs, tydliggörs också intressenternas förväntningar på 

föreningen, som i sin tur kan utvecklas vidare och få draghjälp via intressenterna (Larsson & 

Ljungdahl, 2008).  

Alla fem klubbar genomför intressentdialoger kontinuerligt, ofta i samband med planering av 

sociala projekt. I dessa fall kan det ses som mer naturligt att intressenternas förväntningar 

framkommer då båda parter är en del av projektet. Således minskar risken till begränsningar i 

dialogen som i vissa fall kan uppstå då organisationen själv bestämmer villkoren för dialogen 

(Pedersen, 2006). Krav och förväntningar från intressenter, i de flesta fall sponsorer, kommer 

fram redan i planeringsarbetet av projekten. Detta leder till en ökad acceptans och möjlighet för 

klubben att tillfredsställa intressenter. De projekt som istället bedrivs i egen regi får inte fram 

intressenters förväntningar på ett lika effektivt sätt, då intressenterna inte är en del av 

planeringsarbetet. Intressenternas åsikter kommer då fram i efterhand istället, på till exempel 
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föreningens strategidagar som anordnas en gång om året i Kalmar FF. Kommer intressenters 

förväntningar fram i efterhand är det svårare för klubben att möta förväntningarna som finns på 

klubben, vilket gör att ett legitimitetsgap (Sethi, 1978) riskerar att uppstå. Legitimitetsgap kan 

leda till missnöje och minskat förtroende för varumärket.  

I Djurgårdens IF planerade hållbarhetsrapport skall klubben intervjua olika intressenter som 

sedan skall beskrivas i rapporten, vilket riskerar att påverka dialogen då respons skall publiceras. 

Under intervjun framkom det att medlemmar, supportrar, sponsorer och polis med flera kommer 

att intervjuas inför hållbarhetsrapporten. Genom att intervjua intressenter runt klubben, får 

Djurgårdens IF in åsikter från alla håll. Detta är ett steg i att se sig själv som en integrerad del av 

närmiljön, något som Pedersen (2006) beskriver som viktigt för att vinna legitimitet. Denna 

påverkan på dialogen behöver nödvändigtvis inte vara negativ, utan kan också belysa frågor på 

ett mer konkret sätt då intressenterna förväntas tala fritt (Pedersen, 2006). Att använda intervjuer 

som en metod att hitta förbättringspunkter och styrkor i sitt hållbarhetsarbete är Djurgårdens IF 

ensamt med i studiens urval. Hur utfallet blir och hur konkret återkopplingen blir är intressant 

och ett steg framåt i dialogen, vilket kan ge Djurgårdens IF ökad trovärdighet och legitimitet.  

I Djurgårdens IF och AIK bedrivs inte hållbarhetsarbete på samma sätt som i de andra tre 

intervjuade klubbarna. Istället för att vara direkt beroende av intäkter från intressenter i 

klubbarnas hållbarhetsarbete, bedrivs arbetet betydligt mer självständigt. Dialogen med 

intressenter förekommer fortfarande, och åsikter från både sponsorer, medlemmar och supportrar 

tas i beaktning. Hållbarhetsarbete som bedrivs i de båda klubbarna utgår mer från den egna 

verksamheten och klubbarna beskriver sitt arbete som ‘mer kontrollerat’ än hur det var förut. 

Istället för att göra insatser på flera ställen i samhället, till exempel med projekt mot arbetslöshet, 

koncentrerades hållbarhetsarbetet. Tidigare bedrev Djurgårdens IF ett flertal sociala projekt som 

de själva upplever saknade förankring i kärnverksamheten, även om arbetet ansågs tillfredsställa 

intressenterna, främst i form av sponsorer, och deras förväntningar på klubbens arbete.  

Under 2013 förändrade Djurgårdens IF sitt hållbarhetsarbete och fokuserade sitt arbete närmare 

kärnverksamheten. Representanten för Djurgårdens IF som intervjuades beskriver 

hållbarhetsarbetet som: “Vi drar inte igång massa sociala projekt om det inte finns en väldigt 

tydlig koppling till vad vi håller på med”.  Det klubben menar med detta är att istället för att 

arbeta med projekt som till exempel har till syfte att minska arbetslösheten, så bedrivs endast 

projekt som har en väldigt tydlig koppling till Djurgårdens IF. Denna strategiförändring ansågs 

bättre förankrad bland klubbens intressenter, och framför allt bland supportrar. Välutvecklade 
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strategier som är förankrade i hela organisationen är en viktig del för att vinna legitimitet 

(Arjaliés & Mundy, 2013). En liknande strategi kan beskriva AIK som poängterar arbetet internt. 

Kalmar FF, Örebro SK och Trelleborgs FF har strategier utvecklade för hur klubbarna skall 

arbeta i frågorna rörande hållbarhet, men på ett betydligt bredare sätt än Djurgårdens IF och AIK, 

i form av insatser på flera ställen i samhället, utan någon konkret koppling till föreningens 

kärnverksamhet. 

Målbilden som klubbarna arbetar med är mindre utvecklad än till exempel strategier. Örebro SK 

beskriver sina mål som aktivitetsbaserade och att dess nästa steg är att identifiera nyckeltal och 

indikatorer som på ett tillförlitligt sätt mäter effekten eller skillnaden som arbetet gör. Kalmar FF 

har idag inte heller utvecklade nyckeltal för att mäta nyttan, utan förlitar sig på att arbetet styrs 

via visionen snarare än mer påtagliga mål. Trelleborgs FF beskriver också en avsaknad av 

nyckeltal, vilket klubben dock har för avsikt att utveckla inför framtidsplanen för år 2019-2022. 

Avsaknaden av nyckeltal och uttalade mål kan komma att komplicera redovisningen av 

hållbarhetsarbete. Genom att beskriva mål och utfall efter varje år ökar trovärdigheten för 

redovisningen, samtidigt som avsaknaden av detsamma riskerar att sänka trovärdigheten (Guthrie 

& Farneti, 2008). Anledningen till att de tre nämnda klubbarna idag inte har några direkta 

nyckeltal för att mäta effekten, förklaras med att det mer strukturerade hållbarhetsarbetet är 

relativt nytt. Målet under de första åren av implementeringen av arbetet var att just få projekten 

på plats och börja bidra till samhället. Uppföljningen prioriteras inte som första punkten, vilket 

forskare menar är viktigt då det som presenteras måste ha ett starkt samband med vad som faktiskt 

presteras. Legitimitetsgap kan annars uppstå och klubben tappar sin trovärdighet (Neu, Warsame 

& Pedwell, 1998). 

Djurgårdens IF och AIK har kommit längre i sitt hållbarhetsarbete ur flera aspekter. Bland annat 

kommer Djurgårdens IF:s hållbarhetsrapport innehålla nyckeltal för att beskriva utfallet av dess 

arbete. Huruvida rapporten kommer att redovisa mål som inte uppfyllts vet inte intervjupersonen 

idag, vilket är viktigt enligt Guthrie och Farneti (2008) då organisationen riskerar att anklagas 

för att utöva cherry-picking. Genom att endast presentera uppnådda mål och positiva händelser 

riskerar rapporten och klubben att tappa trovärdighet. Istället bör organisationen presentera både 

uppnådda mål och mål som inte uppfyllts under perioden (Guthrie & Farneti, 2008). Under 

intervjuerna med respektive klubb är detta inte något klubbarna har reflekterat över, vilket kan 

anses naturligt då mål och nyckeltal inte presenteras överhuvudtaget i nuläget. AIK och 

Djurgårdens IF presenterar verksamhetsplaner på respektive hemsida, där strategier och 

arbetsområden presenteras. Några mål eller nyckeltal presenteras inte här, och det görs inte heller 
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i någon av de andra tre klubbarna. Örebro SK och Trelleborgs FF har som mål att under 

kommande perioder identifiera nyckeltal och indikatorer för att skapa förutsättningar för att mäta 

nytta och som ett redskap i uppföljningsarbetet.  

Klubbarnas organisationer i Sverige är förhållandevis små, framför allt är det få personer med 

hållbarhetsarbete på sitt skrivbord. Storleken på organisationen gör det enklare att införa och 

genomföra de olika projekt och idéer som beslutats att gå vidare med. Klubbchefer respektive 

verkställande direktör lägger betydande tid på hållbarhet i olika former. Starkt ledarskap, där 

chefen får med sig sina anställda i den planerade förändringen, är viktigt i ett bra genomförande 

i hållbarhetsarbete, men också i andra projekt (Larsson & Ljungdahl, 2008). Djurgårdens IF 

arbetar med en tydlig förankring kring sin hållbarhetsstrategi, vilket också intervjupersonen 

tydligt exemplifierade när han beskrev ett visst motstånd bland olika intressentgrupper för 

arbetet. Detta motstånd kom från supporterhåll som inte alls förstod anledningen till att en 

fotbollsförening skall arbeta med diverse samhällsfrågor.  Sedan dess har klubben arbetat hårt 

med förankring och strategi för att uppnå en acceptans och stöttning i arbetet. Enligt 

representanten för Djurgårdens IF finns idag inget motstånd mot det nuvarande 

hållbarhetsarbetet, detta mycket tack vare förankring och en tydligare koppling till vilken typ av 

arbete som bedrivs. 

Tidigare beskrevs Djurgårdens IF kommande hållbarhetsrapport som blir den första i sitt slag i 

svensk fotboll på klubbnivå. Kalmar FF, Trelleborgs FF och Örebro SK hade gärna sett en årlig 

hållbarhetsrapport även i deras klubbar, men klubbarna menar att bristande resurser är 

anledningen till avsaknaden. Organisationerna i svenska fotbollsklubbar är förhållandevis små 

och Örebro SK:s klubbchef beskriver dem som “Tittar man på storleken på varumärkena i 

relation till hur stora organisationerna är så är det ett resursgap där”. Liknande resursproblem 

beskrivs i Kalmar FF och Trelleborgs FF, där klubbarna helt enkelt inte har tid och väljer att 

prioritera andra åtgärder i organisationen. När de olika representanterna från elitklubbarna själva 

resonerar om varför hållbarhetsredovisning saknas framhåller de framför allt att detta är en fråga 

om prioritering. Resursbristen gör att klubbarna tvingas prioritera vad de anser vara viktigast. 

Klubbarna väljer då att lägga resurser på att bidra till samhället, och redovisningen hamnar längre 

ner på listan. Det kan anses som en sund prioritering då redovisning har ett lågt samband med 

det faktiska arbetet, vilket riskerar att skapa ett legitimitetsgap och försvaga trovärdigheten 

(Deegan & Rankin, 1996). Liknande resonemang för klubbarna, då de hellre är försiktiga i sin 

kommunikation än bli anklagade för att ljuga om sitt arbete. 



 

39 

 

 

Larsson och Ljungdahl (2008) menar att hållbarhetsredovisning inte bara används för att skapa 

värde och legitimitet till externa intressenter utan kan också användas internt. Rapporten kan och 

bör användas till utvärdering och som en utgångspunkt för nästkommande år menar författarna. 

Djurgårdens IF ser sin kommande hållbarhetsrapport som framför allt viktig internt. Rapporten 

har som syfte att belysa de bitar klubben gör bra och vilka delar som behöver utvecklas, för att 

ge Djurgårdens IF en möjlighet att ständigt förbättra sitt arbete med hållbarhet. Larsson och 

Ljungdahl (2008) beskriver att rapporten och utvärderingen skall ge organisationen en möjlighet 

att prestera bättre under kommande perioder. 

 

5.2 Legitimitet för att vara mer än ett fotbollslag 

Centralt inom legitimitetsteorin är det sociala kontraktet som består av samhällets samlade 

förväntningar på hur organisationen skall agera (Deegan & Unerman, 2011). Ur empirin 

framträder flera olika föreställningar kring eventuella förväntningar från samhället. Örebro SK 

tror att det finns en förväntansbild från samhället att klubben, som ett av de största varumärkena 

i kommunen, skall engagera sig i CSR-frågor. Genom att klubben gör olika samhällsinsatser så 

driver man ett arbete som överensstämmer med samhällets förväntningar, vilket innebär att 

klubben strävar efter att leva upp till förväntningarna i det sociala kontraktet.  

Örebro SK sticker ut i urvalet på så sätt att klubbens representant är väldigt öppen och tydlig med 

att klubben bedriver CSR-arbetet för att attrahera intressenter, vilket följande citat belyser:  

För att lyckas skapa de förutsättningar i resurser och annat som behövs, så vet vi att det 

är jätteviktigt att ta en aktiv del i vårt samhälle och på den marknad vi verkar inom när 

det gäller hållbarhetsfrågor eller CSR. Det bygger legitimitet som krävs för att kunna få 

de sponsorintäkter vi behöver och hitta ny publik.  

Ingen av övriga klubbar i urvalet säger detta rakt ut, utan motiverar arbetet med att man gör det 

av enkom eget intresse. Örebro SK bedriver således arbetet för att man vill att det skall ge något 

tillbaka till klubben, och därmed undvika att ett legitimitetsgap skall uppstå (Deegan, 2006). Det 

går emellertid inte att utesluta att även övriga klubbar resonerar liknande, även om dess 

representanter uttrycker sig annorledes.  

Kalmar FF:s representant säger att han inte upplever några förväntningar från samhället på att 

klubben skall engagera sig i CSR-frågor. “Det kommer inga kommentarer på att vi borde ta 
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ansvar, utan det är vi själva som känner att vi både vill och bör göra det”, förklarar han. Men går 

det verkligen att utesluta att Kalmar FF som klubb inte upplever några samhälleliga 

förväntningar? Kanske finns det, även om det inte framförs uttryckligen? En av sponsorerna, 

Länsförsäkringar, hade för avsikt att dra sig ur samarbetet med Kalmar FF då klubbens 

elitverksamhet stred mot företagets policy, men när Kalmar FF presenterade sitt då nya CSR-

projekt Fotboll med hjärtat gick företaget istället in med 250 000 kronor i ekonomiskt stöd. Även 

om Länsförsäkringar inte representerar hela samhället, så är det ett uttryck för något större. Andra 

delar av intervjusvaren kan tyda på att det också finns en förväntan från den lokala befolkningen; 

“Många tror att det bara är elva spelare som spelar hemmamatch 15 gånger per år och att vi har 

en arena som är dyr och kostar pengar. Det är det enda vi får i halsen liksom”. Citatet vittnar om 

att det finns en förväntan utifrån på att fotbollsföreningen skall engagera sig i annat än rena 

fotbollsfrågor, från såväl sponsorer som lokalbefolkning. Möjligen är klubben tvungen att 

bedriva arbetet för att uppfattas som legitim.  

Av empirin framgår dessutom att Kalmar FF årligen tar input från sina sponsorer om hur klubben 

bör arbeta med CSR. “Vi behöver öka intäkterna och det behöver alla klubbar, så det är inget 

konstigt med det. Någonstans så är det ju dumt att skapa något som de ändå inte vill ha”, förklarar 

Kalmar FF-representanten, vilket tyder på att klubben vill tillfredsställa samarbetspartnernas 

förväntningar och på så sätt uppfattas som legitimt. Genom att bedriva CSR-arbete på det sätt 

som samhället efterfrågar så minskar risken för att ett legitimitetsgap skall uppstå (Deegan & 

Unerman, 2011). För Kalmar FF, som allsvensk fotbollsförening, är det av yttersta vikt att 

klubben uppfattas som legitim, eftersom Legitimitetsteorin hävdar att ett legitimitetsgap kan 

strypa efterfrågan av organisationens varor och tjänster (Deegan och Rankin, 1996). En 

fotbollsklubb är starkt beroende av sina supportrar, publik och sponsorer, och det vore förödande 

om klubben inte lyckas tillfredsställa denna grupp.  

Representanten från AIK upplever inte några särskilda förväntningar från samhället. 

Vederbörande anser att det är en självklarhet för en förening som AIK, som når ut till många 

människor med sitt starka varumärke, att ta ansvar och bidra till samhället. Mot bakgrund av 

detta menar AIK-representanten att det borde ställas mycket högre krav på idrottsklubbar. 

Kalmar FF upplever inte heller förväntningar från samhället. Djurgårdens IF:s representant är 

tydlig med att skilja på vilka frågor klubben har ett intresse respektive ansvar att hantera, vilket 

utvecklas i följande citat: “Det finns väl ett antal frågor som samhället har velat säga är vårt 

ansvar men som inte är vårt ansvar, utan som snarare ligger i vårt intresse och som vi gärna jobbar 

med av den anledningen”. Djurgårdens IF väljer att fokusera på de områden som har koppling 
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till sin kärnverksamhet, det vill säga att sätta barn i rörelse genom idrotten. Däremot arbetar inte 

klubben med frågor som att sänka ungdomsarbetslösheten, vilket exempelvis Trelleborgs FF gör, 

eftersom Djurgårdens IF har bedömt att det vare sig ligger i klubbens intresse eller ansvar, oaktat 

vad andra aktörer anser. Ett legitimitetsgap kan dock uppstå i de fall samhällets förväntningar på 

vad klubben skall bedriva för arbete inte sammanfaller med vad klubben själv tycker att den skall 

bedriva (Deegan & Unerman, 2011). Det är därför viktigt för Djurgårdens IF att vara tydligt kring 

vilka val klubben gör, för annars är risken att samhället ifrågasätter organisationens legitimitet, 

vilket kan tänkas leda till svårigheter att attrahera nya sponsorer och ny publik (Deegan, 2006).  

Intervjun med representanten från Trelleborgs FF vittnar om att det sannolikt finns en 

förväntansbild från Trelleborgs kommun om att klubben skall engagera sig i samhällsfrågor. 

Representanten säger inte uttryckligen att Trelleborgs kommun sätter press, men han säger att 

kommunen ser att den kan använda Trelleborgs FF som en budbärare med de värderingar som 

klubben står för. En stor del av Trelleborgs FF:s samhällsengagemang drivs dessutom i nära 

dialog med Trelleborgs kommun. Exempel på projekt är riktade insatser för att, genom klubbens 

samarbetspartner, hjälpa ungdomar in på arbetsmarknaden, men även öppna idrottshallar 

kvällstid för att sätta ungdomar i rörelse. “SEF, våra övergripande samarbetspartner och vi själva 

gör att kraven utifrån ökar på oss”, förklarar representanten för Trelleborgs FF, vilket stärker 

tesen ytterligare om att det finns förväntningar och krav från Trelleborgs kommun, som är en av 

klubbens närmaste samarbetspartner.  

Genom att möta förväntningarna och kraven med riktade insatser vinner klubben legitimitet, 

vilket skapar en resurs som klubben kan använda till sin fördel (Deegan, 2006). Den höga 

legitimiteten kan sannolikt användas som en konkurrensfördel när Trelleborgs FF söker stöd från 

Trelleborgs kommun, såväl ekonomiskt som i andra former. För att vinna största möjliga 

legitimitet är det vad samhället uppfattar att man gör som har störst inverkan, och inte vad man 

faktiskt gör (Deegan & Unerman, 2011). När Trelleborgs FF driver aktiviteterna i nära dialog 

med Trelleborgs kommun torde det bli extra tydligt för kommunen, och möjligen även dess 

invånare när aktiviteterna kommuniceras ut genom kommunens kanaler, vad klubben gör, vilket 

således ökar legitimiteten för klubben.  

En bred konsensus av klubbarna upplever ökade förväntningar från samhället på engagemang i 

CSR-frågor. Kalmar FF:s klubbchef har själv varit på andra sidan tidigare som sponsor, och han 

bekräftar att sponsorerna idag tänker till extra kring vad de får ut av sin sponsring, innan de bistår 

med kapital. AIK förklarar att sponsorerna gärna vill synas tillsammans med detta arbete. 
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Trelleborgs FF menar att det ställs ökade krav från såväl samarbetspartner och SEF som klubben 

själv. Klubbarna har således förändrat sitt sätt att arbeta i takt med att de sociala förväntningarna 

har förändrats, vilket bidrar till att de fortsatt uppfattas som legitima. Hade de fortsatt arbeta och 

prestera som tidigare trots förändrade förväntningar från samhället så är sannolikheten stor att ett 

legitimitetsgap hade bildats (Deegan, 2006).  

AIK, som är den enda av våra fem studerade klubbar som belyser sitt CSR-arbete i 

årsredovisningen, lyfter enbart fram positiva delar av arbetet i årsredovisningen. På över en hel 

A4-sida uppmärksammas olika lyckade genomförda aktiviteter, som dessutom har fått god 

positiv respons från utomstående, under det senaste året. Bland annat berörs att klubbens 

insamling till förmån för Hjärt-Lungfonden blivit mycket uppmärksammad i media, men även 

projektet Den saknade generationen där pensionärer har bjudits in till inmarschen inför matcher 

tillsammans med spelarna, vilket har fått global uppmärksamhet. Däremot lyfts inte mindre 

positiva aspekter som icke uppnådda mål upp. Kanske är skälet att AIK inte hade några icke 

uppnådda mål, men i så fall kunde detta ha framgått av årsredovisningen, särskilt med tanke på 

att det framgår av vår intervju att AIK varje år framställer en verksamhetsplan med tydliga mål. 

Legitimitetsteorin menar att organisationer som enbart lyfter fram positiva aspekter riskerar att 

förlora trovärdighet, vilket kan leda till att ett legitimitetsgap skapas. Risken med att endast 

presentera positiva aspekter är att bilden som förmedlas inte framstår som rättvis, utan bara 

innehåller de värden som bäst passar agendan (Guthrie & Farneti, 2008).  

Av empirin framgår att såväl Djurgårdens IF som Örebro SK medvetet intar en viss försiktighet 

i kommunikationen av sitt arbete. Klubbarna vill inte ge sken av att de är bäst och i alla situationer 

uppträder exemplariskt, om så inte är fallet när utomstående börjar skrapa på ytan. Försiktigheten 

kan kopplas till att klubbarna vill undvika ett legitimitetsgap, vilket i enlighet med teorin är fullt 

möjligt om tidigare okänd information blir känd via media (Sethi, 1978). Djurgårdens IF:s 

hållbarhetsansvarig exemplifierar med den allsvenska konkurrenten Östersunds FK som har 

pratat väldigt mycket om värdegrundsfrågor och olika projekt man har drivit, för att sedermera 

få sin ordförande misstänkt för grovt bedrägeri och medhjälp till grovt bokföringsbrott 

(Östersunds FK, 2018). När brottsmisstankar som dessa framkommer i media, som inte alls 

överensstämmer med vad klubben säger sig stå för, skapas ett legitimitetsgap, vilket Djurgårdens 

IF och Örebro SK inte vill drabbas av. Ett sådant gap kan leda till att samhället stryper efterfrågan 

på organisationens tjänster eller varor (Deegan och Rankin, 1996), vilket i fotbollens värld kan 

kopplas till publik och sponsorer.  
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En annan anledning till att Djurgårdens IF under lång tid medvetet har valt att kommunicera 

ganska lite hållbarhet är att klubben tror att för mycket kommunikation kan leda till att 

utomstående uppfattar hållbarhetsarbetet som en helt separerad del från den övriga 

verksamheten. Det går inte med säkerhet att säga huruvida så är fallet, och legitimitetsteorin 

behandlar inte denna aspekt. Däremot belyser teorin det faktum att bristande kommunikation av 

det arbete som bedrivs kan resultera i ett legitimitetsgap (Deegan & Unerman, 2011). 

Djurgårdens IF:s representant förklarar: 

Det som är intressant är hur man integrerar det i allt det andra. Om du har herr- och 

damfotboll, hur arbetar vi med att marknadsföra damfotbollen? Får båda schysst 

exponering? Då kanske man inte pratar så mycket om det utifrån hållbarhet, utan det ska 

bara fungera. 

Uttalandet vittnar om att föreningen ser hållbarhetsarbetet som en så naturlig och självklar del av 

verksamheten att kommunikationen av vad man faktiskt gör får stå lite åt sidan. Kanske är detta 

ytterligare ett tecken på att klubben bedriver arbetet för att föreningen skall må bra, och inte för 

att det skall se bra ut inför utomstående, vilket även följande citat tyder på:  

Det fanns ett väldigt stort motstånd till det här arbetet i Djurgårdens IF för fem år sedan, 

för man upplevde att man gjorde det mer för att det skulle se bra ut än att det faktiskt gav 

tillbaka något till föreningen. Det är klart att vi vill att alla ska tycka det är bra, men vi 

börjar hos oss själva.  

Samtidigt är föreningen i färd med att, som första fotbollsförening i Sverige, publicera en 

hållbarhetsredovisning, vilket kan skapa legitimitet åt föreningen (Deegan & Unerman, 2011). 

Arbetet med hållbarhetsredovisningen vittnar ändå om att Djurgårdens IF ser ett värde i att under 

tydligare former kommunicera hur de arbetar med hållbarhet. På så sätt minskar risken för ett 

legitimitetsgap, eftersom samhället kan få en bättre uppfattning om vilka insatser som utförs, 

vilket är till vinning för föreningen i arbetet med att rekrytera publik och attrahera sponsorer 

(Deegan & Unerman, 2011; Deegan och Rankin 1996).  

Såväl begreppet hållbarhet som CSR innefattar miljömässiga aspekter, men hos de fem klubbar 

som ingår i studien lyser emellertid miljömässiga insatser med sin frånvaro (Europeiska 

konventionen, 2011; Grankvist, 2012). Representanten för Örebro SK säger visserligen att 

klubben har miljön i åtanke när man upphandlar om saker på arenan, men vederbörande förklarar 

ärligt att det inte står lika högt upp på agendan som annat CSR-arbete. Något särskilt aktivt 

miljöarbete kan inte heller identifieras i klubben. Överlag består mycket av klubbarnas CSR-

arbete av samhälleliga insatser, och kanske beror det på att det är på det planet som en 
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fotbollsklubb har mest att tillföra. Tesen styrks av följande uttalande från Trelleborgs FF:s 

representant:  

Jag ska inte säga att vi har valt bort dem [miljöinsatserna], utan det handlar nog om tid 

och kraft och var vi kan göra störst inverkan direkt. Där [samhällsinsatser] tror jag att vi 

gör störst inverkan, både externt och internt.  

Djurgårdens IF:s representant säger att miljömässiga insatser är rätt ointressanta för föreningen 

eftersom den vare sig äger sin arena eller sin träningsanläggning, vilket han menar innebär att de 

saknar kontroll över miljöarbetet på de platser där föreningen verkar. Djurgårdens IF:s 

representant utvecklar: “Hållbarhet handlar om att prioritera de områden där man har mest 

påverkan. Miljö för oss är mycket mer hur människor mår. Vi har inga fabriker och vi har ingen 

gammal arena som spottar ut avgaser”. Mot bakgrund av detta kan konstateras att klubbarna har 

gjort sina prioriteringar utefter var de anser att de kan göra störst påverkan, därför kommer 

miljöarbetet nästan uteslutande i skymundan. De intervjuade personerna menar att fotbollen står 

för många fina värden, vilket kan exemplifieras med att arbeta hårt för varandra i grupp och visa 

respekt för såväl med- som motspelare. Fotbollsspelare är dessutom förebilder för många 

ungdomar i deras strävan efter att nå framgång i livet. Fotbollsklubbarna skulle givetvis kunna 

väga in miljön i sina beslut över hur de transporterar sig till bortamatcher, men det är inte de 

aspekterna som ingår i klubbarnas kärnverksamhet.  

Dowling & Pfeffer (1975) skriver att alla organisationer behöver legitimitet, men att vissa företag 

behöver det mer än andra. Författarna förklarar påståendet med att vissa organisationer är mer 

synliga än andra samt att vissa organisationer behöver mer politiskt och socialt stöd. I studiens 

urval kan detta kopplas till Stockholmsklubbarna som får mer uppmärksamhet i media och 

engagerar fler människor, vilket då i enlighet med Legitimitetsteorin innebär att de är i större 

behov av legitimitet än mindre klubbar. Möjligen kräver klubbarna också mer socialt 

engagemang för att upprätthålla sina positioner som nationella toppklubbar. Behovet av politiskt 

stöd kan kopplas till fotbollsklubbar där klubbarna inte behöver betala poliskostnader i samband 

med matcher (Stadskontoret, 2015). Även klubbar från mindre städer, som Kalmar FF och 

Trelleborgs FF, kan anses vara i starkt behov av politiskt stöd då de verkar i städer där kommunen 

står för ägandet av arenan. I Trelleborgs FF:s fall krävdes en kommunal arenaupprustning för 

miljonbelopp inför årets allsvenska säsongsstart, vilket krävde politiskt stöd (Andersson, 2018, 

1 februari). I enlighet med teorin är Trelleborgs FF därmed i större behov av att arbeta med sin 

legitimitet.  
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5.3 Svenska fotbollsklubbars beroende av starka intressenter 

Svenska elitfotbollsklubbars viktigaste intressent är medlemmarna som kan likställas med 

aktieägare i ett börsnoterat bolag. Deras inflytande på klubbarna utövas via årsmöten där 

medlemmarna röstar fram en styrelse. Under intervjuerna med klubbrepresentanterna beskrevs 

inte hållbarhetsfrågor som ett ämne som diskuterades med ett nämnvärt fokus. Supportrar och 

medlemmar som är grundstenen i svensk elitfotboll, som går in i den snävaste definitionen som 

Näsi (1995, i Hörisch, Freeman & Schaltegger, 2014) beskriver, där intressenter är individer och 

grupper som företaget är beroende av för dess existens. Dessa intressenter driver istället andra 

typer av frågor via motioner på årsmöten och i dialoger med supportrar. Frågorna som drivs är 

bland annat läktarförutsättningar och arenamiljö för att skapa bättre stämning beskriver Kalmar 

FF:s representant. Även om inte dessa två intressentgrupper har en direkt påverkan på 

hållbarhetsarbetet i klubbarna så tror representanten för Örebro SK att det finns en förväntansbild 

att genomföra olika typer av samhällsinsatser. Representanten beskriver hållbarhetsarbete som 

att “Det är snarare en hygienfaktor, men i och med att vi redan arbetar med CSR så är redan 

förväntansbilden där”. Detta förgivettagande kan kopplas till den kognitiva legitimiteten som 

Suchman (1995) beskriver. Därmed går det inte att säga att medlemmar och supportrar kräver 

denna typ av arbete, men att det finns uppskattning och en viss skapad förväntan. Skulle 

klubbarna sluta med sitt hållbarhetsarbete så tror alla fem representanter att varumärket skulle 

förlora kraft, genom det legitimitetsgap som riskerar att uppstå (Sethi, 1978). En slutsats av citatet 

kan dras till att klubbarna själva har varit de som skapat förväntningarna som medlemmar och 

supportrar idag har på klubbarna.  

Efter medlemmar och supportrar är nästa viktiga intressentgrupp sponsorerna. Sponsorerna är 

den intressentgrupp som genererar mest pengar till svensk fotboll, följt av matchdagsintäkter som 

supportrar står för (Sahlström, 2017). I intressentgruppen sponsorer ingår företag i olika storlekar 

vilket innebär att vissa sponsorer går in med betydligt mer pengar än andra och ett dilemma kan 

uppstå för mottagande klubb. På frågan om klubbarna upplever det viktigare att tillfredsställa 

någon intressent svarade Örebro SK, AIK och Djurgårdens IF att alla intressenter i grund och 

botten är lika viktiga att tillfredsställa, framför allt medlemmar och supportrar eftersom klubben 

är medlemsägd, precis som alla andra föreningar i Sverige. När både Örebro SK:s och 

Djurgårdens IF:s representanter resonerar vidare beskriver de att det rimligtvis finns en viss 

gradering bland sponsorerna. “Det är klart om Prioritet Finans går in med flera miljoner i 

sponsorpengar är det klart att vi hoppas att de är nöjda och glada och gillar hur vi jobbar [med 

hållbarhet]”. Utgångspunkten för klubbarna är mer grundat i den etiska grenen av intressentteorin 
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(Deegan & Unerman, 2011) där alla intressenter skall behandlas rättvist oavsett storlek eller 

påverkan. Örebro SK:s representant resonerar vidare in i den etiska grenen och beskriver att det 

är hållbarhetsarbetet som sådant som är viktigt, och den värdegrund klubben arbetar med. Arbetet 

görs för att bland annat vinna legitimitet och då fungerar det inte att bortse från vissa intressenter 

endast för att deras direkta sponsring är mindre än andras. Eftersom det sociala kontraktet består 

av det totala samhällets förväntningar (Deegan & Unerman, 2011). 

Hasnas (1998) menar att organisationer inte skall uppfylla de starkaste intressenternas krav, även 

om det innebär finansiell framgång. Elitfotboll är oerhört resultatbaserad, precis som många 

andra idrotter på elitnivå, och det är en förklaring till varför svenska elitklubbar inte lever efter 

Hasnas filosofi. Klubbar har helt enkelt inte råd att åsidosätta intäkter som har möjlighet att öka 

slutplaceringen när säsongen skall summeras. Klubbar är mer beroende av starka intressenter, 

som till exempel kommunen hos de mindre lagen som är enda elitlaget i fotboll i sin stad. Örebro 

SK:s representant beskriver ett tätt samarbete med kommunen då kommunen både sponsrar 

klubben men också äger Behrn Arena där Örebro SK har sitt kontor, spelar matcher och tränar. 

Liknande förhållande råder i Trelleborg där Trelleborgs FF spelar, har sitt kontor och tränar på 

Vångavallen som ägs av Trelleborgs kommun. På grund av detta beroendeförhållande får 

respektive kommun ett större naturligt inflytande och kan därmed ställa krav på klubbarna. 

Örebro SK:s representant beskriver att kommunen blir till viss del viktigare att tillfredsställa, 

vilket är i linje med vad Nasi m.fl. (1997) menar när de beskriver vikten av att tillfredsställa 

starka intressenter för att säkerställa organisationens fortlevnad.  

Representanten för Trelleborgs FF:s tydliggör att klubbens samhällsinsatser inte bedrivs i syfte 

att tillfredsställa någon särskild intressent, men det går ändå inte att bortse från det faktum att 

flera samhällsprojekt drivs i nära samarbete med just Trelleborgs kommun. Dessutom är 

Trelleborgs kommun en av de intressenter som Trelleborgs FF för en dialog med i arbetet med 

samhällsinsatser, vilket vittnar om att föreningen ser kommunen som en särskilt viktig intressent. 

Anledningen till att en klubb arbetar med hållbarhetsprojekt är förmodligen inte svartvit utan via 

diskussioner mellan klubb och intressent kan projekt diskuteras fram som tillfredsställer både 

intressenten och fotbollsklubben. Kommunernas krav kan kopplas till den pragmatiska 

legitimiteten som byggs på en intressents egenintresse (Suchman, 1995). Kraven som ställs på 

klubben riskerar att skilja sig från klubbarnas kärnverksamhet och klubben står då inför ett vägval 

och ett legitimitetsgap riskerar att uppstå. 
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Även Kalmar FF, som beskriver sitt varumärke som det näst största i regionen, har ett beroende 

till kommunen. Nyligen avslogs den sista överklagan på kommunens köp av Guldfågeln Arena, 

som i det närmaste räddar klubbens ekonomi (Ekströmer, 2018). Detta köp av kommunen 

kommer rimligtvis inte utan krav och samhällsinsatser kan krävas för att återvinna legitimitet och 

goodwill i regionen runt Kalmar. Ullman (1985) beskriver att ju viktigare en intressents resurser 

är för en organisation, desto viktigare är det att organisationen uppfyller den specifika 

intressentens krav. För alla tre nämnda klubbar är kommunen den viktigaste intressenten, bortsett 

från medlemmar och supportrar, och därför menar Ullman (1985) att klubbarna kommer 

tillfredsställa kommunens krav och förväntningar. Tillfredsställs inte dessa förväntningar riskerar 

ett legitimitetsgap att uppstå, och resurstillförseln till klubben riskerar att minska (Deegan, 2006). 

Färre supportrar riskerar att både komma på matcher och nyrekryteras, men framför allt kan 

svårigheter med att behålla och skaffa nya sponsorer uppstå. På längre sikt riskerar klubben att 

inte överleva på elitnivå om resurserna minskar. 

Hållbarhetsarbete och samhällsinsatser går mångt och mycket ut på att ge tillbaka till samhället 

och stärka det egna varumärket. Kalmar FF:s representant upplever att lokalmedia på senare tid 

målat upp en bild av Kalmar FF som något negativt och som bara suger pengar ur kommunen. 

Representanten förklarar “Det mediala blir ju på det sättet att vi är stora stygga vargen, så då 

tänkte vi att vi måste ändra på det där”. Den specifika händelse som föranledde den mediala 

uppmärksamheten var en händelse som Kalmar FF egentligen inte ansvarade för. 

Ungdomsspelare från lag runt Kalmar valde att gå till Kalmar FF och som en direkt följd av detta 

tvingades ett lag att lägga ner verksamheten. Media var i detta fall en förmedlare av information 

som klubben själva inte tycker var sann. Fallet är en indikator på den tes som Clarkson (1995) 

driver att media har en allt viktigare roll. För att media skall ha en möjlighet att rapportera och 

belysa goda gärningar som elitfotbollsklubbar gör, krävs det att det finns underlag att rapportera 

kring. En hållbarhetsrapport att hänvisa till där fakta finns och en sammanställning av hela 

klubbens hållbarhetsarbete, skulle underlätta för att förändra den negativa bild som media 

beskriver med jämna mellanrum.  Till exempel i artiklar som målar upp en bild om att 

Stockholmsderby kostar knappt en miljon kronor bara i poliskostnader (Gimling Shaftoe & 

Arborén, 2011, 17 oktober). Artiklar som beskriver allt det positiva som fotbollen gör rapporteras 

det inte lika frekvent kring och därför måste klubbarna själva bli bättre på att belysa sina 

gärningar, menar Kalmar FF, Örebro SK och Trelleborgs FF. 

Vissa typer av samhällsprojekt bedrivs i de mindre klubbarna Kalmar FF, Örebro SK och 

Trelleborgs FF men inte i AIK och Djurgårdens IF. Ett typexempel på detta är arbetet mot 
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arbetslöshet och framför allt ungdomsarbetslöshet. Under intervjun med representant för 

Djurgårdens IF ställde intervjupersonen sig frågande till varför elitfotbollsklubbar skall arbeta 

för att minska ungdomsarbetslösheten då en direkt koppling saknas till klubbarnas 

kärnverksamhet. Skillnaden i synsättet mellan de två stockholmsklubbarna och de tre mindre 

klubbarna kan bero på att det anses skapa mer värde i de mindre städerna. Det kan enligt Deegan 

och Rankin (1996) bero på andra sociala förväntningar och annan kultur i närområdet. Det i 

kombination med det kommunala stödet gör att förväntningarna på Örebro SK, Kalmar FF och 

Trelleborgs FF är annorlunda, och därför ger mer värde och ökad legitimitet. 

Stockholmsklubbarna fokuserar på andra aktiviteter som de förväntar sig ett högre värde av.  

Till skillnad från Kalmar FF, Örebro SK och Trelleborgs FF finns flera elitlag både inom 

fotbollen men också inom andra idrotter i Stockholm. Detta gör att AIK och Djurgårdens IF inte 

sponsras av kommunen på samma sätt som andra föreningar. Dessa klubbar nämner inte 

kommunen som en särskilt viktig intressent, även om de sponsras av bolag som ägs av 

Stockholms Stad. Som tidigare nämnts beskriver Djurgårdens IF att huvudsponsorer blir 

viktigare på ett eller annat sätt eftersom det handlar om större summor i sponsring. Däremot 

beskriver både representanterna för AIK och Djurgårdens IF sig själva som mer självständiga 

och att alla intressenter sponsrar klubben, snarare än specifika projekt. Detta skiljer sig från bland 

annat Kalmar FF som har projekt där en partner går in och betalar kostnaderna för ett specifikt 

projekt. Huruvida alla intressenter behandlas lika på grund av moraliska skäl går inte att utläsa i 

de båda klubbarna, däremot kan det utläsas fler likheter och en starkare koppling till 

intressenternas lika värde, som Philips (2003) förespråkar.  

 

5.4 Hållbarhetsredovisning för ökat värde 

En bred konsensus av klubbarna är öppna och ärliga med att kommunikationen av det CSR-

arbete de bedriver är bristfällig. AIK är som tidigare nämnt den enda ur kvintetten av klubbar 

som framhåller CSR-arbetet i sin årsredovisning, men hos samtliga klubbar uppmärksammas 

arbetet i någon form på respektive klubbs hemsida eller sociala medier. “Vi highlightar en hel 

del grejer, lägger upp i sociala medier ibland och visar upp saker vi gör, men det är bara en 

bråkdel av alla de fina saker vi gör som vi faktiskt kommunicerar utåt”, säger Örebro SK:s 

representant, vilket förklarar att mycket av det arbete som bedrivs hamnar i skymundan. 

Kommunikationen är så bristfällig på vissa håll att utomstående är ovetandes om vilka insatser 

klubbarna gör, vilket styrks av följande citat från Trelleborgs FF:s representant: “När vi sitter 
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med vissa samarbetspartner så blir de förvånade över hur mycket vi gör”. Legitimitetsteorin 

hävdar att det som har störst inverkan är vad samhället uppfattar att företaget gör, och inte vad 

företaget faktiskt gör (Deegan & Unerman, 2011). Risken är således överhängande att ett 

legitimitetsgap uppstår om inte fotbollsklubbarna blir bättre på att kommunicera det arbete de 

gör. Även om få av klubbarna uttryckligen säger att de har för avsikt att vinna legitimitet med 

arbetet, så torde de ligga i samtliga klubbars intresse att få ut så mycket som möjligt av det. 

Resultatet blir att de inte får ut maximalt av arbetet trots att det tar väldigt mycket tid och resurser 

i anspråk.  

Redovisningen av samhällsengagemanget som de allsvenska klubbarna gör har sedan tidigare 

identifierats som bristfällig, och därför tog CSR-rådet saken i egna händer och beställde en 

rapport från revisionsbolaget Ernst & Young. Rapportens syfte var att sammanställa och belysa 

den samhällsnytta som svensk fotboll bidrar med (Esterling & Bergsten, 2017). AIK:s 

värdegrundsansvarig beskriver ett behov i att lyfta fram allt bra som svensk fotboll gör, för att 

kompensera de ofta väldigt negativa rubriker som media presenterar. Detta beskriver 

representanten tydligt “De märker man också från sponsorer. De säger att det är hur bra som 

helst, men hur kan jag ha sponsrat i så många år men inte vetat om detta?”. Citatet visar en 

uppskattning av det arbete som AIK lägger ner på hållbarhet, men samtidigt blir föreningen 

kritiserad för sin kommunikation. Händelsen kan ses som ett tydligt exempel på hur klubbarnas 

gärningar inte når sin fulla potential. Den ouppnådda effekten beror på avsaknaden av 

hållbarhetsredovisning, menar Hsu m.fl. (2013). För att nå full utväxling av hållbarhetsarbetet 

bör huvudkanalen för kommunikation av CSR-gärningar nyttjas, menar författarna. Det är endast 

Djurgårdens IF som idag ser en hållbarhetsredovisning som huvudkanalen för hållbarhetsarbete, 

i enlighet med GRI (u.å). Holder-Webb m.fl. (2009) menar att intressenter kan förvänta sig att 

organisationen tar ansvar för sin påverkan, och därför kan intressenter också kräva information 

om företagets CSR-arbete. Även om intressenternas krav uppfylls så måste informationen 

komma intressenterna till godo. Görs inte detta riskerar ett legitimitetsgap att uppstå och 

uppsidan av arbetet gå förlorat. 

De fem intervjuade klubbarna ger ett enhetligt svar och är överens om att 

hållbarhetsredovisningen kan bli väldigt mycket bättre. Intervjupersonerna säger sig unisont se 

en vinning i att redovisa nyttan, men ändå är redovisningen i stort sett obefintlig. “Det är jag inte 

främmande för, men där är vi ju inte ännu”, svarar Kalmar FF:s representant på frågan om att 

utveckla en hållbarhetsredovisning. Flera av klubbarna förklarar den bristfälliga redovisningen 

med resursbrist, men samtidigt är hela verksamheten en fråga om att prioritera resurser. Hade 
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klubbarna ansett hållbarhetsredovisningen vara tillräckligt viktig så hade de sannolikt prioriterat 

den. Samtidigt är arbetet med CSR i svenska fotbollsklubbar förhållandevis färskt och det ter sig 

möjligen naturligt att klubbarna inledningsvis lägger kraft på arbetet som sådant, för att 

sedermera också utveckla dess redovisning. “Jag tror att hela Fotbollssverige är i en process där 

man försöker klara av den här omställningen från att vara en förening och en folkrörelseidé till 

att vara mer kommersiella vinstdrivande fotbollsklubbar”, menar Djurgårdens IF:s representant, 

vilket möjligen kan vara en förklaring till den obefintliga redovisningen. Svenska fotbollsklubbar 

utgörs av många eldsjälar som sliter hårt för att få verksamheten att gå runt, vilket är ytterst 

betydelsefullt för den svenska fotbollen. Samtidigt förklarar det möjligen den bristande 

erfarenhet och kompetens från näringslivet som råder. I takt med att fotbollen blir mer 

professionell och kapitalstark är det också sannolikt att hållbarhetsredovisning kommer att 

prioriteras högre och utvecklas.  

Även om klubbarna kommunicerar en del av sitt arbete via hemsida och sociala medier så kan 

inte den kommunikationen anses ge samma trovärdighet som genom en årsredovisning. Forskare 

är också överens om vikten av att redovisa sina gärningar, bland annat beskrev Elkington (1998) 

synergieffekten som rätt hållbarhetsarbete kombinerat med en genomarbetad 

hållbarhetsredovisning kan ge. På samma spår resonerar Hsu m.fl. (2013) som menar att enda 

sättet att maximera värdet av hållbarhetsarbete är att utföra arbetet men också redovisa på ett 

omfattande, trovärdigt och effektivt sätt. 

Framöver tror Örebro SK:s representant att klubben kommer att utveckla redovisning dels för att 

visa upp den nytta de bidrar med, men redovisningen kommer också användas internt för att 

ytterligare strukturera hållbarhetsarbetet. På samma spår resonerar AIK:s representant: “Det är 

bra, för då kan vi visa vad vi bidrar med men också att inspirera andra och att vi själva behöver 

göra en översyn vad vi faktiskt för och vad vi får ut av det”. Han både tror och hoppas på att AIK 

utvecklar hållbarhetsredovisningen för att inspirera andra att arbeta med värdegrundsfrågor, men 

också för att bättre kunna mäta utfallet av utfallet internt. Trelleborgs FF beskriver en 

förhoppning kring en bättre kommunikation av deras samhällsengagemang men också av andra 

delar i föreningen. Huruvida kommunikationen kommer att förmedlas via årsredovisning eller 

liknande vet representanten inte i nuläget, utan klubben behöver sätta en strategi för 

kommunikationen först. Representanten är inte övertygad att en hållbarhetsredovisning är det 

bästa kommunikationssättet, i motsats till vad Hsu m.fl. (2013) menar. I nuläget finns inte 

Trelleborgs FF:s årsredovisning att hämta via hemsidan, vilket är en indikation på hur klubben 

värderar årsredovisningen och dokumentets betydelse. Kalmar FF är inte heller i närheten av att 
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publicera en årsredovisning med ett tydligt hållbarhetskapitel. Representanten menar att klubben 

behöver titta på frågan internt för att komma fram till hur Kalmar FF skall kommunicera sitt 

hållbarhetsarbete. Djurgården kommer att publicera sin hållbarhetsrapport och därefter utvärdera 

hur klubben kan utveckla arbetet. Representanten för klubben är tydlig med att Djurgårdens IF 

kommer ha en stor glädje av rapporten internt då det idag saknas möjligheter att få en 

helhetsöverblick över det omfattande hållbarhetsarbetet. 
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6. Slutsats 

Detta kapitel inleds med en sammanfattning av studien följt av en diskussion och slutsats. 

Därefter presenteras rekommendationer och studiens bidrag. Till sist beskrivs studiens 

begränsningar samt förslag till framtida forskning. 

6.1 Sammanfattning 

Studiens syfte var att förstå hur svenska elitfotbollsklubbar förklarar och förhåller sig till 

hållbarhetsredovisning i relation till värde och legitimitet. Tidigt i arbetet upptäcktes en skillnad 

i vilket hållbarhetsbegrepp respektive klubb använde. Centrala teorier för att uppfylla syftet var 

legitimitetsteori och intressentteori. Dessa två teorier tillsammans med den kontinuerliga 

intressentdialogen, som användes som ett verktyg för att identifiera var klubbarna brister i sitt 

hållbarhetsarbete, är presenterade i den teoretiska referensramen. Empiri insamlades med hjälp 

av semistrukturerade intervjuer med fem stycken representanter från fem olika klubbar. Studien 

är således kvalitativ med ett induktivt tillvägagångssätt då empirin har styrt både teori och 

slutsatser. Klubbarna som är representerade i studien är AIK, Djurgårdens IF, Kalmar FF, 

Trelleborgs FF och Örebro SK. Urvalet är gjort för att få en viss geografisk spridning men 

framför allt för att få en spridning storleksmässigt och med hänsyn till den allsvenska tabellen. 

Inför intervjuerna gjordes en granskning av respektive klubbs årsredovisning för att skapa en 

uppfattning om hållbarhetsredovisningen i klubbarna. Efter att intervjuerna transkriberats och 

analyserades materialet för att underlätta analysen. I analysen tolkades och analyserades 

intervjumaterialet. Avsaknaden av hållbarhetsredovisning beskrevs som en resursfråga av de tre 

mindre klubbarna Kalmar FF, Trelleborgs FF och Örebro SK. Dessa klubbar beskrev en vision 

om någon form av hållbarhetsredovisning framöver, men en sådan rapport kommer inte realiseras 

i det närmaste. Samtliga fem klubbrepresentanter ser en vinning i hållbarhetsarbetet då det stärker 

varumärket, vilket är linje med forskning. Klubbrepresentanterna är också självkritiska och 

menar att nuvarande kommunikation av hållbarhetsarbetet i många fall är bristfällig, bortsett från 

representanten från Djurgårdens IF, som under sommaren 2018 kommer att presentera en 

hållbarhetsrapport. 
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6.2 Diskussion och Slutsats 

Samtliga klubbar i urvalet medger att CSR-arbetet har en väldigt stor påverkan på klubbens 

varumärke, vilket kan exemplifieras med följande citat från Örebro SK:s representant: 

Det här ligger väldigt högt upp i vår varumärkesplattform. Vi tror att vårt varumärke inte 

bara ska handla om att vi är ett fotbollslag som spelar 30 allsvenska omgångar. Då står vi 

och faller med resultat, och vårt varumärke står starkt när resultatet är bra och svagt när 

vi presterar dåligt.  

Klubbarnas uppfattning om stor varumärkespåverkan stärker Blumrodts, Bodins och Desbordes 

studie (2013) som påvisar att ett aktivt och välfungerande CSR-arbete påverkar varumärket i 

positiv riktning. Svenska fotbollsklubbar har således en stor möjlighet att genom sitt aktiva CSR-

arbete stärka sitt varumärke, men mycket av värdet går förlorat om det kommuniceras på ett 

bristfälligt sätt, eller inte kommuniceras överhuvudtaget, i enlighet med Garrigas och Melés 

studie (2004). Klubbarna bedriver ett väldigt stort CSR-arbete och inser att arbetet är av stor 

vinning för dem, men när kommunikationen av arbetet brister så får de inte ut maximalt.  

Samtliga klubbar kommunicerar arbetet i viss utsträckning på sin hemsida och i sina sociala 

medier, men kommunikationen får inte full effekt när den inte sker i en årsredovisning, enligt 

vad som påvisas i Hsu m.fl. (2013). Detta styrks även av Morsing och Schultz (2006) som menar 

att årliga rapporter i en årsredovisning ger mer trovärdighet än flera nyheter som presenteras på 

hemsidan. Resultatet i studien visar att ingen av de utvalda klubbarna fram till dags datum har 

lanserat en hållbarhetsredovisning, även om Djurgårdens IF som första svenska klubb är i färd 

med att presentera en. Klubbarna som har medverkat i studien genomför CSR-aktiviteter frekvent 

och har särskilt avsatta tjänster för arbetet. Resultatet blir dock att mycket av det stora CSR-

arbete som bedrivs i svensk fotboll inte når sin fulla effekt, eftersom redovisningen av arbetet i 

många fall är närmast obefintlig. Samtidigt saknas det på många håll rätt förutsättningar för att 

kunna genomföra en komplett hållbarhetsredovisning. Finansiella nyckeltal och kommunikation 

av mål är i enlighet med kontinuerlig intressentdialog centrala för en lyckad 

hållbarhetsredovisning (Larsson & Ljungdahl, 2008), men dessa element saknas hos flera av 

klubbarna idag. Möjligen behöver klubbarna först och främst utveckla dessa element innan en 

hållbarhetsredovisning kan aktualiseras.  

Morrow (2013) beskriver att fotbollsklubbar generellt har bristfälligt anpassade finansiella 

rapporter för att möta behovet bland intressenter för att skapa värde. Trots att studien inte har ett 

intressentperspektiv finner studien starka indikationer som stödjer Morrow (2013). 
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Klubbrepresentanterna som intervjuades berättar att vissa sponsorer är nästan ovetandes om 

vilket stort CSR-arbete klubbarna gör, och att sponsorerna blir förvånade när de väl får höra om 

det. Detta är en stark indikation på att klubbarna behöver bli bättre på att kommunicera sitt 

hållbarhetsarbete. 

Mot bakgrund av resultatet i studien från Garriga och Melé (2004), som påvisar att mycket av 

värdet går förlorat när CSR-arbete kommuniceras bristfälligt, kan slutligen konstateras att 

klubbarna möjligen hade tjänat på att göra färre aktiviteter och istället kommunicerat dem bättre. 

Kanske hade klubbarna rentav kunnat halvera antalet aktiviteter, lagt mer resurser på 

kommunikationen av arbetet, och ändå fått ut lika mycket av det, eller kanske till och med mer. 

En sådan omställning hade kunnat leda till ett ännu starkare varumärke, vilket hade stärkt den 

bild ytterligare, som klubbarna vill uppnå, om att man är mer än ett lag som spelar 30 allsvenska 

omgångar.  

 

6.3 Rekommendationer 

Studien drevs också av frågeställningen hur svenska elitfotbollsklubbar kan utveckla sin 

hållbarhetsredovisning i syfte att skapa värde och legitimitet. Den kontinuerliga 

intressentdialogen användes för att identifiera områden där klubbarna inte uppfyller teorins steg. 

Det första klubbarna bör utveckla är att tydligt sätta upp mål, framför allt kvantitativa, för arbetet 

och även att kommunicera målen i sina hållbarhetsredovisningar. Genom att både ha mål och 

kommunicera dessa ökar trovärdigheten, framför allt om redovisningen inte bara innehåller 

uppfyllda mål utan även ouppnådda mål. Efter uppsatta mål bör relevanta nyckeltal samt 

indikatorer identifieras för att klubben skall ha någon möjlighet att följa upp hållbarhetsarbetet. 

I de fem intervjuade klubbarna så uttrycker alla representanter att överblickbarhet och 

uppföljning är svårt i nuläget. Därför bör ett större arbete läggas ner på mål och nyckeltal för att 

på så sätt även skapa nytta internt, men också för intressenter som värdesätter hållbarhetsarbete. 

Det viktigaste klubbarna bör göra är att snarast möjligen upprätta någon form av 

hållbarhetsredovisning, oavsett om den är separat eller integrerad i årsredovisningen som alla 

svenska elitfotbollsklubbar upprättar. Ett antal klubbar har någon form av CSR-segment i 

respektive årsredovisning men här presenteras endast några CSR-projekt utan några siffror eller 

mått på omfattning eller utveckling i arbetet. 
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6.4 Studiens bidrag 

Studien bidrar med en förklaring till hur svenska elitfotbollsklubbar förhåller sig till 

hållbarhetsredovisning. Det finns mycket forskning kring hur hållbarhetsredovisning i allmänhet 

bör göras (Hsu m.fl., 2013; Guthrie & Farneti, 2008), men mindre kring fotbollsklubbar 

(Morrow, 2013) och i synnerhet mindre kring svenska elitfotbollsklubbar. Fotbollen i Sverige 

engagera enormt mycket människor men organisationerna i klubbarna är små i relation till 

varumärket. Teoretiker är överens kring hur en organisation bör redovisa hållbarhetsarbete, och 

i denna studie kopplas teorin ihop med hur elitfotbollsklubbar praktiskt förhåller sig till 

hållbarhetsredovisningen.  

Morrows (2013) uppfattning är att fotbollsklubbars finansiella rapporter är dåligt anpassade för 

att möta intressenternas behov och eftersökte mer forskning kring hur årsredovisningar i 

fotbollsklubbar kan utvecklas. Denna studie beskriver anledningen bakom avsaknaden av 

hållbarhetsredovisning vilken i mindre klubbar beskrivs som en resursbrist och i större klubbar 

snarare som en prioriteringsfråga. Värdet som teoretiker menar att hållbarhetsredovisning ger 

(Holder-Webb, m.fl., 2009; Hsu m.fl. 2013) ser även klubbrepresentanterna, men ändå är frågan 

lågt prioriterad. Klubbarna har idag inte heller tillräcklig information kring nyckeltal och mål för 

att upprätta en hållbarhetsredovisning som teoretiker rekommenderar (Guthrie & Farneti, 2008; 

Larsson & Ljungdahl, 2008). Genom denna förståelse har studien bidragit till bilden av hur 

svenska elitfotbollsklubbar förhåller sig till hållbarhetsredovisning.  

 

6.5 Begränsningar 

Studien omfattar endast fem av sexton allsvenska klubbar. Möjligtvis hade andra aspekter 

kommit fram i samtal med övriga klubbar och på så sätt kunnat ändra bilden som studien 

presenterar. Vidare intervjuades endast en person från varje klubb och svaren riskerar således ha 

påverkats av personen som intervjuades och ifall klubben som helhet inte delar individens 

uppfattning. Istället kunde flera intervjuer med olika representanter från respektive klubb gett en 

bredare och mer tillförlitlig bild av hur klubbarna förhåller sig till hållbarhetsredovisning. 

Klubbarnas intresseorganisation SEF:s CSR-råd kunde möjligen också ha gett ett annat 

perspektiv på hållbarhetsredovisningen. Studien hade som mål att intervjua en ansvarig på SEF 

men tyvärr kunde detta inte genomföras. Studien berör endast fem allsvenska klubbar. Eftersom 

även klubbarna i superettan tillhör svensk elitfotboll kunde även de ha ingått i studien. Det går 
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inte med säkerhet att säga att resultatet hade blivit detsamma ifall fem andra klubbar hade deltagit 

i studien.  

 

6.6 Framtida forskning 

I förevarande studie har enkom klubbarnas perspektiv berörts. Klubbarnas bild är, av denna 

studie att döma, att CSR-arbetet ger mycket gentemot intressenterna och samhället. Det går 

emellertid inte med säkerhet att säga vilken betydelse CSR-engagemanget har för intressenterna 

och samhällsbefolkningen, så länge inte vederbörande tillfrågas. Därför hade det i framtida 

studier varit intressant att belysa intressenternas eller samhällsbefolkningens perspektiv, vilket 

hade kunnat bidra med ytterligare en dimension till studier om hållbarhetsredovisning i svenska 

elitfotbollsklubbar.  

Ytterligare ett förslag till framtida forskning är en studie som hårdare fokuserar på utformningen 

av en hållbarhetsredovisning i en elitfotbollsklubb. Det hade varit intressant att beröra hur en 

hållbarhetsredovisning skall utvecklas för att passa en fotbollsklubb. Det finns en studie i ämnet 

på utländska klubbar, men det går inte med säkerhet att säga att den är applicerbar även i Sverige 

då det råder olika samhälleliga förutsättningar i olika länder. Detta hade kunnat utveckla 

klubbarnas syn på hållbarhetsutveckling, vilket kan få svensk fotboll att växa ytterligare. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide:  

Hur arbetar ni med CSR idag? Exempel på projekt? 

Hur länge har ni bedrivit detta arbete? 

Hur föddes idén? 

Hur mycket tid och resurser tas i anspråk för detta arbete? 

Hur viktigt är arbetet för er i er verksamhet? Hur märks det, vilka uttryck tar det sig? 

Hur ser ni på de olika begreppen hållbarhet, samhällsengagemang och CSR, vilket föredrar ni 

och varför? 

Vilka delar av hållbarhetsarbete har ni valt att fokusera på, och varför? 

I årsredovisningen behandlas inte miljömässiga aspekter. Hur ser ni på den delen av 

hållbarhetsarbetet? Vad skulle de innebära i ert sammanhang? 

Vilka strategier och mål sätter ni upp, gällande hållbarhetsarbetet?  

Hur sätter ni upp målen, och hur kommuniceras de?  

Vad är anledningen till att ni inte kommunicerar ut era mål?  

Hur mäter ni huruvida målen uppnås? Vad blir konsekvenserna av icke uppnådda mål? 

Upplever ni speciella förväntningar från samhället? På vilket sätt? 

Hur varierar förväntningarna mellan olika parter, exempelvis supportrar och sponsorer? 

För ni en dialog med era intressenter kring arbetet? Har de en möjlighet att förmedla sina tankar? 

Är någon intressent viktigare än någon annan att tillfredsställa i detta arbete? 

Har ni upplevt någon förändring över tid i förväntningar?  

Har ni upplevt något motstånd mot arbetet? 

Vad tror ni att ni hade förlorat om ni inte hade arbetat aktivt med CSR? 
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Vilken påverkan tror ni att arbetet har på ert varumärke? 

Hur ser ni på kommunikationen av ert hållbarhetsarbete? 

Kommunicerar ni enbart den del av arbetet som ni uppnår, eller kommunicerar ni också den del 

som ni inte uppnår? 

Hur arbetar ni med redovisningen av ert arbete? 

Har ni utarbetade strategier och mål även för redovisningen av arbetet?  

Anser ni att redovisningen av ert arbete ger en rättvis bild av det arbete ni gör? 

Ni väljer att inte publicera er årsredovisning, vad är anledningen till detta? (Klubb-baserad) 

Vilken vinning ser ni med att ha en form av hållbarhetsredovisning? 

Hur anser ni att ni kan utveckla hållbarhetsredovisningen vidare? 

Hur tror du att ert hållbarhetsarbete kommer att utvecklas vidare under de närmaste åren? 
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