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Förord 

Det finns många som har hjälpt och stöttat mig under studiens gång och som jag vill tacka. 

Min handledare Carina Holmberg har gett värdefull vägledning, energi och stöttning genom 

arbetets gång. Mina opponenter har hjälpt mig att se arbetet med andra ögon och gett mig 

viktiga kommentarer som hjälpt mig framåt i skrivandet. Ett stort tack riktas till samtliga 

respondenter för deras tid och medverkan. Studien hade inte kunnat genomföras utan deras 

värdefulla svar. Slutligen vill jag tacka samtliga inblandade i studiens genomförande för allt 

jag lärt mig gällande sponsring och CSR. Det är något jag kommer ta med mig och ha nytta av 

i framtiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 
 

De senaste åren har svenska fotbollsföreningars corporate social responsibility blivit alltmer 

synligt och uppmärksammat. Svenska fotbollsföreningar har ett högt kommersiellt- och 

underhållningsvärde och de har därför knytit sig an stora sponsorkontrakt. Syftet med den här 

undersökningen är att öka förståelsen om hur svenska fotbollsföreningars corporate social 

responsibility upplevs påverka sponsorrelationen. Teorierna som används i undersökningen är 

The Pyramid of Corporate Social Responsibility, Intressentteorin och forskning gällande 

relationer. En kvalitativ forskningsmetod har använts och intervjuer har genomförts med 

fotbollsföreningar och sponsorer. Slutsatsen av undersökningen är att svenska 

fotbollsföreningars corporate social responsibility upplevs ha en positiv inverkan på 

sponsorrelationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 
 

Regarding the last years increasing corporate social responsibility of Swedish football clubs 

or at least the increasing visibility of it was the main interest of this study. Swedish football 

has a high commercial and entertainment value and has many big sponsors. 

The purpose of this study was to increase the understanding of the corporate social 

responsibility of Swedish football clubs and its impact on the relationship between sponsor 

and football club. The theories selected was The Pyramid of Corporate Social Responsibility, 

Stakeholder theory and research regarding business relationships and was used to analyze the 

result of the study. A qualitative method was used and interviews with football clubs and with 

sponsors of the clubs were made. The conclusion of the study is that the corporate social 

responsibility of football clubs is perceived to have an positive impact on the relationship 

between sponsor and football club. 
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1.  Inledning 

1.1 Bakgrund: 
 

Idrott är något som engagerar individer både som utövare, ideellt arbetande och som anställda. 

2014 var det mer än 3 miljoner människor i Sverige som var medlemmar i en idrottsförening 

och över 800 000 som arbetade som ledare inom idrotten. (Riksidrottsförbundet, 2014) Detta 

gör att idrotten är en av de största aktörerna i det civila samhället (Persson & Normark, 2009).  

Det etiska förhållningssättet har utvecklats i samband med professionaliseringen av idrotten. 

Tidigare var amatörismen det ideal som präglade svensk idrott, vilket innebar att man förbjöd 

idrottare att ta emot pengar för sin idrottsutövning. Vid avskaffandet av amatörreglerna 1967 

öppnades idrotten upp, framförallt mot två samhällsaktörer, staten och marknaden. 

Utvecklingen efter avskaffandet av amatörreglerna har lett till att kommersialisering och 

professionalisering starkt påverkat idrottsvärlden. Numera är det etiska idealet inom idrotten 

snarare professionellt än amatöristiskt. (Peterson, 2003) 

En del i idrottens utveckling mot en mer professionell och kommersiell verksamhet har lett till 

att vissa idrottsföreningar har valt att skapa idrottsaktiebolag. På nationell nivå har 

kommersialiseringen och bolagiseringen främst förekommit inom fotboll och hockey. 

(Peterson, 2003; Backman, 2009) 

Trots att fler idrottsföreningar väljer att organisera sig som aktiebolag (Backman, 2009) 

skiljer sig från övrigt företagande. En stor andel av intäkterna är sponsorintäkter. 

2008 uppgick de totala sponsorintäkterna inom idrotten till 5,1 miljarder kronor vilket var en 

ökning från året innan. Enligt Riksidrottsförbundets rapport (2009:3) kommer 

sponsorinvesteringarna att fortsätta växa framöver. I samma rapport beskrivs vikten av att 

idrotten är förberedd när det gäller framtida sponsorskap. Värderingar, visioner, 

ställningstaganden kring sin verksamhet och betydelsen av varumärket är några av de aspekter 

som lyfts fram som viktiga. (Riksidrottsförbundet, 2009)  

Under 1990-talet skedde det en värderingsförskjutning där immateriella värden såsom 

exempelvis etiskt förhållningssätt blev alltmer viktigt. Det räcker inte för företagen att 

tillhandahålla överlägsna produkter utan företagens värderingar är en del av konkurrensbilden. 

(Löhman & Steinholtz, 2004; Frostenson, 2009) Idrotten som är en stor aktör i samhället är 

också en del av denna utveckling mot mer ansvarsfulla organisationer, vilket inte minst visar 

sig i form av Riksidrottsförbundets bestämmelser och regelverk. Riksidrottsförbundet har 
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formulerat flertalet rapporter som berör ämnen som, idrottens samhällsnytta (RF, FoU-rapport 

2017:1) och varumärkens betydelse (RF, FoU-rapport 2009:3) och som visar på hur idrotten 

själv uppmärksammar och strävar efter värden som inte enbart handlar om idrottens 

kärnverksamhet, det vill säga idrottslig prestation.  

Corporate Social Responsibility (CSR) är något som är ett relativt nytt fenomen i Sverige och 

speciellt inom svensk idrott (Persson & Normark, 2009). Ursprunget och framväxten av CSR 

kan sammanfattas som responsen för den negativa kritik som större företag, dess 

företagsledare och ägare fick utstå och som eskalerade i 1960-talets USA. Det arbete som 

definieras som CSR är oftast det arbete som vid första anblick inte ses som organisationens 

kärnverksamhet utan det ses snarare som filantropi eller bistånd. (Persson & Normark, 2009; 

Cochran. 2007) Trots att det saknas en tydlig definition av vad CSR innebär och vad det 

omfattar, kan det konstateras att CSR, eller samhällsansvar har fått en ökad relevans. 

(Grafström, Göthberg & Windell, 2015; Moir, 2001). 

Idag talas det alltmer om betydelsen av att ha ett gott anseende eftersom ett gott anseende kan 

locka investerare och aktieägare till ett företag eller en organisation. Att arbeta aktivt med 

samhällsansvar är ett möjligt sätt att återskapa förtroende. (Grafström et al. 2015) Att allt fler 

idrottsföreningar arbetar aktivt med CSR-frågor (Breitbarth, Walzel, Anangnostopoulos, van 

Eeken, 2015), inom ramen för sin organisation är ett intressant fenomen som även 

konstaterades av Johanna Garå (2008). Sponsoranalytikern Björn Stenvad som intervjuas i 

artikeln säger att det växande CSR-engagemanget är en trend som kommer ifrån näringslivet 

och som spritt sig till den Allsvenska fotbollen. I artikeln konstateras att alltfler klubbar 

arbetar med samhällsgynnande projekt. Bland annat Häcken, Gefle, Örebro, Djurgården, 

Hammarby och AIK. I en undersökning genomförd av Hammarby IF där urvalet var 

invånarna i Storstockholm fastslog man att stockholmarna tycker att det är väldigt positivt att 

allsvenska fotbollsklubbar arbetar aktivt med samhällsansvar. (Garå, 2008) 

Idrottens Affärer skriver i sin artikel “Idrottssponsringen ökar mest” om att var tionde krona 

som läggs på reklam tillfaller sponsring. Trenden visar att det är idrottssponsringen som ökar 

mest. I artikeln motiveras ökningen med att idrottsföreningar och förbund har blivit mer 

kreativa och att företagen kräver mer affärsdrivna förslag för att skapa ett större utbyte mellan 

parterna. (Idrottens Affärer, 2015) 

Sponsorers påverkan på idrotten är något som inte minst är viktigt inom den professionella 

fotbollen. Stora sponsorkontrakt är något som framförallt fotbollen lyckats väldigt väl med. 
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Anledningen brukar förklaras med att fotbollen har ett högt kommersiellt- och 

underhållningsvärde (Fyrberg-Yngfalk, 2014). Precis som Peterson (2003) och Backman 

(2009) uttrycker är svensk fotboll en av två idrotter som främst har bolagiserats och har 

kännetecknats av en ökad kommersialisering. Fotbollsföreningarna i Sverige är också de som 

ökat sina CSR-arbeten, eller åtminstone synligheten av dem.  

Det som väckte intresse för den här undersökningen var de svenska fotbollsföreningars ökade 

och alltmer synliga CSR-engagemang och hur detta påverkar relationen till sponsorerna. 

1.2 Problemdiskussion: 
 

CSR inom fotbollen har inte någon egen definition utan följer samma definition som för 

företag. Det kan alltså innebära allt ifrån juridiskt, miljömässigt, samhälleligt och ekonomiskt 

ansvar. (Blumrodt, Desbordes, Bodin, 2013) 

Fotbollen som är världens största idrott har fått en större betydelse som samhällsaktör och 

påverkar samhället både socialt och ekonomiskt. Fotbollen är som vilken industri som helst 

när det handlar om samhällspåverkan och därför är det viktigt att ifrågasätta hur stort ansvar 

fotbollen som organisation bör ta. (Godfrey, 2009) De senaste åren har intresset för idrottens, 

inkluderat fotbollens, större roll i samhället vuxit. Det har utforskats hur idrott kan fungera 

som fredsbyggande, utbildande, samhällsstärkande och brottsbekämpande. (Coalter, 2007) 

Trots bilden av att fotbollen kan hjälpa till att lösa många samhällsproblem kan man samtidigt 

läsa om problem orsakade i samband med fotboll, exempelvis inkastade föremål, pyroteknik 

till organiserade slagsmål (BRÅ, 2008). 

Ytterligare ett problem som belyses inom fotbollen är de stora summar som spenderas på 

löner och spelartransfers samt tendensen att idrottsorganisationer lever över sina tillgångar. 

Detta har lett till ett ökat fokus på ekonomisk ansvarsfullhet. Internationella 

fotbollsorganisationen FIFA:s (Fédération Internationale de Football Association) policy om 

Financial Fairplay är ett exempel där man försöker främja klubbarnas långsiktiga ekonomiska 

stabilitet. (Breitbarth et al. 2015) 

Sponsring är ett av de mest växande områdena gällande marknadsföringsaktiviteter idag och 

används till stor del av företag som marknadsföringskommunikation (Meenaghan, 2001) I 

Sverige 2016 omsätter sponsring över 7 miljarder kronor vilket representerar en ökning från 

föregående år med 2.6 % (IRM, 2017). I Sverige var år 2013 44 % av de samlade intäkterna i 
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Allsvenskan sponsring. Reklam och sändningsrättigheter uppgick till 13 %. Sammantaget var 

alltså 57 % av Allsvenskans intäkter 2013 från utomstående sponsorer och samarbetspartners. 

(Sahlström, 2014) Trots de problem som finns inom fotbollen fortsätter sponsorerna att söka 

sig till fotbollen. 

Morgan et al (2014) konstaterar att relationen mellan sponsor och den sponsrade är viktigt. 

Relationen mellan sponsor och förening är avgörande för om sponsorn är villig att förnya sitt 

sponsorskap. Filizöz & Fisne (2011) skriver att sport managers och idrottsorganisationer 

måste bli mer medvetna gällande utvecklingen av CSR och dess strategiska betydelse inom 

idrotten precis som i vilken annan industri som helst. 

Hur man i en sponsorrelation kan skapa värde i form av CSR är något som inte berörts varken 

inom svensk forskning (Persson & Normark, 2009), eller i internationell forskning. 

(Breitbarth et al. 2015) 

• Hur påverkas sponsorrelationen av svenska fotbollsföreningars CSR-arbete?  

1.3 Syfte: 

Studiens syfte var att öka förståelsen om hur sponsorrelationen upplevs ha påverkats av 

fotbollsföreningars CSR-arbete. 
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2. Teori 
 

Först presenteras CSR som begrepp och hur den har tolkats inom idrott och fotboll sedan 

följer en modell gällande CSR för att reda ut de olika beståndsdelarna inom ramen för 

begreppet därefter presenteras intressentteorin som kopplas till fotbollsföreningarnas 

intressenter för att kunna analysera sponsorernas roll. Därefter följer forskning gällande 

relationer. Detta för att förstå relationen mellan fotbollsförening och sponsor.  

2.1 Corporate Social Responsibility; dess definition och CSR inom 

fotboll. 
 

CSR inom fotbollen har ännu inte någon egen definition utan är följer samma definition som 

för företag. Det kan alltså innebära allt ifrån juridiskt, miljömässigt, samhälleligt och 

ekonomiskt ansvar. (Blumrodt et al. 2013) . En bred definition men som sammanfattar vad 

begreppet innefattar är det arbete som definieras som CSR är oftast det arbete som vid första 

anblick inte ses som organisationens kärnverksamhet utan det ses snarare som filantropi 

och/eller bistånd. (Persson & Normark, 2009; Cochran. 2007) För att förstå spridningen av 

CSR som begrepp och fenomen måste man förstå att CSR har blivit en managementidé som 

handlar om en vag idé om hur ett företag bör agera för att på sikt kunna bli lönsamt. 

(Frostenson, 2011) Men CSR är inte enbart är en managementidé eftersom då hade den aldrig 

spridit sig utanför näringslivet, utan den är även en politisk, ideologisk och etisk idé. 

(Frostenson, 2011)  

  

 

    

Figur 1: Fyra grundargument för varför företag ska ta ansvar. (Frostenson. 2011. s.138)  
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Frostenson (2011) beskriver denna modell som en modell som tar hänsyn till den 

sammansatta förväntan som omvärlden har på företagens sociala ansvar. 

Moir (2001) förtydligar vad CSR för företag innebär genom att det handlar om alltifrån 

nedstängningar av fabriker, relationer med anställda till miljöfrågor. Enligt CSR Europa, som 

är en medlemsorganisation för de största företagen i Europa, skriver i sina riktlinjer om 

arbetsplatsen, marknaden (kunder och leverantörer), samhället, etik och mänskliga rättigheter 

som områden inom CSR. (Moir, 2001)  

”CSR developement in sporting contexts and football clubs in particular is of importance for 

general managers and sport managers alike in that sport organizations differ in terms of their 

core operations, organizational structures, cultures and strategies amongst each other and 

compared to other businesses.”(Kolyperas, Morrow, Sparks, 2015 s. 178) 

Breitbarth et al (2015) poängterar betydelsen av att särskilja på de olika typer av CSR med 

betoning på ansvar, som idrottsorganisationer tar. Det vill säga särskilja på etiska, 

ekonomiska, juridiska och sociala ansvaret. Samtidigt menar forskarna att det finns många 

likheter mellan idrottsorganisationer och andra organisationer och att det därför viktigt att ta 

hänsyn till kulturella och regionala olikheter och likheter mellan organisationer när man 

undersöker CSR. (Breitbarth et al. 2015)  

Blumrodt et al (2013) skriver i slutsatsen av sin studie om professionella fotbollsklubbars 

CSR, att det är viktigt att fotbollsföreningarna respekterar sina åtaganden och de regler som 

finns samt att integrera sitt CSR in i sin organisation, eftersom detta är något som förväntas av 

fotbollsföreningarnas intressenter. 

2.1.1The Pyramid of Corporate Social Responsibility 

 
En mer vedertagen modell inom CSR är Archie B. Carrolls ”The Pyramid of Corporate Social 

Responsibility” (1991). Pyramiden beskriver fyra byggstenar som tillsammans konstruerar en 

helhetsbild av begreppet CSR. Denna modell kommer vid analys användas för att tydliggöra 

hur fotbollsföreningarna och sponsorerna ser på CSR och vad de tycker är viktigt inom 

Carrolls pyramid och hur det i sin tur påverkar sponsorrelationen. 

Ekonomisk ansvarsfullhet: I botten av pyramiden finner vi ekonomiskt ansvar vilket innebär 

att det är viktigt att företag är och agerar för att vara så lönsamma som möjligt. Ekonomi är 

grundläggande för organisationers existens.  
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”In its origins, society views business organizations as institutions that will produce and sell 

the goods and services it needs and desires. As an inducement, society allows businesses to 

take profits. Businesses create profits when they add value, and in doing this they benefit all 

the stakeholders of the business.” (Carroll, 2016. s. 3) 

Om inte företag är lönsamma kommer de inte att kunna fortsätta sin verksamhet, därför är 

ekonomisk ansvarsfullhet den grundläggande byggstenen i pyramiden. För 

fotbollsföreningarna innebär det liksom för företag, att ha en ekonomisk verksamhet som gör 

att de inte går i konkurs.  

Juridisk ansvarsfullhet: Nästa byggsten beskrivs tillsammans med ekonomiskt ansvar som de 

grundläggande byggstenarna i pyramiden. Det juridiska ansvaret innebär det ansvar företag 

har att följa de regelverk som finns på statlig, regional och kommunal nivå. (Carroll, 2016) I 

kontexten av den här uppsatsen kan man relatera det till att fotbollsföreningarna ska lyda båda 

de regelverk som gäller för samhället i stort men också inom fotbollens värld såsom 

Riksidrottsförbundets bestämmelser. 

Etiskt ansvar: Innebär betydelsen av att agera enligt de sociala och etiska normer som företag 

förväntas att uppfylla som existerar utöver lagstiftade lagar och regler.  

”Part of the ethical expectation is that businesses will be responsive to the “spirit” of the law, 

not just the letter of the law.” (Carroll, 2016. s. 3) 

Carroll menar att målet med dessa förväntningar är att företag ska vara lyhörda mot alla de 

normer, standarder, värderingar och principer och förväntningar som konsumenter, anställda, 

ägare och samhället har på dem.   

Filantropiskt ansvar: Spetsen i pyramiden är filantropiskt ansvar vilket innebär företagets 

frivilliga engagemang och inkluderar alla former av välgörenhet. Filantropi är inte ett ansvar 

bokstavligen men idag förväntas företag att frivilligt engagera sig i samhället. Carroll 

refererar till filantropiskt ansvar som ett socialt kontrakt och företag likväl som individer 

förväntas vara så kallade goda medborgare. För att uppfylla detta krav engagerar sig företag i 

olika former av frivilliga aktiviteter såsom donationer och volontärarbete. Gällande 

fotbollsföreningarna kan det då ses som det frivilliga engagemang som de utför utöver de 

ekonomiska, juridiska och etiska ansvaren som de har. (Carroll, 2016) 
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Figur 2: The Pyramid of Corporate Social Responsibility (Carroll. 1991. s. 42) 

”In summary, the total CSR of business entails the simultaneous fulfillment of the firm’s 

economic, legal, ethical, and philantrophic responsibilities. Stated in more pragmatic 

managerial terms, the CSR firm should strive to make a profit, obey the law, be ethical and be 

good corporate citizen” (Carroll, 1991. s. 43)  

Ovanstående modell kommer användas i resultatet för att tolka fotbollsföreningarnas och 

sponsorernas definition av CSR och vilka byggstenar som föreningar och företag anser vara 

viktigast. Detta för att förstå om definitionerna mellan fotbollsförening och sponsor 

överensstämmer med varandra och om definitionerna har betydelse för sponsorrelationen. 

2.2 Intressentteorin: 
 

Sponsorer är intressenter till fotbollsföreningarna. Likt företagande så har sponsorerna 

investerat i fotbollsföreningarna och påverkas därför av fotbollsföreningarna. Stakeholder 

theory, eller intressentteorin, är en teori inom organisation, management och etik. Vad som 

särskiljer denna teori är att etik och värderingar ses som centralt i att leda och hantera 

organisationer. (Phillips et al. 2003). Intressentteorin är en grundläggande del för att 

teoretisera och undersöka CSR. (Godfrey, 2009) I den här undersökningen kommer 

intressentteorin appliceras vid analys för att vara ett hjälpmedel att se huruvida 

fotbollsföreningarnas CSR används för att se till sina sponsorers intressen, om att associeras 

med något som är samhällsnyttigt. Intressentteorin kommer att användas för att förstå vad 

sponsorerna anser är viktigt samt om fotbollsföreningarnas CSR-arbete är en anledning varför 

sponsorerna väljer att sponsra dem.  

 

Filantropi 

         Etiskt ansvar 

               Juridiskt ansvar 

  Ekonomiskt ansvar 
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Det som ledde fram till utvecklandet av denna teori hänger delvis samman med utvecklingen 

av företagande. Det som skiljer företagandet idag från tidigare är att enbart ekonomisk 

lönsamhet inte räcker för företagen. Deras framgång är också beroende av relationerna 

företaget har med sina intressenter. Företag har många möjligheter att öka sin egen prestation 

men de är också påverkade av många andra aktörer, precis som fotbollsföreningar är beroende 

av sina sponsorer för att finansiera sin verksamhet. Därför har betydelsen och hanteringen av 

organisationers intressenter ökat. (Russo & Perrini, 2010) 

Cragg (2002) förtydligar intressentteorins olika delar genom att benämna vad som kan anses 

vara viktigast för de olika intressentgrupperna. Exempelvis menar han att för staten är det 

förhöjning av välstånd sett från ett samhälls- och allmänhetsperspektiv medan för investerare 

är det viktigare med ekonomisk vinst. Cragg (2002) skriver, inom ramen för intressentteorin, 

att tanken inte är att organisationer ska ta hänsyn till alla dess intressenter vid beslutsfattande, 

men det är viktigt att notera att intressenterna är en faktor vid beslutsfattande.  

 

”CSR in the sport can be defined as the ways in which a sport related body seeks to align its 

values and behavior with those of its various stakeholders” 

(Filizöz & Fisne, 2011. s. 1410) 

CSR inom idrotten kan spela en viktig roll i att influera köpbeteendet och attityderna hos 

intressenter. Idrottsrelaterade organisationer kan därför dra fördel av sitt CSR-arbete i form av 

stärkande av sitt varumärke, differentiering från konkurrenterna, konkurrensfördelar och även 

ökade ekonomiska fördelar, bättre relation med det lokala samhället samt en bättre image. 

(Filizöz & Fisne, 2011) 

McWilliams & Siegel (2001) fann i sin undersökning att någon form eller nivå av CSR-arbete 

maximerar lönsamhet samtidigt som den uppfyller efterfrågan på CSR från flertalet 

intressenter. Kolyperas et al (2015) skriver i sin undersökning om hur alltfler fotbollsklubbar 

har börjat arbeta med CSR för att kunna hantera sina intressenter, maximera sina vinster och 

öka sin sociala position. Författarna menar att fotbollsklubbarnas CSR har uppkommit som ett 

gensvar på de stora strukturella, finansiella och omvärldsförändringar som skett under de 

senaste 20 åren. 

Kraven från samhället har ökat på fotbollsklubbar. Mediabevakningen inom fotbollen börjar 

alltmer innefatta huliganism, droganvändning, bettingmarknaden och matchfixning  
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(Kolyperas et al. 2015) Ett sätt att motverka den negativa uppmärksamheten och stärka 

fotbollsklubbars varumärkeskapital skulle kunna vara att använda sig av CSR, vilket skulle 

vara en möjlighet, dels eftersom fotbollsklubbar är synliga i media i större utsträckning än 

företag i andra branscher. (Blumrodt, Bryson, Flanagan, 2012) 

”CSR is now strategically important area of focus for sport related bodies (sport federations, 

sport leagues, sport clubs, individual athletes and sporting good businesses) but has rarely 

been evaluated and explored in the sport management research arena” 

(Filizöz & Fisne, 2011. s. 1406) 

Grafström et al (2015) skriver om hur forskningen om intressenter utvecklats från att hantera 

sina intressenter det vill säga, att möta kraven från intressenterna till att alltmer handla om 

relationsbyggande aktiviteter. Relationsbyggande kan förstås som ett sätt för företag att lära 

känna sina intressenter och skapa förutsättningar och engagera sig för att skapa dialog. När 

det gäller CSR kan utvecklingen förstås genom att det blivit viktigare att vara proaktiv i 

relationerna till intressenterna. Genom interaktion mellan företag och dess intressenter kan en 

gemensam förståelse för problem och krav skapas. (Grafström et al. 2015) 

 

2.3 Relationer 
 

En relation mellan två parter, vilket i den här studiens fall är en relation mellan sponsrande 

företag och fotbollsförening. Forskning gällande relationer blir därför väsentligt för den här 

studien då det är sponsorrelationen som undersöks. Morgan et al (2014) har i sin studie 

konstaterat att relationen mellan sponsor och den sponsrade är viktigt. I deras studie har de 

gjort intervjuer med sponsorer kopplat till idrott och kommit fram till att, trots att 

sponsorernas främsta motiv till sponsring är ekonomisk lönsamhet så är relationen mellan 

idrottsförening och sponsorn avgörande för om sponsorn är villig att förnya sitt sponsorskap. 

Att addera CSR med sponsorskap eller att inkludera CSR i sitt sponsorskap skapar en social 

mening för sponsorskapet och ökar varumärkets trovärdighet. Sponsorskap som inkluderar 

CSR kan fungera som kompletterande marknadskommunikation och det har inte några 

negativa effekter på konsumenters attityder mot det sponsrande företagets varumärke. 

(Uhrich, Koenigstorfer, Groeppel-Klein, 2013)  

En företagsrelation kan enbart vara fördelaktigt om relationen hjälper till att lösa ett specifikt 

problem för en av parterna i relationen. Värdet av relationen bestäms av vad ena partens 
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problem är och hur viktigt problemet är att lösa. Hur väl relationen mellan parterna kommer 

hjälpa till att lösa problem eller skapa fördelar beror på erfarenhet, hur skicklig och hur väl 

relationen förstås av båda parterna. (Ford, Gadde, Håkansson & Snehota, 2011)  

 

Några av fördelarna som författarna skriver om är applicerbara för den här studiens syfte att 

öka förståelsen gällande sponsorrelationens påverkan av föreningarnas CSR-arbete.  

• En relation kan sänka de operationella kostnaderna eftersom ena parten kan skräddarsy 

ett erbjudande som passar motparten. 

• En relation kan minska kostnader för utveckling för båda parterna genom utbyte av 

teknologier eller erfarenheter hos motparten. 

• Relationen kan leda till snabbare och billigare problemlösning genom att parterna 

känner till varandras sätt att arbeta och att de har tillit till varandra.  

• Båda parterna i relationen kan använda sig av erfarenheter från andra relationer för att 

kunna applicera till den nuvarande relationen. 

• Parterna kan få tillgång till varandras nätverk.  

(Ford et al 2011, s.111) 
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3. Metod 

 

3.1. Metodval 
 

Syftet med den här studien var att öka förståelsen om hur respondenterna uppfattar att 

sponsorrelationen påverkas av fotbollsföreningars CSR-arbete. Den kvalitativa 

forskningsmetoden användes för att förstå respondenternas uppfattningar och värderingar i 

dess kontextuella sammanhang. Utgångspunkten var därmed respondenternas perspektiv och 

vad dessa uppfattar vara viktigt och betydelsefullt (Bryman & Bell, 2013). 

Genom att utgå ifrån de teorier och tidigare forskning som presenterats ovan, utgår den här 

undersökningen från ett deduktivt synsätt. Det deduktiva synsättet innebär att med teorierna 

som bakgrund för att sedan dra en slutsats (Bryman & Bell, 2013). I den här undersökningen 

har Carrolls (1991) CSR-pyramid använts för att analysera begreppet CSR och 

respondenternas definitioner av begreppet. Intressentteorin och relationsforskning har använts 

för att tillsammans öka förståelsen för intressenterna – sponsorerna, samt relationen mellan 

fotbollsförening och sponsor.  

Inom ramen för kvalitativ forskningsmetod brukar forskarens roll diskuteras genom begreppet 

interpretivism. Vilket innebär att man erkänner att forskaren själv är en viktig del av 

mätutrustningen och att forskarens identitet, värderingar och övertygelser har en avsevärd 

betydelse. (Denscombe, 2014) Syftet med forskningen är att utveckla kunskap och insikt om 

människors övertygelser och egna erfarenheter (Denscombe, 2014), precis som syftet för den 

här undersökningen. Inom det interpretivistiska paradigmet betraktas den sociala verkligheten 

som subjektivt konstruerat av människors handlingar och tankar. En konsekvens av detta 

synsätt är att forskarens roll måste vara att tolka sociala fenomen, då forskarens tänkande i 

viss mån formas av erfarenhet och identitet som medlem i den sociala värld där det egna 

arbetet äger rum. (Denscombe, 2014) Syftet med den här undersökningen var att öka 

förståelsen om hur fotbollsföreningars CSR upplevs påverka sponsorrelationen, vilket 

naturligt faller inom det interpretivistiska paradigmet där uppsatsförfattaren har tolkat 

respondenternas svar utifrån den sociala verklighet som beskrivits. 
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3.2 Kvalitativa intervjuer:  
 

Kvalitativa intervjuer kännetecknas av att intervjuaren ställer raka och enkla frågor för att 

sedan få komplexa och innehållsrika svar. (Trost, 2010) Anledningen till att intervju valdes 

som datainsamlingsmetod var för att öka förståelsen om respondenternas åsikter och 

erfarenheter gällande CSR och sponsring. Det vill säga, att se fenomenet genom 

respondenternas ögon. (Bryman & Bell, 2013) 

Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär, vilket innebär att frågorna utformades i förväg 

men ordningsföljden var flexibel (Denscombe, 2014). Detta för att ge respondenterna 

möjlighet att utveckla sina synpunkter och tala mer utförligt kring CSR och sponsring samt 

relationen mellan dessa. 

Laplume et al (2008) nämner fördelen med att använda kvalitativ forskningsmetod inom 

ramen för intressentteorin för att få en djupare förståelse för de beteenden och motiv som 

intressenterna har.  

3.3 Urval:  
 

Fotboll är idrotten med flest följare i världen (Blumrodt et al. 2012) och anses därmed ha ett 

högt kommersiellt- och underhållningsvärde (Fyrberg-Yngfalk, 2014). Detta gör att 

fotbollsföreningarna har ett flertal intressenter och stora aktörer som samarbetspartners och 

sponsorer som gör det intressant att undersöka fotboll. 

De fotbollsföreningar som spelade i Allsvenskan under säsongen 2016 kontaktades, varav tre 

av dessa hade tid och möjlighet att delta i studien. Sponsorerna valdes ut med bakgrund i att 

de sponsrade någon av de utvalda fotbollsföreningarna under säsongen 2016. Detta i enlighet 

med ett bekvämlighetsurval där de utvalda för studien har varit de som funnits tillgängliga för 

studien. (Bryman & Bell, 2013) 

Eftersom det är relationen mellan fotbollsföreningar och sponsorer och CSR:s upplevda 

påverkan på relationen som undersöks, valdes intervjuer med både fotbollsföreningar och ett 

urval av dess sponsorer. Detta för att få en så heltäckande bild som möjligt av hur 

fotbollsföreningarnas CSR upplevs ha påverkat relationen med sponsorn.  
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3.3.1 Fotbollsföreningarna 

Förening 1: Har arbetat med CSR sedan 2012. En personlig intervju som ägde rum 27/4–

2016. Intervjupersonen är anställd som CSR-ansvarig i föreningen.  

Förening 2: Började arbeta med CSR för 1 år sedan. En telefonintervju ägde rum 3/5–2016. 

Intervjupersonen är marknadskoordinator och arbetar nära föreningens sponsorer och 

samarbetspartners.  

Förening 3: Började arbeta med CSR för 1½-2 år sedan. En personlig intervju ägde rum 11/5–

2016. Intervjupersonen var värdegrundsansvarig inom föreningen.  

3.3.2 Sponsorer 

Sponsor 1: Har sponsrat Förening 1 i 2 ½ år. Ingår i föreningarnas affärsnätverk och benämns 

som officiell partner till föreningarna. Personlig intervju 2/6–2016. Intervjupersonen arbetar 

som försäljnings- och marknadschef på företaget. Har även sponsrat Förening 3 i 1 ½ år men 

detta är ingenting som berördes nämnvärt vid intervjun utan fokus var sponsorskapet av 

Förening 1. 

Sponsor 2: Sponsrat Förening 2 i mer än 30 år och har tidigare varit en mer tongivande 

sponsor till föreningen. Sponsorn ingår i föreningens affärsnätverk. Telefonintervju 19/5–

2016. Intervjupersonen sitter i företagets ledning och är ansvarig för ett av företagets kontor. 

Sponsor 3: Är en av huvudsponsorerna till Förening 3. Har sponsrat föreningen i 23 år.  

Telefonintervju 10/5–2016. Intervjupersonen arbetar som sponsoransvarig på företaget.  

3.4 Genomförande och resultatsammanställning 

 
Efter att ha läst in sig på CSR, sponsring inom svensk fotboll och relationer har 

uppsatsförfattaren identifierat en forskningslucka gällande fotbollsföreningars CSR-arbetes 

upplevda påverkan på sponsorrelationen. Två intervjuguider utformades, en som riktades mot 

fotbollsföreningarnas CSR-ansvariga och en som riktade sig till de sponsorerna. Detta för att 

anpassa frågorna så att de passade respektive respondentkategori.  

Intervjuer planerades efter mail- respektive telefonkontakt efter vad som passade båda parter 

bäst. Tre av respondenterna hade enbart möjlighet att medverka i form av telefonintervju. 

Vilket ledde till en inbokad telefonintervju istället för en personlig intervju. Samtliga 
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respondenter har blivit informerade om att intervjun spelades in och skulle användas som 

empiri vid en studie vid högskola. 

Frågorna ställdes i varierande ordningsföljd beroende på samtalets karaktär, detta i enlighet 

med att få mer förståelse kring vad respondenterna tycker är relevant och viktigt (Bryman & 

Bell, 2013) Följdfrågor har ställts för att förtydliga vissa aspekter, detta för att garantera att 

likvärdiga saker tas upp i samtliga intervjuer (Gillham, 2008). Intervjuerna höll på mellan 25–

40 minuter. Telefonintervjuerna tenderade att bli något kortare än vid de personliga 

intervjuerna, vilket troligtvis hade att göra med respondenternas begränsade tid som gjorde att 

personlig intervju inte var möjligt. Respondenterna visade stort intresse att dela med sig av 

sina erfarenheter. Samtliga respondenter från fotbollsföreningarna visade ett stort 

engagemang och var intresserade av att ta del av vad sponsorerna tyckte om deras CSR-

arbete. Sponsorerna visade också intresse för undersökningen och gav uttömmande och 

värdefulla svar samt ville gärna ta del av resultaten. 

 

I syfte att minimera intervjuareffekten var uppsatsförfattaren medveten om att vara neutral 

och lyhörd. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av mobiltelefon, anteckningar 

genomfördes vid samtliga intervjuer för att notera kroppsspråk, tonläge eller tonvikt vid vissa 

delar.  

Transkribering genomfördes efter varje intervju, för att underlätta för forskaren att genomföra 

sökningar och jämförelser mellan intervjuerna (Denscombe, 2014).  

Efter transkribering började databearbetningen där uppsatsförfattaren läste igenom 

transkriberat material i syfte att hitta teman samt koppling till teorin. Uppsatsförfattaren har 

använt sig av tematisk analys, vid analys av insamlad data. Tematisk analys är ett av de 

vanligaste sätten inom kvalitativ dataanalys (Bryman & Bell, 2013). Enligt Braun & Clark 

(2006) så är tematisk analys en metod för att identifiera, analysera och redogöra för teman 

inom insamlad data.  Användandet av tematisk analys i den här undersökningen användes för 

att berätta om respondenternas upplevelse, verklighet och förståelse av fenomenet CSR och 

dess påverkan på sponsorrelationen. Vilket är i enlighet med Braun & Clarks (2006) 

beskrivning av att tematiskt analys kan vara en metod som berättar om upplevelser, 

innebörder och deltagarna i undersökningens verklighet och förståelse av fenomenet. 

Temana som valts ut är Corporate Social Responsibility, Sponsring och Relationer, utifrån 

dessa presenterades data löpande tillsammans analys. Utifrån analyserat material diskuterades 
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sedan en slutsats fram med sin bakgrund i den tematiskt analyserade och presenterade data. 

Fortsättningsvis diskuterades slutsatsen och förslag på framtida forskning utifrån 

uppsatsförfattarens införskaffade kunskap och kännedom efter genomförd undersökning. 

3.5 Trovärdighet: 
 

En del av trovärdigheten inom kvalitativ forskning är hur tillförlitlig studien är. Det vill säga 

att beskrivningen av den sociala verkligheten framgår tydligt samt att resultaten har 

säkerställts och utförts i enlighet med de regler som finns. (Bryman & Bell, 2013) I den här 

undersökningen har samtliga respondenter fått möjlighet att tala fritt för att på så vis få en så 

omfattande bild av deras sociala verklighet som möjligt. Samtliga intervjupersoner har också 

fått möjlighet att läsa igenom transkriberat material för att på så vis bekräfta att forskaren 

uppfattat svaren korrekt.  

Under utformandet av intervjuguiderna, under intervjuerna samt i resultat och 

analysbearbetning har forskaren agerat neutralt och uteslutit sina egna värderingar. Detta för 

att stärka och konfirmera att ett trovärdigt resultat har presenterats. Bryman & Bell (2013) 

benämner detta som att forskaren är medveten om att i en samhällelig forskningsprocess inte 

går att åstadkomma fullständig objektivitet, men att forskaren har agerat i god tro. Med andra 

ord innebär det att forskaren inte medvetet låtit sina personliga värderingar påverka 

utförandet. (Bryman & Bell, 2013) 

Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades för att underlätta registreringen av 

empirin. Transkribering har genomförts efter varje intervju för att enklare genomföra 

jämförelser och sökningar mellan de olika intervjuerna (Denscombe, 2014)   

3.6 Forskningsetik: 
 

Det finns forskningsetiska koder som bör följas vid alla typer av undersökningar och som är 

viktiga att förhålla sig till. En allmän uppfattning är att människor inte ska lida skada genom 

sin medverkan i forskningsprojekt. (Denscombe, 2014) Med anledning av detta valdes 

samtliga av intervjupersonernas identitet att hållas anonymt. Även föreningarna och 

företagens namn valdes att hållas anonymt. Deltagandet har varit frivilligt och baserats på ett 

samtycke från samtliga intervjupersoner och samtliga har blivit tillfrågade och informerade 

om att intervjun spelas in. Ett annat viktigt krav är att inga falska förespeglingar eller citat har 
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tagits från intervjuerna. En av de intervjuade ville inte bli direktciterad och därav har inga 

direktcitat från den intervjun tagits med i resultat eller analys. 

De intervjuade blev informerade om undersökningens syfte och vad undersökningen kommer 

att handla om i förväg. (Gillham, 2008) Detta har möjliggjort att de kunnat förbereda sig inför 

intervjun samt säkerställt att de har möjlighet att svara på frågor gällande CSR och sponsring. 

Intervjupersonerna blev vid första kontakten informerade om forskarens identitet och 

kontaktuppgifter samt att undersökningen är genomförd vid högskolestudier. (Denscombe, 

2014) 
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4 Resultat & Analys 

Under rubrikerna presenteras föreningarnas svar och sedan sponsorernas därefter följer en 

analys av deras gemensamma svar. Under temat Relationer är det specifikt sponsorrelationen 

som presenteras sammanvävs med analys. Därefter följer en gemensam analys av samtliga 

sponsorrelationer. 

 

4.1 CSR 
 

Föreningarna: 

Samtliga föreningar berättade om sina definitioner av CSR som det engagemang som inte 

enbart innefattar föreningens huvudsakliga uppgift - att bedriva fotbollsverksamhet. 

Föreningarna nämnde det respektive förening gör för att bidra till ett bättre samhälle.  

 

Förening 1 var den enda föreningen som hade en egen definition av CSR - Club Society 

Response.  

”Jag definierar det som Club Society Response istället för Corporate Social Responsibility. 

Club istället för Corporate för vi är en klubb vi måste utgå ifrån klubbens kärnverksamhet 

och därifrån definiera vad som är viktigt för oss och vad det finns för förväntningar. […] Jag 

menar Society eftersom vi är en del av samhället och vi kan inte lösa allting – vi kan bara se 

till att vara så professionella och schysta som vi bara kan i våra verksamheter. Response 

eftersom det är något proaktivt istället för responsibility” (Förening 1, 27/4-2016) 

 

Förening 2 berättade om att föreningen varje vecka får förfrågningar att delta i olika CSR-

aktiviteter. Vissa av projekten är direkt kopplade till ekonomisk gengäld till föreningen medan 

andra enbart syftar till att stärka föreningens varumärke. Respondenten upplever att 

föreningen har ett bättre rykte idag än tidigare. Förening 3 har inom den egna organisationen 

märkt att det finns en respekt för att föreningen arbetar aktivt med CSR samt att intresset för 

arbetet generellt har ökat. Förening 1 var den enda förening som nämnde alla delar av Carrolls 

(1991) pyramid. 

 

Förening 1 och Förening 3 nämner att CSR är viktigt i relationen med sponsorer. 

Föreningarnas CSR-arbete gör dem attraktiva för dess sponsorer. Förening 1 förtydligar att 

CSR är något som skapar värde mellan sponsorer och föreningen samt att CSR-arbetet har lett 

till en professionalisering av hela föreningen.  
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Föreningarna instämmer i att de arbetar med CSR för att de upplever att det finns krav på dem 

att arbeta med det. Förening 2 var de som tydligast formulerade att de kände att kraven på 

föreningen har ökat. Förening 1 uttryckte att framförallt huvudpartners ansåg att det är väldigt 

viktigt med CSR.  

Samtliga föreningar berättar om hur viktigt de tycker att det är att arbeta med CSR-frågor. 

Förening 1 tror att det kommer bli en kapprustning mellan klubbarna då dem märkt att allt fler 

föreningar börjat arbeta med CSR. Förening 2 betonar att de anser att det är viktigt att ta 

ansvar i samhället samt att de i framtiden kommer arbeta mer strategiskt med CSR. Förening 

3 anser att det är unikt inom svensk idrott att man anställer personer på heltid för att arbeta 

med CSR. På sikt vill föreningen arbeta tillsammans med andra föreningar eftersom alla 

föreningar tillsammans har ett ansvar att utbilda spelare och människor.  

 

Sponsorerna: 

Samtliga sponsorer menade att det är svårt att definiera CSR och att begreppet innefattar 

många aspekter. Samhällsnytta och att bidra var begrepp som samtliga sponsorer nämnde. 

Sponsor 1 särskilde sig från övriga respondenter då denne förtydligade att CSR för dem 

innebar att skapa samhällsnytta tillsammans med företagsnytta. En kombination av 

varumärkesnytta samtidigt som man ger ett mervärde till de personer och organisationer som 

företaget hjälper. Sponsor 1 poängterade att företagsnytta och samhällsnytta bör hänga ihop. 

 

Sponsor 1 & 2 sammankopplade sponsring och CSR. Sponsor 1 berättade att sponsringen fått 

dem att få upp ögonen för CSR och söker numera olika CSR-samarbeten för framtiden.  

Sponsor 2 ansåg att sponsring är deras CSR då det innefattar ekonomiskt stöd till 

organisationer. Sponsor 3 arbetar tillsammans med en annan organisation i ett 

integrationsprojekt som intervjupersonen klassar som CSR. Sponsor 3 särskiljer CSR och 

sponsring från varandra tydligare än övriga sponsorer.  

 

Sponsorerna var inte lika eniga gällande betydelsen av föreningarnas CSR i deras val att 

sponsra föreningarna. Endast Sponsor 3 formulerade tydligt att CSR var en avgörande faktor 

för dem vid val att sponsra. Sponsor 1 menade att CSR inte var avgörande vid valet att 

sponsra eller inte men ansåg att det var något väldigt positivt. Sponsor 2 avfärdade CSR som 
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en avgörande faktor för sponsring just nu. Däremot skulle det eventuellt kunna vara av större 

betydelse i framtiden.  

Sponsor 1 och Sponsor 3 anser att föreningarna kan vara bättre på att involvera sina sponsorer 

i CSR-arbetet.  

 

”Jag tror att CSR kommer bli en jätteviktig faktor i sponsringsdelen framöver och att det 

kommer ta en större del av själva sponsringskakan – att man ser till att det finns ett CSR-

erbjudande med. […] Det är bara att se på trenden, alla företag är väldigt måna om att 

försöka göra nytta och stötta olika projekt eller samhällsnyttiga delar. […] att man vill lägga 

pengar på saker som gör nytta mer än bara att lägga det på exponering och biljetter.” 

(Sponsor 3, 10/5 2016) 

 

Sponsor 1 betonar att föreningarna har starka varumärken och att de får delta i mycket på 

grund av sina varumärken. Sponsor 1 betonade att föreningarna borde dra större nytta av de 

stora bolag som sponsrar dem., i sitt CSR-arbete. Sponsor 2 ville tillägga att de tycker att det 

som sponsor är svårt att veta hur man ska rikta sina bidrag. 

 

Analys:  

Sponsorerna och föreningarna enas gällande att CSR är något som bedrivs som ett tillägg till 

respektives ordinarie verksamhet. Under intervjuerna framgick det filantropiska ansvaret som 

det viktigaste vilket överensstämmer med Carroll (1991) och hans poäng om att filantropi är 

det som CSR till stor del handlar om. 

Precis som tidigare forskning antyder så är begreppet flertolkbart (Blumrodt, Desbordes, 

Bodin, 2013). Det framgick tydligt att föreningarna hade olika definitioner av begreppet CSR 

och hade också olika sätt att arbeta. Förening 1 och Förening 3 fokuserade på den egna 

verksamheten och båda pratade om att skapa en hållbar miljö inom ramen för sin organisation. 

Förening 2 bedrev CSR i projektform, men hade planer på att integrera CSR in i den 

vardagliga verksamheten. Detta kan kopplas till hur länge respektive förening hade arbetat 

med CSR. Exempelvis hade förening 2 enbart jobbat med CSR i 1 år, vilket kan vara 

förklaringen till att de därför bedrev CSR i projektform till skillnad från övriga föreningar 

som jobbat med CSR under fler år. Citatet från Sponsor 3 bekräftar McWilliams & Siegel 

(2001) som menar att någon grad av CSR-arbete kan maximera lönsamhet och samtidigt 

uppfyller efterfrågan på CSR av ett flertal intressenter. Sponsor 3 antydde att CSR kommer 
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fortsätta att vara en viktig del inom sponsringen framöver just eftersom att alltfler företag 

tycker att det är viktigt att CSR finns med i sponsorerbjudandet när man väljer att associeras 

med fotbollsföreningar. Förening 1 och Förening 3 nämner att CSR är en viktig del som gör 

dem attraktiva för sina sponsorer vilket överensstämmer med Filizöz & Fizne (2011) om att 

CSR spelar en viktigroll i att influera köpbeteendet och attityderna hos intressenterna, i detta 

fall sponsorerna.  

 

4.2 Sponsring: 
 

Föreningar: 

Samtliga föreningar berättar om att intresset kring deras CSR-arbete ökat och är stort. 

Förening 1 nämnde att CSR framförallt är viktigt i relation till huvudpartners och att dessa har 

visat stort intresse.  

 

”Om vi inte skulle jobba med de här frågorna skulle vi få en märkbar ekonomisk skillnad 

skulle jag vilja påstå. Sen kommer det alltid finnas de som tycker att det är kul att sponsra en 

klubb eller gå på matcher och köra kundfotboll och så men uthålligheten i att få människor 

och företag att investera och vilja associeras med en fotbollsklubb då måste du kunna visa att 

du är ansvarsfull […]. CSR bli liksom ett språk – ett sätt att kommunicera. Vad vi är för 

någonting, vad vi gör, varför man ska jobba med oss, vi försöker få ut vad vi gör för nytta för 

samhället.” 

(Förening 1, 27/4-2016) 

 

Enligt intervjupersonen för Förening 2 så kräver vissa partners att CSR är en del av 

sponsoravtalen och att man snarare skulle riskera att tappa partners ifall man inte arbetade 

med CSR. 

”Det är ganska påtagligt att det ställs högre och högre krav på oss som förening. Det vill 

säga, skulle vi inte arbeta med CSR-frågor eller den biten så väljer man som förening, eller 

som företag att inte vilja förknippas med oss, i den utsträckningen som man gör idag. […] 

Det har märkts att CSR är en prioritet hos företag, det är inget snack om det” 

(Förening 2, 3/5 2016) 
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Förening 3 berättar att säljavdelningen ofta har fått frågor om CSR. Det finns ett stort intresse 

i vad föreningen som makt i samhället och inom svensk fotboll faktiskt gör. Förening 3 bild är 

att företag lägger stor vikt vid CSR och att det är en av anledningarna varför föreningen blir 

attraktiv att synas tillsammans med. 

 

Sponsorer: 

Sponsor 2 och Sponsor 3 använder sig av en utarbetad modell när de fattar beslut om 

sponsring. Sponsor 3 använder sig av ARENA-modellen som står för Association, Relation, 

Exponering, Närvaro och Affär. Modellen används både vid val och utvärdering av 

sponsorskap. 

 

”Vi går igenom alla dem fem rubrikerna och ser vad vi kan få ut av sponsorskapet […] Vi 

jobbar väldigt strategiskt utifrån den modellen i alla sponsorskap vi går in i”  

(Sponsor 3, 10/5 2016) 

 

Sponsor 2 berättade att de använder sig av en policy som utformats inom organisationen. 

Sponsorn har delat upp sin sponsring i två delar, elitsponsring och barn- och ungdomsidrott. 

Förening 2 ingår i Sponsor 2 elitsponsring och där är det viktigt att det finns så pass stor 

publik att varumärket exponeras och de kan ta med sina kunder dit i form av kundvård. 

Sponsor 1 nämnde likt Sponsor 2 att varumärkesexponering är viktigt men också 

affärsmöjligheten.  

 

”Det viktigaste är ju att vi får ut vårat varumärke och att vi benämns i positiva ordalag, sen 

är det ju affärsmöjligheten som jag benämner som säljdriven marknadsföring. Det vill säga 

att vi får ut vårt varumärke men vi får också någonting tillbaka för det vi ger eller det vi 

sponsrar för. […] A och O om man kritar ned det till två saker så är det 

varumärkesexponering och affärer.” 

(Sponsor 1, 2/6 2016) 

 

Sponsor 3 beskrev sponsring som associationsmarknadsföring och när de väljer att sponsra 

Förening 3 så förknippas dem med varandra. 
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”Går vi in och sponsrar Förening 3 så är det deras varumärke, om det är positivt eller 

negativt får en direkt påverkan på vårt varumärke. Därför är det ett starkt önskemål och 

viktigt för oss att föreningen bedriver CSR.” 

(Sponsor 3, 10/5 2016) 

 

På frågan om de kommer att förlänga sina sponsorskap sade samtliga sponsorer att de med 

största sannolikhet kommer att förlänga sina sponsorskap då de har goda relationer med 

fotbollsföreningarna. Sponsor 2 var den enda som nämnde en anledning då de inte skulle välja 

att förlänga med Förening 2, vilket var ifall det skulle visa sig att föreningen hamnat i 

ekonomiskt obestånd.  

  

Analys: 

Sponsor 1 och Sponsor 2 ansåg att föreningarna skulle kunna bli bättre på att inkludera sina 

sponsorer i sitt CSR-arbete. Samtliga sponsorer bekräftade att de har goda relationer till 

föreningarna och att med största sannolikhet kommer sponsorskapen att förlängas. Vilket 

bekräftas även av Morgan et al (2014) som menar att relationen mellan sponsorn och den 

sponsrade är avgörande för om sponsorn är villig att förnya sitt sponsorskap. 

Sponsor 3 tydliggjorde att den egna ekonomin är viktig och hur man på bästa sätt får ut sitt 

varumärke och budskap genom sponsring. Detta uttalande kan kopplas till den ekonomiska 

beståndsdelen i Carrolls (1991) CSR-pyramid. Det vill säga, om inte sponsorerna själva är 

lönsamma kommer de inte kunna fortsätta sin egen verksamhet, likväl som föreningarna inte 

kan bedriva sin verksamhet om de inte tar ansvar över sin ekonomi. Sponsor 1 och Sponsor 2 

anser inte att föreningarnas CSR är en avgörande faktor för deras val att sponsra föreningen. 

Sponsor 3 var den enda sponsorn som uttryckte att CSR var avgörande för deras val att 

sponsra. Trots det, visste inte Sponsor 3 om de skulle avsluta sitt sponsorskap ifall Förening 3 

slutade arbeta med CSR. Därför tolkas det sammanlagda svaret från Sponsor 3 som att CSR 

inte är helt avgörande vid val att sponsra men något som de ansåg vara väldigt viktigt.  

 

Föreningarna berättade att de har märkt att alltfler visat intresse för deras CSR samt att de 

upplevde en ökad kravställning att fortsätta sitt CSR-arbete dels då det var något som 

upplevdes som viktigt för sponsorer. Detta antyder likt Cragg (2002) att det är viktigt att ta 

hänsyn och notera vad sina intressenter tycker är viktigt när man fattar beslut. Däremot var 

det enbart Sponsor 3 som ansåg att CSR var viktigt vid val att sponsra, därför antas att 
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föreningarna inte enbart syftar till intervjuade sponsorer när de säger att de upplever att 

sponsorer tycker att deras CSR är viktigt.  

 

4.3 Relationer: 
 

Sponsor 1 och Förening 1: 

Det som särskilde denna relation från övriga sponsorrelationer var att båda berättade om hur 

CSR kan användas som något positivt för den egna organisationen samtidigt som CSR-

aktiviteten var samhällsnyttig. Båda beskrev CSR som möjligheten att vara vinstdrivande och 

som en del av en säljdriven marknadsföring. Vilket är en del i Carrolls CSR-pyramid om att 

organisationer ska sträva efter lönsamhet (Carroll, 1991) men också följa lagar och regler, 

vara etiska och goda samhällsmedborgare. Precis som Uhrich et al (2013) konstaterat, enades 

Förening 1 och Sponsor 1 gällande att CSR är något som kan skapa en mening för 

sponsorskapet.  

 

”När vi ändå lyfter frågan så skulle man kunna använda sina sponsorer mer i CSR-arbetet. 

De är ganska bra på att berätta om saker som de gör. Vi sponsrar ju fler fotbollslag och 

andra idrottsföreningar också men det är så att det engagerar väldigt många personer och de 

gör väldigt mycket bra grejer och det är en positiv grej att gå in i.” 

(Sponsor 1, 2/6 2016) 

 

Uttalandet kan tolkas likt Ford et al (2011) som menar att en relation kan minska kostnaden 

för utveckling genom utbyte av erfarenheter mellan parterna. Sponsor 3 berättar att de skulle 

kunna vara mer delaktiga i föreningens CSR, vilket skulle kunna minska kostanden för 

verksamheterna samtidigt som sponsorn får möjlighet att synas med det positiva som 

föreningen gör. 

Sponsor 1 ansåg att föreningen skulle kunna bli bättre på att inkludera sponsorer i sitt CSR-

arbete, vilket kan tolkas som en efterfrågan på ett värdeskapande för sponsorskapet. Vilket 

bekräftar Uhrich et al (2013) om att CSR kan användas för att skapa värde för ett 

sponsorskap. Sponsorn nämnde att det var mycket positivt att föreningarna arbetar med CSR 

eftersom det stärkte både föreningarnas varumärken men hade också en positiv inverka på 

sponsorns varumärke. Vilket antyder att föreningens CSR har en stärkande effekt även på 

sponsorns varumärke.  
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Förening 1 berättade att de är inne i en process där de samlar in data kring föreningen för att 

kunna göra en benchmark gentemot andra föreningar. Där ingår vad föreningens intressenter 

har för förväntningar och hur de upplever föreningen. Vilket kan tolkas som ett sätt att 

förbättra relationerna till sina intressenter. Förening 1 process att samla in data gällande 

intressenternas förväntningar på föreningen kan därför kopplas till det som Russo & Perrini 

(2010) beskriver i sin studie om det som skiljer företagandet idag från tidigare att det inte 

enbart är ekonomisk lönsamhet som är viktigt för organisationers överlevnad utan framgången 

är också kopplad till relationerna som organisationen har med sina intressenter.  

 

Sponsorn är en del av föreningens affärsnätverk där sponsorer träffas innan matcher för att 

nätverka. Detta är något som sponsorn beskrivit som något som är viktigt för dem när de 

sponsrar, affärsmöjligheten och varumärkesexponering. Detta överensstämmer med flertalet 

av Ford et al (2011) punkter om fördelar i en relation. Sponsorn har valt att sponsra 

föreningen för att nå ut med sitt varumärke samt möjliggöra affärer. Föreningen tillgodoser 

sponsorn genom att erbjuda tillgång till föreningens nätverk och föreningen har skräddarsytt 

ett erbjudande för sina sponsorn där denne kan träffa andra sponsorer samt få exponering av 

sitt varumärke.  

 

Sponsor 2 och Förening 2: 

Relationen mellan dem kan beskrivas som en avtrappande relation. Sponsorn har varit en 

större sponsor tidigare men har numera avtrappat sitt sponsorskap till att enbart bistå med 

pengar och inte lika mycket exponering i samband med föreningen som tidigare. Sponsorn 

och föreningen har tidigare samverkat i ett CSR-projekt.  

 

”Vi har samarbetat med en av våra sponsorer där projektet syftade till att öka läsningen 

bland barn och ungdomar och få dem förstå betydelsen av att läsa” 

(Förening 2, 3/5 2016) 

 

Sponsorn uttrycker att föreningens CSR-arbete inte är något som varit avgörande för valet att 

sponsra föreningen eller inte, och inte heller någonting som ingår i sponsorns 

sponsringspolicy. Däremot har sponsorn och föreningen samverkat i ett CSR-projekt. 

Föreningen uttryckte att de upplevde en ökad kravställning externt gällande att arbeta med 

CSR. Tolkningen blev därför att föreningen upplever påtryckningar att arbeta med CSR men 
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inte specifikt av den intervjuade sponsorn utan snarare av andra intressentgrupper. Därför kan 

man antyda att det finns en diskrepans mellan föreningens upplevelse av påtryckningar av att 

arbete med CSR, medan sponsorn inte ansåg att CSR är något som är viktigt eller avgörande 

när de sponsrar. Alternativt att föreningen upplever större påtryckningar från andra sponsorer 

än Sponsor 2.  

 

Sponsor 2 uttalade inte att Förening 2 CSR var något som var viktigt för dem i sitt 

sponsorskap men de hade däremot samarbetet med föreningen i ett CSR-projekt. Vilket visar 

att föreningen har, i en positiv bemärkelse hjälpt dem att lösa sitt behov av CSR. Vilket i 

enlighet med Ford et al (2011) som menar att en fördelaktig relation hjälper till att lösa ett 

specifikt problem, i detta fall Sponsor 2 behov att genomföra sitt CSR-projekt. 

 

Föreningens tolkning av CSR inom ramen för sin organisation är att det är det engagemang 

som inte enbart innefattar föreningens huvuduppgift, utan det som föreningen gör för att bidra 

till ett bättre samhälle. Vilket främst antyder till den filantropiska beståndsdelen av Carrolls 

(1991) CSR-pyramid. Sponsorns ansåg att CSR och sponsring är tätt sammanvävda och att 

deras sponsring är en stor del av deras CSR-arbete. Sponsorn bistår främst med pengar till 

föreningen och uttryckte att en anledning som skulle göra att de slutade sponsra föreningen 

vore ifall det visade sig att föreningen hade ekonomiskt obestånd. Detta kan därför tolkas som 

att den filantropiska och ekonomiska beståndsdelen i Carrolls (1991) CSR-pyramid är det som 

är viktigt för sponsorn. Relationen mellan föreningen och sponsorn kan beskrivas som att 

sponsorns egna CSR-behov tillfredsställs när de sponsrar föreningen och inte är särskilt 

kopplat till föreningens egna CSR-arbete.  

 

Sponsor 3 och Förening 3:  

Sponsorn berättade att de har en stark relation till föreningen och att de har ett nära samarbete. 

Föreningen ansåg att CSR är en viktig del i relationen med sponsorer eftersom det är det som 

gör de attraktiva som sponsorobjekt. Sponsorn var den enda av sponsorerna som ansåg att 

föreningens CSR-arbete var avgörande för valet att sponsra dem. Vilket stämmer överens med 

Filizöz & Fizne (2011) forskning om att CSR kan spela en viktig roll i att influera 

köpbeteendet och attityderna hos intressenterna.  Föreningens definition av CSR var det 

ansvar man tar för sin verksamhet och i samhället. Det filantropiska ansvaret var det som 

föreningen starkt betonade som viktigast ur Carrolls (1991) CSR-pyramid. Sponsorn arbetade 
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själva med CSR i form av olika projekt som främst syftade till det filantropiska ansvaret i 

Carrolls (1991) pyramid. Sponsorn ansåg inte att deras sponsorskap var att betrakta som CSR. 

Sponsorskapet beskrevs enligt professionella termer där varumärkesexponering var en viktig 

del tillsammans med association, närvaro och relation och möjligheten att göra affärer.  

 

”Vi har blivit informerade om deras CSR. Sen tycker jag att vi båda kan göra det CSR-arbetet 

tydligare och tydliggöra det så att det blir klarare för alla vad det handlar om egentligen.” 

(Sponsor 3, 10/5 2016) 

 

Detta citat sammantaget med sponsorns tidigare uttalanden stämmer överens med Russo & 

Perrini (2010) som menar att betydelsen och hanteringen av organisationers intressenter har 

ökat, och att inte enbart ekonomisk lönsamhet är tillräckligt för företag. I den här 

sponsorrelationens fall så talar sponsorn om att det inte räcker med enbart exponering på 

arenan och biljetter till matcherna utan de anser att det är väldigt viktigt att föreningen visar 

att de tar ansvar.  

Sponsorn trodde att CSR kommer bli allt viktigare i framtiden inom sponsringen och att det 

därför kommer vara viktigt att ha ett CSR-erbjudande med när man förhandlar om 

sponsorskap i framtiden. Eftersom sponsorn arbetar utifrån en tydlig modell när det gäller 

sponsorskap så kan därför föreningen skräddarsy sitt erbjudande till något som passar 

motparten vilket är en av fördelarna med relationer som Ford et al (2011) beskriver. Eftersom 

relationen mellan sponsorn och föreningen har pågått i över 20 års tid så känner parterna till 

varandras sätt att arbeta samt att de har byggt upp en tillit till varandra över tid. (Ford et al 

2011) 

 

Analys: 

Varje sponsorrelation är unik men det finns likheter och olikheter relationerna emellan. 

De likheter som går att urskilja är att Sponsor 1 och Sponsor 3 båda nämnde värdet av 

möjligheten att göra affärer i samband med sitt sponsorskap. En annan likhet 

sponsorrelationerna emellan, var att Sponsor 1 tillsammans med Förening 1 samt Sponsor 3 

och Förening 3 var att de talade om möjligheten att kunna göra gott för samhället. Sponsor 1 

och Förening 1 enades om att samhällsnytta även kan vara affärsnytta. Relationen mellan 

Sponsor 2 och Förening 2 var den som var minst samstämmig, där föreningen ansåg att deras 

CSR-arbete var viktigare än vad Sponsor 2 ansåg. Sammanfattningsvis kan man se att 
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samtliga sponsorrelationer representerar olika typer av relationer. Relationen mellan Sponsor 

1 och Förening 1 var en relativt ny sponsorrelation, som varat i 1 ½ år och som grundar sig 

mycket i affärsmässiga termer. Relationen mellan Sponsor 2 och Förening 2 var en mer 

avtrappande relation där Sponsor 2 tidigare varit mer tongivande men numera är en mindre 

sponsor och som av tradition sponsrar Förening 2. Sponsor 3 och Förening 3 hade en stark 

och långvarig relation som även den formuleras, utifrån Sponsor 3 i affärsmässiga termer.   
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5. Slutsats 
 

Studiens syfte var att öka förståelsen om hur sponsorrelationen upplevs ha påverkats av 

fotbollsföreningars CSR-arbete.  

 

• Hur påverkas sponsorrelationen av svenska fotbollsföreningars CSR-arbete?  

 

I denna undersökning var det specifikt relationen mellan intervjuad sponsor och intervjuad 

förening som undersökts. Alla föreningar nämner att CSR är något som sponsorer efterfrågar 

och tycker är positivt att de arbetar med och samtliga sponsorer har antytt att 

fotbollsföreningarnas CSR är något som kan härledas till något som har varit positivt för 

sponsorn. Sponsor 1 anser att det är varumärkesstärkande för dem att synas med Förening 1 

som arbetar med CSR och något som de ser som positivt för deras framtida sponsorskap. 

Sponsor 2 uttalade inte att Förening 2 CSR var något som var viktigt för dem i sitt 

sponsorskap men de hade däremot samarbetet med föreningen i ett CSR-projekt. Vilket visar 

att föreningen har, i en positiv bemärkelse hjälpt dem att lösa sitt behov av CSR. Sponsor 3 

menade att föreningens CSR var en jätteviktig del i sitt sponsorskap av Förening 3 precis som 

Förening 3 ansåg att deras CSR-arbete var en jätteviktig del av sin verksamhet. 

Värt att notera är att varje sponsorrelation är unik. Sponsor 1 menade att CSR inte var en 

avgörande faktor vid sponsorskap men något som de ansåg vara mycket positivt i samarbetet 

med Förening 1 och föreningen nämnde att CSR var något som de upplevde att sponsorer 

tycker är viktigt framförallt av huvudsponsorer. Sponsor 2 var den enda som ansåg att CSR 

inte var av betydelse i sitt sponsorskap av Förening 2 samtidigt som Förening 2 ansåg att de 

upplever att sponsorer tycker att det är viktigt med föreningens CSR. Enbart Sponsor 3 ansåg 

att CSR var något som var avgörande för deras val att sponsra Förening 3 men kunde däremot 

inte säga att de skulle avsluta sitt sponsorskap om föreningen slutade arbeta med CSR. 

Förening 3 menade att deras CSR var något som sponsorer i högre utsträckning frågade 

föreningens säljavdelning om samt att det är en del av vad som gör föreningen attraktiv att 

synas tillsammans med.  

Slutsatsen blir därför att CSR är inget som var avgörande för sponsorrelationen eller vid 

sponsorernas val att sponsra respektive förening men det anses vara något positivt för båda 

parterna.  
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6. Diskussion: 
 

Under resultatsammanställningen har det framgått att fotbollsföreningars CSR är ett 

outforskat område i Sverige. Likväl som begreppet CSR inom idrotten inte har en klar och 

tydlig definition. Trots det märktes det tydligt att innebörden av begreppet och hur 

föreningarna arbetade med CSR inte var helt olika varandra. Förening 1 och Förening 3 talade 

mycket om hur man inom den egna verksamheten försöker skapa hållbarhet och ta ansvar för 

sin verksamhet. Förening 2 som arbetat kortast tid med CSR bedrev den i projektform men 

med ambitionen att implementera CSR i organisationen och i den vardagliga verksamheten. 

Om CSR inom fotbollen är en trend eller om det är något som kommer fortsätta och utvecklas 

över tid är något som uppsatsförfattaren väntar med spänning på att se.  

Professionaliseringen, kommersialiseringen och bolagiseringen av svensk fotboll är kanske 

det som är bakgrunden till varför CSR inom svensk fotboll har uppkommit. Sponsorer 

fortsätter att välja att synas tillsammans med svensk fotboll och de ställer högre krav idag än 

vad man gjorde förr. Kraven från sponsorer kanske har stigit i samma takt som 

sponsringssummorna blivit allt högre? 

 

Under studiens gång har uppsatsförfattaren reflekterat över hur framtidens sponsring och hur 

framtidens fotbollsförening kommer att se ut. Kommer vi se mer och mer 

samhällsansvarstagande fotbollsföreningar, och kommer det att sprida sig till fler idrotter? 

Som Förening 1 uttryckte det så blir CSR ett sätt att kommunicera med sina sponsorer och 

visa dem varför man ska välja att associeras med dem. Det kanske är just det skedet som de 

svenska fotbollsföreningarna står inför just nu, ett varumärkesarbete för att stärka sin 

konkurrenskraft gentemot sina konkurrenter. Precis som i vilken bransch som helst där du 

konkurrerar om marknadsandelar och kunder så konkurrerar fotbollsföreningar om 

sponsorpengar. Det har varit tydligt att det inte enbart räcker med en skylt på en arena längre. 

Det krävs något mer. Ett engagemang från både sponsorn och fotbollsföreningen.  Efter 

studiens gång är en reflektion att sponsringen inom svensk fotboll har blivit mer affärsmässig. 

Syftet och anledningen till varför företag väljer att sponsra fotbollsföreningar och associeras 

med svensk fotboll har kanske skiftat fokus, likt värdeförskjutningen inom företagandet som 

skedde på 1990-talet (Löhman & Steinholtz, 2004). Som sponsor kanske man ser sponsring 

som en möjlighet att lösa två problem, behovet att marknadsföra sig mot sin målgrupp och få 

varumärkesexponering samt behovet av att associeras med något som är samhällsnyttigt.  
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7. Framtida forskning 
 

Föreningarna har beskrivit sitt CSR arbete som något som ökat professionaliseringen av 

organisationen samt som ett sätt att visa både internt och externt att man tar ansvar för sin 

verksamhet. Att fortsätta att undersöka den nya mer moderna och företagslika 

fotbollsföreningen och hur den framöver väljer att arbeta för att fortsätta vara attraktiv som 

sponsorobjekt skulle vara vidare intressant att analysera de kommande åren. Kommer CSR få 

en betydande roll inom sponsringen framöver och hur kommer sponsringen av elitfotbollen att 

utvecklas? 

I den här studien valdes intervjuer med både föreningar samt sponsorer till dessa. Detta för att 

öka förståelsen gällande sponsorrelationen. En annan vinkel för att undersöka CSR och 

sponsorskap är att intervjua enbart sponsorer om vad som gör att man sponsrar en 

fotbollsförening. Detta för att kunna se hur sponsorerna anser att fotbollsföreningarna behöver 

utvecklas för att på så vis ska kunna göra sponsorskapen mer gynnsamma för sponsorerna.  

I den här studien är det just fotbollsföreningar som har undersökts. Detta motiverades med att 

fotbollen är världens största sport, både när det gäller utövare men också har väldigt många 

engagerade runt föreningarna. Samtidigt finns det fler idrottsföreningar som arbetar aktivt 

med CSR.  I den här undersökningen är det fotbollsföreningar som undersöks, för att se ifall 

sponsorrelationerna tenderar att följa samma mönster inom andra idrotter eller hur CSR 

påverkar sponsorrelationen inom andra idrotter skulle vara värdefullt att undersöka för att se 

om det finns gemensamma nämnare eller om fotbollen är unik i sitt slag gällande relationen 

med sina sponsorer. Detta kan också vara av värde för att kunna se likheter och skillnader för 

att föreningar ska kunna utveckla sina sponsorerbjudanden i framtiden. I den här studien 

framgick det att sponsorerna gärna skulle vilja vara en del av föreningarnas CSR-arbete. Detta 

för att tillsammans kunna skapa värde. Detta är något som diskuterats av Porter & Kramer 

(2011) som utvecklade begreppet CSV – creating shared value. Förening 1 var den enda av 

föreningarna som hade en egen definition av CSR inom fotbollen. Det vore intressant att 

undersöka vidare angående hur idrottens CSR bör definieras och förklaras. Samt relationen till 

dess sponsorer, kanske handlar det just om att skapa ett gemensamt värde mellan sponsor och 

förening. 

En annan reflektion är att sponsorerna i allt högre utsträckning fokuserar på att nå 

fotbollsföreningarnas supportrar och publik. En undersökning på hur publiken uppfattar 
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sponsorernas roll kopplad till fotbollsföreningen man stöttar. Tycker man mer eller mindre om 

det sponsrande företaget efter dem associerats med fotbollsföreningen som de följer? Hur ser 

man på rivaliserande fotbollsföreningars sponsorer? Detta är av värde framförallt för 

sponsorerna men också för fotbollsföreningarna, detta som en del i att mäta effekterna av 

sponsringen. 

Avslutningsvis finns det mycket inom sponsring som är värt att vidare undersöka, eftersom 

sponsring i Sverige fortsätter att öka är det av betydelse att forskare fortsätter att undersöka 

dess utveckling, möjligheter, hinder och beståndsdelar. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide CSR-ansvariga: 

Berätta om dig och om din roll i föreningen. 

- När blev du anställd? 

CSR: 

x. Hur definierar du CSR? 

x. När började ni arbeta med CSR? 

x. Hur arbetar ni med CSR? 

x. Vad är målet med ert CSR-arbete? 

x. Varför anser ni att det är viktigt att arbeta med CSR-frågor? 

CSR - Sponsring: 

x. Hur informerar ni om ert CSR-arbete till era intressenter? 

x. Är CSR något som sponsorer har visat intresse för i sponsormöten? 

x. Hur involverade är övriga inom organisationen i CSR-arbetet? (styrelse, anställda och 

spelare) 

Attityder sponsorer:  

x. Hur involverade är sponsorer och samarbetspartners i CSR-arbetet?  

x. Hur har sponsorer reagerat efter de har fått information om ert CSR-arbete?  

x. Vad för positiva effekter har ni sett av ert CSR-arbete  

x. Vad för ekonomiska effekter har ni sett av ert CSR-arbete? 

x. Hur ser framtiden ut för ert CSR-arbete? 

 

 



 

Bilaga 2 
 

Intervjuguide sponsorer: 

x. Berätta om företaget och din roll 

x. Arbetar Ni med CSR-frågor 

x. Hur definierar du CSR? 

x. Hur länge har ni sponsrat X? 

x. Berätta om ert sponsorskap av X. 

x. Vad är viktigt för er när ni sponsrar? 

x. Hur har ni blivit informerade om X CSR-engagemang? 

x. Vad vet ni om X CSR engagemang? 

x. Är CSR något som ni uppmärksammat vid val av fortsatt sponsring av X? 

(x. Varför är det viktigt?) 

x. Skulle ni (fortsätta) sponsra X om de inte arbetade med CSR? 

x. Hur ser ni på framtiden för ert sponsorskap av X? 

x. Övrigt? 

 


