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Sammanfattning 
 
 
Uppsatsens titel: CSR och svensk elitidrott- en studie av de allsvenska fotbollsklubbarnas 

sociala verksamhet.  

Seminariedatum: 2015-06-03 

Ämne/Kurs: Examensarbete masternivå, 30 högskolepoäng 

Författare: Tobias Vesterberg 

Handledare: Erik Borg 

Fem nyckelord: CSR, Socialt ansvarstagande, Ekonomiskt ansvarstagande, Miljömässigt 

ansvarstagande, fotbollsföreningar. 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att kartlägga och jämföra de svenska elitfotbollsföreningarnas 

CSR arbete genom att utreda vilka ekonomiska, miljömässiga och sociala insatser föreningarna 

genomför.  

Metod: Kartläggningen har genomförts genom en dokumentstudie och två kompletterande 

intervjuer.  

Teoretiska perspektiv: Corporate Social Performance Theory, Shareholder Value Theory, 

Stakeholder Theory och Triple Bottom Line Theory utgör den teoretiska referensramen.   

Empiri & Analys: Samtliga föreningar ägnar sig åt någon form av sociala och ekonomiska 

aktiviteter som kan anses vara CSR relaterade. Exempel på sociala aktiviteter som föreningarna 

genomför är att besöka barnsjukhus, anordna läxhjälp för barn, hålla föreläsningar i skolor, 

organisera spontanfotboll i utsatta områden, hjälpa ungdomar att komma i kontakt med 

potentiella arbetsgivare, besöka fängelser, bjuda in flyktingar på fotbollsmatcher och hjälpa 

personer med funktionsnedsättningar in i arbetslivet.  Endast två föreningar (Helsingborgs IF och 

BK Häcken) ägnar sig åt miljöinriktade aktiviteter. Dessa aktiviteter går ut på att förbättra 

avfallshanteringen på fotbollsarenan och rena svett till rent dricksvatten.  

Slutsatser: Det råder stora skillnader på omfattningen av föreningarnas CSR arbete. Fyra 

föreningar (AIK, Djurgårdens IF, IFK Göteborg och Halmstads BK) har en egen tjänst för CSR 

ansvariga. Förutom dessa fyra har ytterligare fem föreningar har namngivna CSR projekt (IF 

Elfsborg, Helsingborgs IF, BK Häcken, Malmö FF och GIF Sundsvall). Dessa nio föreningar får 

anses ha kommit något längre i sitt CSR arbete än övriga sju föreningar. 

  



 
 

Abstract 
 
 
Title: CSR and the Swedish elite sport- a study of the premier division football clubs social 

activities 

Seminar date: 2015-06-03 

Subject/Course: Master´s thesis in Business Administration, 30 credits 

Author: Tobias Vesterberg 

Supervisor: Erik Borg 

Five key words: CSR, Social responsibility, Economic responsibility, Environmental 

responsibility, Football clubs 

Purpose: The purpose of this paper is to identify and compare the Swedish elite football clubs 

CSR work by investigating their economic, environmental and social efforts. 

Method: The paper has been completed with the help of a document study and two 

complementary interviews. 

Theoretical perspective: Corporate Social Performance Theory, Shareholder Value Theory, 

Stakeholder Theory and the Triple Bottom Line Theory form the theoretical framework.     

Empirical result & Analyses: All clubs were engaged in some form of social and economic 

activities that can be considered to be CSR-related. Examples of social activities that the football 

clubs carry out is to visit the children's hospital, providing homework assistance for children, give 

lectures in schools, organize spontaneous football in disadvantaged areas, helping young people 

to get in touch with potential employers, visit prisons, invite refugees to football games and help 

people with disabilities into working life. Only two clubs (Helsingborgs IF and BK Häcken) are 

engaged in environmentally friendly activities. Only two clubs (Helsingborgs IF and BK Häcken) 

engaged in environmentally friendly activities. These activities are to improve waste management 

at the football stadium and clean sweat to clean drinking water.  

Conclusions: There are major differences in the extent of CSR work performed by the clubs. 

Four clubs (AIK, Djurgårdens IF, IFK Göteborg and Halmstads BK) have their own service for 

CSR managers. In addition to these four, five clubs (IF Elfsborg, Helsingborgs IF, BK Häcken, 

Malmö FF and GIF Sundsvall) have named CSR projects. These nine clubs can be considered to 

be in the forefront regarding CSR issues compared to the rest of the clubs.   
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Förkortningar och definitioner 

 

AIK= Allmänna Idrottsklubben: Idrottsförening från Solna. 

 

BIG= Brottsförebyggarna i Gävle: Kommunalt driven verksamhet som syftar till att öka 

tryggheten i Gävle. 

 

CC= Corporate Citizenship: Koncept som bygger på företag som en aktiv samhällsaktör. 

  

CSP= Corporate Social Performance: Teori baserad på tanken att företag endast existerar tack 

vare samhällets goda vilja. 

 

CSR = Corporate Social Responsibility: Företags frivilliga samhällsansvar indelat i tre områden: 

ekonomiskt ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande och socialt ansvarstagande 

 

DIF= Djurgårdens Idrottsförening: Idrottsförening från Stockholm. 

 

EK= Europeiska Kommissionen: En av Europeiska Unionens mäktigaste institutioner. Har bland 

annat ensamrätt på att lägga fram lagförslag inom Unionen.    

 

FN= Förenta Nationerna: Organisation som syftar till att främja internationellt samarbete.   

 

HBK= Halmstads Bollklubb: Idrottsförening från Halmstad. 

 

HBTQ= Homosexuella, Bisexuella, Trans- och Queerpersoner. 

 

HIF= Helsingborgs Idrottsförening: Idrottsförening från Helsingborg. 

 

HLR= Hjärt och Lungräddning 

 

KFF= Kalmars Fotbolsförening: Idrottsförening från Kalmar 

 

SEF= Svensk Elitfotboll: Intresseorganisation för klubbarna i fotbollsallsvenskan och superettan.  

 

SLO= Supporter Liason Officier: Arbetar åt föreningarna med att hjälpa supportrar vid matcher. 

 

SVT= Shareholder Value Theory: Teori som bygger på Milton Friedmans tankar om att företag 

endast bör verka för att maximera ägarnas vinster.  

 

TBL= Triple Bottom Line: Teori som utvecklats till mätverktyg för att mäta sociala, 

miljömässiga och ekonomiska mål. Utvecklades av John Elkington.  

 

UNICEF= United Nations International Children’s Emergency Fund: Förenta Nationernas 

barnfond.                                   

 
ÖSK= Örebro Sportklubb: Idrottsförening från Örebro 
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1. INTRODUKTION 

___________________________________________________________________________ 

Det här kapitlet introducerar konceptet Corporate Social Responsibility. Kapitlet börjar med att 

definiera vad Corporate Social Responsibility (CSR) innebär. Fortsättningsvis följer en historisk 

bakgrundsbeskrivning i ämnet och en kort beskrivning av CSR ur ett svenskt perspektiv. Därefter 

diskuteras idrottens koppling till CSR. Sedan förs en problemdiskussion som i sin tur mynnar ut i 

uppsatsens syfte och forskningsfrågor. Till sist avslutas kapitlet med att arbetets avgränsningar 

redogörs för och dispositionen presenteras. 

___________________________________________________________________________ 

 

1.1 Bakgrund 

 

1.1.1 Definitioner av CSR 
 

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett brett område att täcka. Det inkluderar flera olika 

områden, exempelvis miljömedvetenhet, socialt ansvarstagande and affärsetik. Till att börja med 

kan det vara av intresse att se närmare på hur CSR definieras av olika institutioner och forskare. 

 

Europeiska Kommissionen (EK) erbjuder en väldigt konkret definition av CSR: “the 

responsibility of enterprises for their impacts on society” (European Commission 2011, s.6), 

vilket fritt översatt kan utläsas som ”företagens ansvar för deras samhällspåverkan”. EK skriver 

också att implementering av CSR betyder att företag utför handlingar som gynnar samhället och 

miljön på en skala som ligger utanför det som lagen kräver. Med det menar EK att företagen inte 

bara ska göra det minsta möjliga utan bidra med något mer utöver detta. EK skriver även att 

företagen som ska ta sitt ansvar fullt ut måste ha en fungerande process på plats för att 

implementera sitt sociala, miljömässiga, etiska och mänskliga ansvarstagande i sin 

kärnverksamhet. Detta betyder att företagen måste ha en fungerande process för sitt CSR arbete 

samt ha en utarbetad kärnstrategi för CSR på plats som de utövar tillsammans med sina 

intressenter (European Commission 2011).   

 

Tommy Borglund, ekonomie doktor på Handelshögskolan i Stockholm, menar att CSR är betyder 

ungefär samma sak som företagsansvar eller hållbarhet (Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009).  
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Den norske forskaren Alexander Dahlsrud försökte redan år 2008 analysera och redogöra för 37 

olika definitioner av vad CSR innebär (Dahlsrud 2008), vilket kan antyda att det saknas 

konsensus rådande en specifik definition av CSR inom den akademiska världen. 

 

Den svenske författaren Per Grankvist, grundare till affärstidningen CSR i Praktiken, menar att 

CSR handlar om företagens frivilliga samhällsansvar indelat i tre områden: ekonomiskt, 

miljömässigt och socialt ansvarstagande. Ekonomiskt ansvarstagande bygger på att ta ansvar 

gentemot sina aktieägare och företaget i stort genom att tjäna så mycket pengar som möjligt. 

Miljömässigt ansvarstagande handlar om att inte slita på jordens resurser så att de påverkas 

negativt på lång sikt. Socialt ansvarstagande innebär att som företag vara en god 

samhällsmedborgare och ta hänsyn till andra medborgares hälsa (Grankvist 2009).   

 

 I den här uppsatsen ligger inte fokus på att definiera CSR utan CSR förstås som att företag 

integrerar ett social och miljömässigt ansvar inom ramen för sin affärsmässiga verksamhet.  

Företagen väger således in fler aspekter än bara det rent affärsmässiga i sina handlingar. CSR 

förstås alltså som handlingar utförda av företag som gynnar andra intressenter än dem själva och 

vilka i slutändan bidrar till en positiv effekt för samhället i stort. Av de definitioner som 

presenterats ovan har Grankvists definition bedömds som lämplig att använda i detta arbete då 

den klart och tydligt redovisar tre fokusområden, ekonomiskt, socialt och miljömässigt 

ansvarstagande. 

 

1.1.2 CSR genom historien 
 

Företag har en lång historia av att ta hand om sina anställda och bidra till samhällsutvecklingen i 

de samhällen där de verkar. Enligt den amerikanska professorn Steve May var det i USA redan på 

1920-talet vanligt att företag tillhandahöll olika sorters välfärdsprogram för sina medarbetare. 

Dessa program varierade kraftigt i skala och kunde innehålla allt från tillgång till enklare 

mediciner till mer avancerade pensionslösningar som finansierades av företagen (May, Cheney & 

Roper 2007). När det kommer till själva termen CSR är det inte helt klarlagt när och av vem som 

termen myntades. Redan på 1950-talet talades det i USA om affärsmännens sociala 
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ansvarstagande “social responsibility refers to the obligation of businessmen to pursue those 

policies, to make decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the 

objectives and values of our society” (Bowen 1953, s.6). Även om CSR började röna en viss 

uppmärksamhet kring den här tiden skulle det enligt den amerikanska professorn Archie Carroll 

dröja nästan två decennier till innan det stora genombrottet skedde hos allmänheten. Det var den 

blivande nobelpristagaren i ekonomi, Milton Friedman, som i en artikel i New York Post väckte 

starka reaktioner hos många läsare och forskare när han hävdade att företagens enda sociala 

ansvar var att maximera sina vinster (Carroll 1991; Friedman 1970). Trots Friedmans kritik på 

1970-talet mot företagens sociala ansvarstagande har CSR konceptet lyckats överleva och även 

sprida sig till andra länder utanför USA.   

 

1.1.3 CSR från ett svenskt perspektiv 
 

I den svenska modellen som byggdes upp under mellankrigstiden stod de svenska företagen för 

ungefär det som Milton Friedman senare förespråkade att företag skulle syssla med, nämligen att 

vara produktiva, effektiva och maximera sina vinster (Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009). 

De svenska företagen kunde koncentrera sig på produktiviteten i första hand då det var den 

offentliga sektorns ansvar att ”sörja för skola, vård och omsorg”, givetvis med hjälp av de skatter 

som företagen betalade (Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009, s.16).  

 

År 2015 ser den svenska verkligheten lite annorlunda ut än den gjorde under mellankrigstiden. 

Stora delar av den offentliga sektorn har under de senaste decennierna privatiserats och idag finns 

det stora vinstintressen inom både skolan och vården. Detta har aktualiserat behovet av CSR även 

inom svenska företag. Enligt Grankvist inser företagen idag att de kan vara med och bidra till att 

lösa stora samhällsproblem samtidigt som de även kan öka sin egen lönsamhet. Kombinationen 

av dessa möjligheter har bidragit till att både stora och små företag nu redovisar sitt CSR arbete 

på websidor eller i årsredovisningar (Grankvist 2009).  
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1.1.4 CSR inom idrottsvärlden 
 

   

Den turkiske professorn Filizöz Berrin har studerat hur idrottsklubbar arbetar med CSR. Att CSR 

fått fotfäste även inom idrottsvärlden märktes tydligt år 2006 när den spanska storklubben i 

fotboll, FC Barcelona, för första gången i sin över 100 år långa historia tryckte reklam på det 

egna matchstället Tillskillnad från övriga elitfotbollsklubbar i världen som säljer reklamplatserna 

på sina matchställ för pengar, valde FC Barcelona att upplåta reklamplatsen gratis åt 

organisationen UNICEF som kämpar för barns rättigheter Utöver den reklam som FC Barcelona 

gjorde för UNICEF genom att låta organisationen ha sitt namn på matchstället, förband sig 

dessutom den spanska fotbollsklubben att donera €1,5 miljoner över en period på 5 år till 

UNICEF (Berrin & Fisne 2011). Barcelonas engagemang i UNICEF är svårt för någon förening 

att överträffa men även inom svensk idrott har samhällsengagemang införlivats i idrotten vilket 

inte minst Kiruna ishockeys beslut att spela i regnbågsfärgade tröjor för att stötta HBTQ rörelsen 

visat (Ros & Bergström 2014).  

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Det har skrivits stora mängder av böcker och forskningsartiklar om CSR under de senaste 45 

åren. Konceptet som ansågs aningen kontroversiellt och debatterades så flitigt i USA på 1970-

talet har idag åter blivit trendigt i stora delar av västvärlden (Carroll 1991; Grankvist 2009). Även 

i Sverige har CSR blivit en naturlig del för många företag, både stora som små (Borglund, De 

Geer & Hallvarsson 2009). Precis som med CSR finns det en uppsjö av litteratur och forskning 

gällande idrott i allmänhet och fotboll i synnerhet. Med undantag för några få internationella 

studier finns det däremot väldigt lite forskning som kopplar samman dessa båda ämnen (Berrin & 

Fisne 2011). Ur ett nationellt perspektiv är det ännu svårare att hitta forskning som belyser 

kopplingarna mellan CSR och elitidrottsföreningar. Varför skulle det då ens finnas ett behov av 

att forska om CSR och svenska elitidrottsföreningar? En anledning är att svenska 

elitidrottsföreningar idag omsätter mångmiljonbelopp, flera av dem drivs som aktiebolag och 

liknar i mångt och mycket vanliga företag (Lundberg 2010). Exempelvis beräknas fotbollslaget 

Malmö FF ha gått med en vinst på cirka 200 miljoner kronor under 2014, mycket tack vare att de 
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kvalificerade sig för den lukrativa europeiska klubbturneringen i fotboll, UEFA Champions 

League (Jönsson & Flinck 2014). 

 

 Förutom att de svenska elitidrottsföreningarna omsätter miljonbelopp och flera av dem drivs som 

aktiebolag kan det även finnas andra orsaker till att granska föreningarnas CSR arbete. Flera 

föreningar har genom årens lopp haft stora problem med våldsamma anhängare vilket ofta lett till 

dystra rubriker i både dags och kvällspressen. Att granska alla de tråkigheter som drabbat svensk 

idrott p.g.a. hur vissa människor misskött sig i olika föreningars namn skulle i sig självt vara mer 

än nog för att skriva en avhandling om. Därför kan det räcka att nämna att till och med Sveriges 

dåvarande statsminister, Fredrik Reinfeldt, ansåg att läget vara så allvarligt att han kallade till en 

presskonferens i april år 2013 där han fördömde hoten och våldet inom den svenska fotbollen 

(Larsson 2013). En granskning av elitidrottsföreningarnas CSR arbete skulle därmed kunna bidra 

till en mer nyanserad bild av dessa föreningar som allt som oftast hamnar i medieljuset p.g.a. helt 

fel anledningar. En kartläggning av föreningarnas CSR arbete skulle kunna lyfta fram de goda 

krafterna inom elitidrottsrörelsen. 

 

En tredje anledning till att forska om CSR och idrott är att underhållningsbranschens (inom 

vilken idrotten ingår) CSR arbete ännu inte har dokumenterats på akademisk nivå (Levermore 

2010). En studie av idrottens CSR arbete skulle således kunna vara en början på en större 

kartläggning av hur företag inom andra nischer av underhållningsbranschen arbetar med CSR.       

 

Vad finns det då att granska gällande CSR arbetet hos de svenska elitidrottsföreningarna? När 

IFK Göteborg år 2012 anställde VM bronshjälten från 1994, Kenneth Andersson, för att ansvara 

för klubbens CSR arbete var det en tydlig markering att klubben tar sitt CSR engagemang på 

allvar (Jörnvik 2013). Året därpå följde AIK efter på den inslagna vägen och anställde en före 

detta trotjänare, Daniel Tjernström, med 14 säsonger som spelare i AIK att ansvara för klubbens 

CSR arbete (Hultqvist 2013). Då uttryckte sig AIK på följande sätt ”CSR-området är ett av 

nyckelområdena för att skapa ett ännu starkare AIK Fotboll och med alla de förutsättningar som 

AIK har finns det stora möjligheter att även ta en ledande position på europeisk basis inom detta 

område” (AIK 2013). AIK menar alltså att CSR är ett nyckelområde för att skapa en starkare 

förening. Att IFK Göteborg och AIK Fotboll ser ut att ta CSR arbetet på fullt allvar framgår av att 
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de tillsatt speciella tjänster för CSR ansvariga. Men hur ser övriga elitidrottsföreningar på CSR? I 

dagsläget saknas det forskning som redogör för hur pass utbrett CSR arbetet är ibland de svenska 

elitidrottsföreningarna, samt forskning som jämför de olika föreningarnas faktiska insatser i fråga 

om CSR. Problematiken handlar alltså till stor del om den bristfälliga forskningen och 

dokumentationen inom området. Denna uppsats ämnar bringa klarhet i en del av den 

problematiken genom att fylla kunskapsluckorna kring de allsvenska fotbollslagens CSR arbete. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att kartlägga och jämföra de svenska elitfotbollsföreningarnas CSR 

arbete genom att utreda vilka ekonomiska, miljömässiga och sociala insatser föreningarna 

genomför.  

 

1.4 Forskningsfrågor 

För att besvara uppsatsens syfte har följande forskningsfrågor formulerats: 

I. Hur arbetar föreningarna med ekonomiskt ansvarstagande? 

II. Hur arbetar föreningarna med miljömässigt ansvarstagande? 

III. Hur arbetar föreningarna med socialt ansvarstagande? 

IIII. Vilka likheter och skillnader finns det mellan de olika föreningarnas arbete? 

 

1.5 Avgränsningar 

 
Uppsatsen beskriver och jämför CSR arbetet inom elitdrottsföreningar i Sverige. Elitidrott 

bedrivs inom flera olika sporter, exempelvis ishockey, handboll, bandy, fotboll och basket. 

Därför blir det viktigt att göra en avgränsning av vilka sporter och föreningar som ska ingå i 

denna studie. Fotboll är Sveriges nationalsport och den idrott som har det största publiksnittet 

bland alla sporter i Sverige (Idrottens affärer 2014). Därför känns fotbollen som en lämplig idrott 

att välja ut till studien. Vilka är då elitidrottsföreningarna inom fotbollen? De 32 föreningarna 

som bildar Sveriges två högsta serier, Allsvenskan och Superettan, ingår alla i föreningen Svensk 

Elit Fotboll (SEF). Av rent utrymmespraktiska själ ter det sig tämligen lämpligt att avgränsa sig 
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ytterligare, att granska alla 32 föreningarna skulle helt enkelt vara mer tidskrävande än vad denna 

uppsats tillåter. Då de Allsvenska lagen ligger i en högre serie än superettanlagen och således 

tilldrar sig mer publik och medieintresse väljs dessa 16 föreningar ut att ingå i studien. De sexton 

lagen som utgör fotbollsallsvenskan år 2015 och således även ingår i studien är: AIK, 

Djurgårdens IF och Hammarby IF från Stockholm. BK Häcken och IFK Göteborg från Göteborg. 

Elfsborg från Borås, Gefle från Gävle, IFK Norrköping, Åtvidabergs FF, Kalmar FF, Örebro SK, 

GIF Sundsvall, Malmö FF, Helsingborgs IF, Halmstads BK och Falkenbergs FF.    
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1.6 Disposition 

 

 

 

 
 
 

Kapitel 1: 

 Introduktionskapitel: Innehåller 
bakgrund med definitioner av CSR, 

problemdiskussion, syfte, 
forskningsfrågor, avgränsningar, 

forskningsöversikt och disposition. 

Kapitel 2: 

 Metodkapitel: Innehåller 
forskningsansats, forskningsstrategi, 
forskningsmetod, insamling av data,  

begränsningar och 
generaliseringsmöjligheter samt 

metodkritik. 

Kapitel 3: 

 Teoretisk referensram: Kapitlet 
presenterar CSR teorier och 

teoretisk syntes. 

Kapitel 4: 

 Empiri: I kapitlet presenteras 
resultaten av studien.  

Kapitel 5: 

 Analys: Kapitlet analyseras empirin i 
förhållande till den teoretiska 

referensramen. 

Kapitel 6:  

Slutdiskussion: Slutsatser 
presenteras, studiens 

forskningsbidrag och begränsningar 
avhandlas. Kapitlet avslutas med att 

förslag till framtida forskning ges.  
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2. METOD 

___________________________________________________________________________ 
Det här kapitlet diskuterar tillvägagångssättet som använts för att färdigställa den här 

uppsatsen. Först presenteras forskningsansatsen och forskningsstrategin som tillämpats i arbetet. 

Därefter redogörs forskningsmetoden och insamlingen av data. Vidare diskuteras studiens 

begränsningar och generaliseringsmöjligheter. Kapitlet avslutas med metod och källkritik. 

___________________________________________________________________________ 
 

2.1 Forskningsansats 

 

Forskning utgår vanligen från en kvantitativ eller kvalitativ ansats. Kvantitativ forskning grundar 

sig i kvantifiering av numerisk data och den kvantitativa metoden lämpar sig väl när målet med 

forskningen är att kunna generalisera resultaten (Bryman & Bell 2005). Generaliseringen sker då 

genom att forskaren lyfter fram samband i data som blivit insamlad (Lundahl & Skärvad 1999). 

Den kvalitativa metoden tillämpas med fördel när fokus ligger på analys av innebörd och ord 

(Bryman & Bell 2005). Den kvalitativa metoden bidrar även till att ge läsaren en fördjupad 

kunskap om det utforskade ämnet (Lundahl & Skärvad 1999). 

 

Då syftet med uppsatsen är att kartlägga och jämföra svenska elitidrottsföreningars CSR arbete 

föll valet på att använda en kvalitativ metod i detta arbete. En kvantitativ metod hade passat om 

det hade funnits tydliga förbestämda värden att mäta och jämföra, men eftersom det råder stor 

osäkerhet kring vad exakt föreningarna gör för CSR arbete är det svårt att på förhand uttala sig 

om vilka måttenheter som vore lämpliga. Därför valdes den kvalitativa metoden som lämpar sig 

väl för att beskriva innebörden i olika ämnen. Jämförelsen mellan föreningarnas CSR arbete sker 

också med beskrivande ord snarare än med siffror (med undantag för den ekonomiska 

redovisningen).  

Den australiske professorn Anthony Veal har identifierats tre bastyper av kvalitativ forskning; 

beskrivande forskning, explorativ forskning och jämförande forskning. Beskrivande forskning 

används för att med ord redogöra för det fenomen som studeras. Explorativ forskning försöker 

förklara ut hur saker ligger till och framförallt svara på varför de ligger till så som de gör. 

Jämförande forskning används framförallt för att utvärdera olika program eller policys (Veal 
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2011). Metoden i denna studie är främst beskrivande och till viss del jämförande. Beskrivande så 

till vida att föreningarnas CSR arbete redogörs för inom de tre områdena ekonomi, miljö och 

socialt ansvarstagande. Jämförande då resultaten sammanfattas i tabellform och delvis analyseras 

i relation till varandra.  

 

2.2 Forskningsstrategi 

 
En flerfallstudie har använts som forskningsstrategi i detta arbete. Flerfallstudier är en fallstudie 

som innefattar mer än ett fall (Veal 2011). I denna uppsats består fallen av de sexton allsvenska 

fotbollsföreningarna och deras CSR arbete. Valet av forskningsstrategi bör passa in med 

uppsatsens syfte (Denscombe 2010). En flerfallstudie passar väl ihop med uppsatsens syfte att 

kartlägga och jämföra de svenska elitfotbollsföreningarnas CSR arbete med tanke på att var och 

en av de 16 föreningarna lyfts fram som ett eget fall och i slutändan analyseras i relation till 

varandra.     

 

2.3 Forskningsmetod 
 

En dokumentstudie över föreningarnas CSR arbete har använts som forskningsmetod i studien. 

Intervjuer med representanter för två av föreningarna har använts som kompletterande metod. 

Från början var tanken att intervjuer skulle genomföras med representanter från samtliga 

föreningar. Detta visade sig bli svårt att genomföra i praktiken. Flertalet föreningarna svarade inte 

på upprepade email utskick och ringde inte tillbaka efter det att meddelanden lämnats på deras 

telefonsvarare. Flera föreningar förklarade också rent ut att de helt enkelt inte var intresserade av 

att delta i studien. Därmed försvann chansen att få kompletterande information från fjorton av 

föreningarna. De två intervjuer som ändå genomfördes tillförde mycket riktigt kompletterande 

information som annars inte hade funnits med i studien, därför finns materialet från intervjuerna 

med i studien trots att de möjligen skapar en viss informationsobalans mellan föreningarna som 

ingår i arbetet.  
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2.3.1 Dokumentstudie 

 
Den engelske professorn Martyn Denscombe menar att dokument kan användas som en källa för 

data och således utgöra ett alternativ till intervjuer, observationer och frågeformulär Dokument 

som används som data kan ibland inhämtas från internet och hela hemsidor kan även ses som 

egna dokument som går att analysera. Det mest attraktiva med en dokumentstudie är att 

dokument oftast är väldigt lättillgängliga (Denscombe 2010). Just lättillgängligheten blev 

avgörande för valet av forskningsmetod i det här arbetet. Efter att ha misslyckats med att få 

kontakt med många av föreningarna stod det snart klart att det skulle bli problematiskt att lyckas 

få till intervjuer eller att få samtliga föreningar att svara på enkäter. Därför föll det sig naturligt 

att använda en dokumentstudie som forskningsmetod i uppsatsen. Dokumentstudien har utgått 

från material som funnits tillgängligt på internet. Samtliga föreningars CSR arbete har studerats 

genom dokument som varit tillgängliga från deras officiella hemsidor. Årsredovisningar, 

facklitteratur som exempelvis Idrottens affärer och i vissa fall även dagstidningsartiklar har 

utgjort komplement till materialet från hemsidorna. 

 

Det första steget i dokumentstudien bestod i att ta reda på hur många av föreningarna som hade 

årsredovisningar tillgängliga via sina hemsidor. Nio av föreningarna (AIK, Djurgården, Elfsborg, 

Göteborg, Halmstad, Hammarby, Helsingborg, Malmö och Norrköping) hade årsredovisningar 

tillgängliga via länkar på sina hemsidor. Från årsredovisningarna gick det att utläsa de 

ekonomiska aktiviteterna för dessa föreningar. Dessutom hade ungefär hälften av dem även 

avsnitt som behandlade CSR frågor med i årsredovisningarna. Övriga föreningars ekonomiska 

uppgifter hittades i två dokument från svenska fotbollsförbundet vid namn ”Analys av de 

allsvenska klubbarnas ekonomi” samt ”Analys av Superettanklubbarnas ekonomi 2014”. Då 

fotbollsföreningarna är skyldiga att redovisa sina ekonomiska aktiviteter till fotbollsförbundet är 

siffrorna i dessa rapporter officiella siffror. Dessa rapporter kan således likställas med 

årsredovisningar. Via dessa dokument samlades den ekonomiska informationen in.      

 

Det andra steget i studien bestod i att hitta information om föreningarnas sociala och 

miljömässiga aktiviteter. Denna information hittades i regel via länkar på föreningarnas 
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hemsidor. Även artiklar i facklitteratur och dagspressen användes som underlag. Denna del 

beskrivs utförligare under avsnittet 2.4 insamling av data.    

 

2.3.2 Intervjuer 

 
Två intervjuer genomfördes med representanter för de allsvenska fotbollsföreningarna. En 

intervju genomfördes med Djurgården Fotbolls CSR ansvarige, Filip Lundberg. Den ägde rum 

den 11 mars 2015 på Djurgården Fotbolls kansli på Vallhallavägen i Stockholm. Intervjun pågick 

mellan 16:00-17:30 och utgick ifrån en intervjuguide som bifogas i en bilaga i slutet på detta 

arbete. Intervjun kan bäst beskrivas som semistrukturerad där Lundberg relativt fritt fick berätta 

om olika teman som intervjuaren hade frågor om. Att ha möjlighet att öppna upp sig och utveckla 

svaren är en av de stora styrkorna med semistrukturerade intervjuer (Denscombe 2010). Filip 

Lundberg valdes som representant för Djurgårdens IF då han innehar rollen som CSR ansvarig i 

föreningen och således var bäst lämpad att svara på CSR relaterade frågor. 

Vidare genomfördes en telefonintervju med Simon Åström, VD i Örebro Fotboll. Intervjun 

genomfördes den 17 mars mellan 11:00-11:30. Även denna intervju genomfördes med hjälp av 

samma intervjuguide. Simon Åström valdes som representant p.g.a. sin roll som VD för Örebro 

Fotboll då föreningen saknar en CSR ansvarig.     

Intervjuer bedömdes av författaren vara en lämplig forskningsmetod för att få fram djupare 

kunskaper som möjligen saknas i de officiella publikationerna. På så sätt skulle intervjuer kunna 

anses vara ett lämpligt komplement till en dokumentstudie.    

 

2.4 Insamling av data 
 

Intervjuer med representanter för två av fotbollsklubbarna har använts för att samla in data. I 

samband med intervjuerna fördes anteckningar som sedan renskrevs direkt efter det att 

intervjuerna var avslutade. Data har även samlats in via fotbollsföreningarnas hemsidor. På 

hemsidorna beskrivs föreningarnas sociala aktiviteter under egna avsnitt. Även officiella 

publikationer som exempelvis årsredovisningar har används som datakällor. Dessa har hämtats 

via länkar som varit tillgängliga på föreningarnas officiella websidor. En del data har även 
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samlats in från facklitteratur som exempelvis Idrottens Affärer samt från nyhetsartiklar i 

dagspressen.  

 

Insamlingen av data organiserades från början i tre kategorier; miljömässiga, ekonomiska och 

sociala aktiviteter. De ekonomiska aktiviteterna hämtades som tidigare beskrivits ur 

årsredovisningar och ur dokument från svenska fotbollsförbundet (se avsnittet 2.3.1 

dokumentstudie). De sociala och miljömässiga aktiviteterna hittades genom att varje lags 

hemsida finkammades på information som kunde tänkas vara relevant. Denna information var 

ibland väldigt lättillgänglig och andra gånger visade den sig svårare att hitta. Nedan följer en 

genomgång av vilka flikar som användes på respektive lags hemsida för att få fram informationen 

som presenteras i resultatdelen. 

AIK- aikfotboll.se- om aik fotboll- samhällengagemang 

Djurgården- dif.se- djurgårdsandan 

Elfsborg- elfsborg.se- vi tillsammans 

Falkenberg- falkenbergsff.se- om oss- policy 

Gefle- gefleiffotboll.se- om gefle if- samhällsengagemang 

Göteborg- ifkgoteborg.se- csr 

Halmstad- lagspelet.hbk.se- aktiviteter 

Hammarby- hammarbyfotboll.se- ungdom- klubbinfo- om hammarby if ungdom 

Helsingborgs- hif.se- klubben- om hif- sahällsengagemang 

Häcken- bkhacken.se- klubben- gothia cup foundation 

Kalmar- kalmarff.se- ungdom- dokument 

Malmö- mff.se- i samhället 

Norrköping- barn & ungdom 

Sundsvall- gifsundsvall.se- om gif- vår verksamhet 

Åtvidaberg- svenskalag.se- åff-bingo 
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Örebro- oskfotboll.se- vi är svartvitt- om ösk fotboll- dokument & rapporter 

 

All information som bedömdes vara relevant på hemsidorna dokumenterades i ett Word 

dokument. Därefter sorterades informationen in i den av de tre kategorierna där den passade bäst. 

Så småningom framgick det att det utfördes väldigt lite miljömässiga aktiviteter hos klubbarna 

varför denna kategori i regel döptes om till arbetsmiljömässiga aktiviteter. Hos det fåtalet klubbar 

där det ändå förekom miljömässiga aktiviteter finns denna kategori däremot kvar. 

   

2.5 Begränsningar och generaliseringsmöjligheter 

 
Studien begränsar sig till de sexton allsvenskan föreningarna som deltar i fotbollsallsvenskan år 

2015. Detta gör att det är svårt att dra några övergripande slutsatser om hur CSR arbetet fungerar 

rent generellt inom underhållningsbranschen eller inom elitidrottsvärlden i stort. Däremot kan 

generaliseringar i fråga om de svenska elitfotbollsföreningarnas CSR arbete göras med hjälp av 

studien. 

 

2.6 Metodkritik 

 
Dokumentstudier har kritiserats för att det ibland förekommer användning av dokument som 

producerats för andra syften än vad själva studien avser och därmed kan dokumenten få en 

förvrängd betydelse (Denscombe 2010). Även autenticiteten av dokumenten är en faktor som 

måste tas med i beaktningen när det handlar om dokumentstudier (Bell 2010). Dokument som 

hållbarhetsredovisningar och avsnitt på hemsidor som beskriver föreningarnas sociala aktiviteter 

får anses syfta till att belysa föreningarnas insatser inom dessa områden. Därmed torde risken för 

en förvrängd betydelse av dessa vara liten i denna studie. Inte heller autenticiteten bör vara något 

större problem i studien då materialet till stor del är baserat på officiella publikationer.  

 

Intervjuer har kritiserats för att producera data som inte är standardiserad eller förkodad och 

därmed även är svåranalyserad (Dencombe 2010). Intervjuer anses även vara subjektiva och det 

finn en viss risk för att de blir partiska (Bell 2010). Data som producerats i intervjuerna har 

kodats med hjälp av nyckelorden; socialt, miljömässigt och ekonomiskt för att sedan sorteras in 
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under rätt kategori i empiridelen. Subjektiviteten är det däremot svårt att värja sig emot. Givetvis 

finns det alltid en risk för partiskhet i denna typ av arbeten men författaren är medveten om detta 

och har gjort sitt yttersta för att undvika det i största möjligaste mån. 

 

2.7 Källkritik 
 

De källor som använts i arbetet bygger till stora delar på material som idrottsföreningarna själva 

skrivit och publicerat. Detta faktum gör det givetvis extra viktigt att som forskare stanna upp och 

kritiskt granska materialet ur olika synvinklar. Först och främst är det viktigt att förstå att 

föreningarna publicerar informationen om sitt CSR-arbete med ett klart syfte. Syftet är givetvis 

att påvisa vilket bra och värdefullt socialt och samhällsnyttigt arbete föreningarna utför. 

Därigenom vill föreningarna skaffa sig goodwill från allmänheten i stort men även från 

nuvarande och framtida sammarbetspartners. Kontentan med resonemanget är alltså att materialet 

inte är producerat utan synbar anledning utan snarare att föreningarna har ett tydligt syfte med 

sina publikationer. Vidare har en hel del källor ur både dags och kvällspressen använts. Även 

dessa källor bör betraktas med viss skepsis då de i första hand drivs av kommersiella intressen 

och således har en tendens att vinkla information för att skapa intressanta nyheter som människor 

kan tänka sig att betala för att få tillgång till. De mest trovärdiga källorna i arbetet är 

föreningarnas årsredovisningar och de officiella publikationerna från svenska fotbollsförbundet. 

Samtliga dokument rörande föreningarnas CSR arbete är från åren 2013-2015. För en komplett 

sammanställning av dokumenten se bilaga nummer två.   
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

___________________________________________________________________________ 

Kapitlet presenterar tidigare forskning om CSR och går igenom nyckelteorierna och koncepten 

inom fältet. Teorierna som introduceras är i tur och ordning: Corporate Social Performance 

Theory, Shareholder Value Theory, Stakeholder Theory och the Triple Bottom Line model. 

Övriga koncept som diskuteras i kapitlet är Corporate Citizenship och Sustainable Development. 

Kapitlet avslutas med en diskussion rörande den teoretiska syntesen i studien samt en 

presentation av tidigare forskning inom området. 

__________________________________________________________________________ 

 

3.1 CSR Teorier 
 

Det finns många teorier och koncept som beskriver de etiska aspekterna av att göra affärer 

(Crane, McWilliams, Matten, Moon & Siegel 2008). Tanken med kapitlet är att presentera några 

av de mest inflytelserika teorierna och koncepten. De teorier som diskuteras i kapitlet är följande; 

Corporate Social Performance Theory, Shareholder Value Theory, Stakeholder Theory och Triple 

Bottom Line. Två koncept inom CSR diskuteras också, Corporate Citizenship och Sustainable 

Development. Teorierna och koncepten i kapitlet redovisas i kronologisk ordning och i slutet av 

varje teori diskuteras även kritik mot densamma.  

 

3.1.1 Corporate Social Performance  
 

Enligt den engelske professorn Andrew Crane är Corporate Social Performance teorin är baserad 

på tanken att företag endast existerar tack vare samhällets goda vilja. Eftersom samhället tillåter 

företagen att grundas och starta upp sin verksamhet har företagen enligt teorin ett ansvar 

gentemot samhället. Det ansvaret innebär att företagen måste ta ett socialt ansvar utöver det 

ekonomiska ansvar som deras affärsverksamhet innebär. CSP teorin utvecklades redan på 1950-

talet och flera författare har bidragit till teorins teoretiska ramverk. Den författare som först lade 

grunden för teorin var Howard R. Bowen (Crane et al. 2008). Bowen frågade sig bland annat 

vilka förpliktelser affärsmän hade till samhället; “What responsibility to society may 

businessmen reasonably be expected to assume?” (Crane et al 2008, s.50). Bowen definierade 
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även termen social responsibility med följande mening, “Social responsibility refers to the 

obligation of businessmen to pursue those policies, to make decisions, or to follow those lines of 

action which are desirable in terms of the objectives and values of our society” (Bowen, 1953:6). 

Redan på 1950-talet fanns det således en medvetenhet om att företag som verkar i samhället bör 

agera på ett sätt som inte enbart gynnar dem själva utan även måste verka för att gagna samhället 

i stort på ett mer övergripande plan.   

 

På 1970-talet utvecklades enligt Crane tankarna i ämnet när flera olika författare började tala om 

termer som; corporate responsiveness, social obligations och public responsibility när företagens 

ansvarsområden diskuterades. 1979 introducerade författaren Archie Carroll konceptet “corporate 

social performance (CSP)” som han delade in i fyra olika kategorier; företagens ekonomiska, 

legala, etiska och filantropiska ansvar. Carroll utvecklade senare (i början på 1990-talet) en 

“pyramid” av sina kategorier och inkluderade dem i den allmänna CSR forskningen. (Crane et al. 

2008).  

 

Carroll menar att det understa lagret i pyramiden består av företagens ekonomiska ansvar. Det 

ekonomiska ansvaret innebär att företagen måste vara lönsamma och i längden trygga sin 

fortlevnad. Nästa nivå i pyramiden är det legala ansvaret, vilket innebär att företagen måste hålla 

sig inom föreskrivna lagar och regler när de bedriver sin ekonomiska verksamhet. Den tredje 

nivån i pyramiden, det etiska ansvaret, innebär att företag arbetar aktivt med sociala, moraliska 

och etiska frågor som externa intressenter anser vara viktiga men som ligger utanför de ramar 

som lagen kräver. Högst upp i pyramiden finns det filantropiska ansvaret. Med filantropiskt 

ansvar menas de sociala handlingar och åtgärder som företagen utför som ligger utöver det etiska 

ansvar som externa intressenter förväntar sig att företagen ska åta sig (Carroll 1991). 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att även om grund idéerna utvecklades långt tidigare var 

det främst tack vare Carrolls forskning som CSP kom att betraktas som en gedigen teori (Crane et 

al. 2008).  
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Figur 1: Carrolls CSP Pyramid. Omarbetad från Carroll 1991. 

 

Kritik av Corporate Social Performance Theory: 

CSP har av Crane kritiserats för att inte definiera CSR tillräckligt tydligt och därmed bidra till en 

viss otydlighet gällande hela CSR konceptet. Teorin har också kritiserats för att sakna förståelse 

för företagens ekonomiska verklighet och istället lägga för stor tonvikt på det sociala arbetet 

(Crane et al. 2008). 

 

3.1.2 Shareholder Value Theory 
 

Shareholder Value Theory (SVT) är en teori som bygger på nobelpristagaren Milton Friedman 

och hans fru Rose Friedmans tankar och idéer angående företagens ansvarsområden (Benn & 

Bolton 2011). Enligt paret Friedman bör företagen inte åta sig andra aktiviteter än de som syftar 

till att öka aktieägarnas finansiella kapital: ”There is one and only one social responsibility of 

businesses, to use resources and engage in activities designed to increase its profits so long as it 

stays within the rules of the game, which is to say, engages in open and free competition, without 

deception or fraud” (Friedman & Friedman 1962, s.133). Paret Friedman tog argumentet 

ytterligare ett steg längre genom att hävda att det till och med var skadligt för hela det fria 

samhället om företag ägnade sig åt social verksamhet: “Few trends could so thoroughly 

undermine the very foundation of our free society as the acceptance by corporate officials of a 
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social responsibility other than to make as much money for their stakeholders as possible” 

(Friedman & Friedman 1962, s.133).  

 

Kritik av Shareholder Value Theory 

Shareholder Value Theory är troligen den teori som ådragit sig mest kritik av de teorier som rör 

CSR. Den österrikiske författaren Peter Drucker menar att företag visst har andra åtaganden än 

det rent finansiella ansvaret gentemot aktieägarna. Att enbart ta hänsyn till finansiella värden 

leder i slutändan till tyranni (Drucker 1993). SVT har också kritiserats för att sakna förståelse för 

att CSR kan användas som ett marknadsföringsverktyg som gagnar företagen (Jobber 2006). I 

samma anda har teorin även kritiserats för att den inte tar hänsyn till dagens medieklimat där 

CSR blivit ett viktigt verktyg för många företag (Russell-Walling 2007).  

 

3.1.3 Stakeholder Theory 
 

Ramverket för Stakeholder Theory utformades på 1980-talet av författaren Edward Freeman som 

publicerade boken Strategic Management: A Stakeholder Approach 1984. Teorin är 

ursprungligen en ledarskapsteori som hävdar att företag måste ta hänsyn till fler intressenter än 

bara sina aktieägare (Freeman 1984). Crane uppfattar Stakeholder Theory som en direkt kritik till 

Shareholder Value Theory. Till skillnad från SVT teorin understryker Stakeholder Theory vikten 

av etiskt ansvarstagande utöver det som lagen kräver (Crane et al. 2008). Enligt den amerikanske 

professorn Gareth Jones poängterar Stakeholder Theory vikten av att skapa värden för samtliga 

intressenter, interna såväl som externa. Att skapa värden för samtliga intressenter förutsätter att 

företagen tar hänsyn till ett stort spektrum av vitt skilda grupper. Dessa grupper kan vara interna 

intressenter som exempelvis chefer, anställda och aktieägare samt externa intressenter som 

exempelvis kunder, leverantörer, distributörer och allmänheten i stort (Jones 2010). 
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Figur 2: Stakeholder Theory. Omarbetad från Jones 2010. 

 

Kritik av Stakeholder Theory 

 
Stakeholder Theory har kritiserats för att det är svårt i praktiken för företagsledarna att ta samma 

hänsyn till alla intressenter (Jones 2010).  

 

3.1.4 Triple Bottom Line 
 

Triple Bottom Line (TBL) är en teori som kan användas som ett bokföringsverktyg som mäter 

sociala mål, ekonomiska mål och miljömål (The Economist 2009). Teorin utvecklades av den 

brittiske hållbarhetsexperten, John Elkington, i boken “Cannibals with Forks: the Triple Bottom 

Line of 21st Century Business (1994)”, där Elkington argumenterade för att företag måste ta 

hänsyn till de ”tre nedersta raderna” i bokföringen. De tre nedersta raderna kallar Elkington för 

”people, planet och profit” och de syftar på företagets sociala, miljömässiga och ekonomiska 

resultat. Elkington förespråkar således att företagens sociala och miljöinriktade insatser ska 

redovisas i samma årsredovisning där de finansiella resultaten redovisas och inte i en separat 

hållbarhetsredovisning som så ofta är fallet hos dagens företag (Grankvist 2009). Andemeningen 

med teorin är att företag måste arbeta med sociala och miljömässiga mål med samma 

målmedvetenhet som de arbetar med de ekonomiska målen, allt för att skapa en hållbar 
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utveckling för både sig själva och samhället i stort (The Economist 2009). TBL har beskrivits 

som den modell som bäst förklarar hela essensen med CSR konceptet (Benn & Bolton 2011).  

 

Figur 3: Triple Bottom Line Modell omarbetad från Elkington 1994. 

 
Kritik av Triple Bottom Line 

TBL teorin har kritiserats för att den saknar en gemensam måttenhet för de sociala, ekonomiska 

och miljömässiga målen samt att det har visat sig vara problematiskt att försöka utvärdera sociala 

och miljömässiga insatser i rent ekonomiska termer (Slaper & Hall 2011).  

 

3.1.5 Corporate Citizenship 

 
Corporate Citizenship (CC) är ett koncept som på allvar växte fram i början på 1990-talet (Crane 

et al. 2008). Konceptet har definierats av CSP pyramidens skapare Archie Carroll: “to be a good 

corporate citizen includes actively engaging in acts or programs to promote human welfare or 

good will” (Carroll 1991, s.42). Idéerna kring Corporate Citizenship härstammar från 1960-talet 

när företag började omnämnas som individer i litteraturen men utvecklades senare av bland andra 

Carroll på 1990-talet (Crane et al. 2008). Skillnaden mellan CC och CSR är att inom CC anses 

företagen vara integrerade i samhället till den del att de kan betraktas som en del av samhället och 

inte som i CSR agera utifrån: “While CSR is more concerned with social responsibilities as an 

external affair, CC suggests that business is a part of society” (Crane et al. 2008, s.69). Således 

råder det en viss skillnad rent perspektivmässigt mellan CC och CSR. 
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Kritik av Corporate Citizenship 

CC är ett koncept snarare än en utvecklad teori och har kritiserats för att den saknar en tydlig 

modell som klargör dess centrala delar (Crane et al. 2008).  

 

3.1.6 Sustainable Development (Hållbar Utveckling) 
 

Brundtland kommissionen gav 1987 ut rapporten “Our Common Future” där hållbar utveckling 

definierades med följande fras “development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs” (Regeringskansliet 

2013). Rapporten var ett led i Förenta Nationernas (FN) arbete med att försöka få världens länder 

att samarbeta mot en hållbar utveckling i bland annat klimatfrågor (Benn & Bolton 2011)  

 

Kritik av Sustainable Development 

Hållbar utveckling konceptet har ibland uppfattats som svårt för företag att ta till sig då det främst 

ansetts handla om makronivå (Benn & Bolton 2011).  

 

3.2 Teoretisk Syntes 
 

Teorierna som presenteras i den teoretiska referensramen syftar till att ge läsaren en grundlig 

förståelse för CSR som fenomen och hur tankegångarna runt CSR har utvecklats genom åren. 

Corporate Social Performance teorin är en av de äldsta teorierna om CSR och med tanke på att 

teorin vidareutvecklats av flera författare är den än idag fortfarande relevant i högsta grad. Teorin 

används i studien främst genom att fotbollsföreningarnas CSR arbete analyseras i relation till de 

fyra olika beståndsdelarna i Carrolls CSR pyramid. Shareholder Value teorin är väldigt negativt 

inställd till hela konceptet CSR och utgör därför en välbehövlig kritisk motvikt till de övriga 

teorierna som presenteras nedan. I studien representerar teorin de kritiska rösterna mot 

fotbollsföreningarnas CSR arbete. Stakeholder teorin redogör för behovet av att involvera flera 

tänkbara intressenter i samhället att ingå i företagens CSR arbete. Att involvera flera partners är 

synligt även i fotbollsföreningarnas arbete med CSR. Triple Bottom Line teorin tillhör precis som 

Corporate Social Performance och Stakeholder teorin de mest inflytelserika och således 

viktigaste teorierna inom hela CSR fältet. Till denna teori kan föreningarnas 
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hållbarhetsredovisningar kopplas. Slutligen ges det i den teoretiska referensramen även plats åt 

två betydelsefulla koncept, Corporate Citizenship och Sustainable development. Dessa koncept 

fungerar som komplement till de fyra tidigare nämnda teorierna och koncepten sätts även i 

relation till föreningarnas arbete i analysdelen i denna studie.  

 

Denna studie utgår till stora delar från Triple Bottom Line teorin. De ”tre nedersta raderna” i 

teorin; people, planet och profit kan i studien översättas med socialt, miljömässigt och 

ekonomiskt ansvarstagande. Således är basen (syfte och forskningsfrågor) i studien uppbyggd 

kring dessa kategorier vilka i sin tur förstås med hjälp av Grankvist definition på följande sätt: 

Ekonomiskt ansvarstagande bygger på att ta ansvar gentemot sina aktieägare och företaget i stort 

genom att tjäna så mycket pengar som möjligt. Miljömässigt ansvarstagande handlar om att inte 

slita på jordens resurser så att de påverkas negativt på lång sikt. Socialt ansvarstagande innebär 

att som företag vara en god samhällsmedborgare och ta hänsyn till andra medborgares hälsa 

(Grankvist 2009). De tre kategorierna väger lite olika tungt på den fiktiva CSR skalan. De 

ekonomiska aktiviteterna utförs i första hand med tanke på aktieägare och företaget. Dessa 

aktiviteter gynnar i regel inte utomstående och står därför lägst i kurs på skalan. De miljömässiga 

aktiviteterna påverkar och gynnar i längden flest människor och betraktas därför som viktigare än 

de ekonomiska aktiviteterna. Den viktigaste kategorin inom CSR är enligt den här studiens 

författare de sociala aktiviteterna. Även om de miljömässiga aktiviteterna kanske är viktigare i 

det långa loppet betyder ju CSR faktiskt Corporate Social Responsibility vilket visar på att det är 

det sociala ansvarstagandet som bör hamna i fokus inom det här forskningsfältet. Därför kommer 

den största fokusen också att läggas på de sociala aktiviteterna i denna studie. 

 

3.3 Forskningsöversikt 

 
CSR är inte ett helt problemfritt område att forska om. Ett av problemen handlar om svårigheten 

att definiera CSR vilket tydligt framgår av att det finns minst 37 olika definitioner av vad CSR 

egentligen står för (Dahlsrud 2008). Det forskarna däremot tycks vara ense om är att CSR står för 

någon form av sociala handlingar utförda företag och andra organisationer som i första hand 

gynnar andra än dem själva och ligger utanför det som lagen kräver (McWilliams, Siegel & 

Wright 2006).  
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Enligt den amerikanske forskaren Paul Godfrey (2009) utvecklades en av de första CSR 

modellerna i slutet på 70-talet av Carroll (1979). Carroll ville belysa det problematiska i att 

endast diskutera socialt ansvarstagande kontra ekonomiskt ansvarstagande vilket var en debatt 

som rasade i USA under den här tidsepoken. Genom sin modell föreslog Carroll att företag hade 

fyra ansvarsområden; ekonomiskt, legalt, etiskt och filantropiskt (Godfrey 2009). Carroll menade 

att det ekonomiska och legala ansvarstagandet utgjorde basen hos varje framgångsrikt företag. 

Företagen måste alltså klara av att gå runt rent ekonomiskt och samtidigt hålla sig inom de ramar 

som lagen föreskriver. Vidare menade Carroll att företagen även var tvungna att agera på ett sätt 

som var etiskt och moraliskt riktig i sin verksamhet. Det var alltså inte acceptabelt att utnyttja 

luckor i lagen för att profitera på dessa om de var av omoralisk karaktär. Slutligen hade företagen 

även ett filantropiskt ansvar att agera på för samhället gynnsamt sätt även om det inte gynnade 

företaget på något speciellt sätt (Carroll 1979). Carroll kom att arbeta på sin modell under det 

kommande decenniet och utvecklade därmed det som kom att kallas ”Corporate Social 

Performance Theory” eller kort och gott CSP. Carrolls arbete bidrog till att akademiker för första 

gången hade ett tydligt ramverk att röra sig kring när CSR diskuterades och arbetet anses än idag 

vara väldigt betydelsefullt (Godfrey 2009). CSP är således den första teorin som presenteras 

under teoriavsnittet i detta arbete.  

 

CSP teorin bygger på att företag har flera ansvarsområden. En som inte höll med om detta var 

nobelpristagaren i ekonomi Milton Friedman. Denne ansåg att företags enda syfte var att 

maximera vinsterna åt sina aktieägare (Benn & Bolton 2011). Friedman utvecklade med detta i 

åtanken en teori som går under namnet ”Shareholder Value Theory (SVT)”. Teorin är en 

intressant motvikt till de mer positivt inställda CSR teorierna och är fortfarande ett debattämne 

bland akademiker (May, Cheney & Roper 2007). SVT teorin är den andra teorin som redogörs 

för i teoriavsnittet. Som en motreaktion på Friedmans tankar utvecklades den konkurerande 

”Stakeholder Theory” av Edward Freeman (1984). Freeman hävdade att företag måste ta hänsyn 

till långt fler intressenter än enbart deras aktieägare. Dessa intressenter kunde bestå av 

exempelvis anställda, kunder, leverantörer, lagstiftare och investerare (Godfrey 2009). Trots att 

teorin har kritiserats för att det blir en subjektiv fråga att definiera vilka som egentligen är ett 
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företags intressenter är det en teori som fått stort genomslag inom CSR forskningen (Mitchell, 

Agle & Wood 1997; Godfrey 2009). En av de nyare teorierna inom CSR fätet är ”Triple Bottom 

Line (TBL)” som utvecklades av John Elkington i mitten på 1990-talet. TBL teorin bygger på att 

företagen har tre områden av ansvarstagande; miljömässigt, ekonomiskt och socialt 

ansvarstagande (Elkington 1994). Den svenske författaren Per Grankvist bygger mycket av sina 

idéer om CSR på Elkingtons tankar (Grankvist 2009). TBL teorin presenteras utförligare i 

teoridelen och utgör även tillsammans med Grankvists definition av CSR utgångpunkten till 

denna studies forskningsfrågor och syfte. 

 

Som synes finns det gott om forskning om CSR i allmänhet, däremot är det skralare med 

forskning som inriktar sig på CSR inom idrottsvärlden. Ur ett amerikanskt perspektiv kan 

Godfreys (2009) arbete belysas. Godfrey har studerat hur amerikanska idrottare, idrottslag och 

idrottsförbund arbetar med CSR. Här handlar det oftast om att besöka barnsjukhus eller utföra 

andra sociala aktiviteter samt att erbjuda möjligheter till idrottsutövning åt mindre lyckligt lottade 

grupper och individer. Ur ett mer europeiskt perspektiv finns Berrin & Fisnes (2011) arbete om 

den spanska fotbollsklubben FC Barcelonas samarbete med välgörenhetsorganisationen UNICEF. 

FC Barcelona stöttar UNICEF både rent ekonomiskt och hjälper även till med marknadsföring åt 

organisationen genom att låta UNICEF ha sitt namn på klubbens matchtröjor helt gratis. Ur ett 

svenskt CSR perspektiv har Grankvist (2009) en kortare utläggning om att det tidigare inte var 

helt ovanligt att stora företag i mindre bruksorter samarbetade med det lokala idrottslaget för att 

anordna hälsofrämjande aktiviteter. I övrigt saknas det forskning som kopplar samman CSR och 

svensk idrott. 
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4.0 Resultat 

___________________________________________________________________________ 

Kapitlet presenterar det empiriska resultatet ur undersökningen av de sexton allsvenska 

fotbollsklubbarnas CSR arbete. Resultatet bygger på primärdata från intervjuer och 

sekundärdata från årsredovisningar samt från facklitteratur och artiklar i dagspressen. 

___________________________________________________________________________ 

 

4.1 Elitlicensen och de Allsvenska fotbollsklubbarna år 2015 
 

Enligt Kjell Sahlström, analytiker på svenska fotbollsförbundet, är det ekonomiska 

ansvarstagandet nödvändigt för att klara av att behålla elitlicensen. Elitlicensen infördes år 2002 

och syftar till att säkerställa att varje förening som spelar i Allsvenskan har en sund ekonomi 

vilket innebär att föreningen måste ha ett positivt eget kapital. Om en förening redovisar ett 

negativt eget kapital i årsredovisningen måste den föreningen lämna in en handlingsplan till 

svenska fotbollsförbundet inom tre månader. Sedan måste föreningen även följa handlingsplanen 

och redovisa ett positivt eget kapital i nästkommande årsredovisning. Misslyckas detta väntar 

degradering till Superettan som är divisionen under Allsvenskan (Sahlström 2015).  

 

I det här kapitlet genomförs en kort presentation av var och en av de Allsvenska föreningarnas 

historia. Därefter följer en genomgång av respektive föreningens CSR aktiviteter uppdelat i de tre 

kategorierna: socialt, (arbets)miljömässigt och ekonomiskt ansvarstagande. Anledningen till att 

arbetsmiljömässigt ansvarstagande till stor del ersätter miljömässigt ansvarstagande som en 

kategori är helt enkelt att de allra flesta av föreningarna inte ägnar sig åt miljömässiga åtaganden 

utan snarare har ersatt dem med just arbetsmiljömässiga insatser. 

 

Nedan följer en tabell över samtliga fotbollsföreningar i Allsvenskan 2015 där även respektive 

förenings organisationsform tydliggörs. Tabellen syftar till att tydligt åskådligöra vilka föreningar 

som ingår i fotbollsallsvenskan år 2015. Syftet med att redovisa organisationsformen är att kunna 

använda den som en parameter i analysen för att se om det finns ett samband mellan 

organisationsformen hos föreningarna och deras CSR arbtete.  
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Förening Aktiebolag 

Ideell 

Förening 

AIK x 

 Djurgårdens IF x 

 IF Elfsborg 

 

x 

Falkenbergs FF x 

Gefle IF 

 

x 

IFK Göteborg 

 

x 

Halmstads BK 

 

x 

Hammarby IF x 

 Helsingborgs IF x 

BK Häcken 

 

x 

Kalmar FF 

 

x 

MalmöFF 

 

x 

IFK Norrköping x 

GIF Sundsvall 

 

x 

Åtvidabergs FF x 

Örebro SK x 

 Tabell 1: Allsvenska föreningars organisationsform 2015 

 

Tabellen visar att endast fyra av föreningarna är organiserade som aktiebolag samtidigt som de 

tolv övriga föreningarna är organiserade som ideella föreningar. Förutom Örebro är det de tre 

stockholmsklubbarna AIK, Djurgården och Hammarby som är organiserade som aktiebolag. Det 

kan även vara på sin plats att poängtera att även dessa föreningar måste enligt lagen ha kvar 

aktieägarmajoriteten inom föreningen, d.v.s. de måste minst äga 51 % av aktierna.  

 

 

4.2 Introduktion av klubbarna 
  
På AIK Fotbolls officiella hemsida går det att läsa sig till att Allmänna Idrottsklubben (AIK) från 

Solna grundade sin fotbollssektion redan år 1896. Föreningen har sedan starten gjort 86 

allsvenska säsonger. Under dessa säsonger har AIK vunnit elva SM-guld. Föreningens sportsliga 

storhetstid inträffade under de första decennierna av 1900-talet då klubben blev svenska mästare i 
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fotboll hela åtta gånger (1900, 1901, 1911, 1914, 1916, 1923, 1932, 1937). Efter 

andravärldskrigets utbrott har föreningen haft det något tyngre rent sportsligt men har trots allt 

lyckats vinna tre svenska mästerskap (1992, 1998, 2009). AIK spelar sina hemmamatcher på 

Sveriges Nationalarena för fotboll, Friends Arena i Solna, som har plats för 54 329 besökare 

(AIK 2015). 

 

Djurgårdens IF (DIF) från Stockholm startade enligt föreningens officiella hemsida upp sin 

fotbollsverksamhet år 1899 och har till dags dato (2015) spelat 60 säsonger i fotbollsallsvenskan. 

DIF har precis som AIK vunnit elva SM guld i fotboll. Föreningen har haft tre framgångsrika 

tidsepoker då gulden bärgats. Den första epoken inträffade på 1910-1920 talet då fyra guld 

säkrades (1912, 1915, 1917 och 1920). Nästa storhetstid inträffade på 1950 och 1960 talet då 

ytterligare fyra guld vanns (1955, 1959, 1964 och 1966). Djurgården fotbolls senaste framgångar 

kom i början på 2000-talet då tre SM guld till lades till samlingen (2002, 2003 och 2005). Sedan 

sommaren 2013 spelar DIF sina hemmamatcher på Tele 2 Arena i Johanneshov som tar in 30 000 

åskådare (Djurgårdens IF 2015).  

 

Elfsborg bildades 1904 när Borås fotbollslag bildades. Två år senare ändrades namnet till IF 

Elfsborg. Klubben hade sin första storhetstid på 1930 och början på 1940-talet då tre SM-guld 

bärgades (1935, 1939 och 1940). Sammanlagt har Elfsborg till dags dato (2015) tagit sex SM-

guld (1961, 2006 och 2012). Laget spelar sina hemmamatcher på Borås arena som har en 

publikkapacitet på 16 894 personer (IF Elfsborg 2015). 

 

Falkenbergs FF från Halland grundades år 1928 men gjorde sin första säsong i 

fotbollsallsvenskan först 2014. Klubben har därmed inte heller hunnit vinna något SM guld ännu. 

Falkenbergs hemmamatcher spelas på Falkenbergs IP som har plats för 5500 åskådare 

(Falkenbergs FF 2015).    
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Gefle IF från staden Gävle är en av Sveriges äldsta fotbollsklubbar. Föreningen startade upp sin 

fotbollssektion redan år 1896 och hade sin storhetstid några år senare när de lyckades vinna 

Rosenska pokalen tre gånger (1899, 1900 och 1902). Rosenska pokalen räknas inte som svenskt 

mästerskap utan var en fristående turnering vilket medför att Gefle IF ännu inte vunnit något SM-

guld i fotboll. Gefles hemmamatcher spelas på nybyggda (2015) Gavlevallen med plats för 6500 

personer (Gefle IF 2015). 

 

Föreningens officiella hemsida uppger att Idrottsföreningen Kamraterna från Göteborg bildades 

år 1904. Sedan dess har föreningen varit en av de verkligt stora giganterna inom svensk fotboll 

med hela 18 inspelade SM-guld (1908, 1910, 1918, 1935, 1942, 1958, 1969, 1982, 1983, 1984, 

1987, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, och 2007). IFK spelar sina hemmamatcher på Gamla 

Ullevi som har en publikkapacitet på 18 900 åskådare (IFK Göteborg 2015). 

 

Halmstads Bollklubb bildades år 1914. Föreningen har under årens lopp vunnit SM-guld fyra 

gånger (1976, 1979, 1997 och 2000). Halmstads hemmaplan är Örjansvall som har plats för 

15 500 besökande (Halmstad BK 2015). 

 

Hammarby IF från Södermalm i Stockholm startade upp sin fotbollssektion år 1915. Föreningen 

har vunnit ett SM-guld (2001) under sina 100 verksamhetsår. Hemmaarenan, Tele 2 Arena, med 

plats för 30 000 åskådare delar föreningen med lokalrivalen Djurgårdens IF (Hammarby IF 

2015). 

 

Helsingborgs IF grundades år 1907 genom en sammanslagning av klubbarna IF Svithiod och 

Stattena IF. Föreningen har blivit svenska mästare i fotboll 5 gånger (1933, 1934, 1941, 1999 och 

2011). Hemmamatcherna spelas på arenan Olympia som tar in 16 500 åskådare (Helsingborgs IF 

2015). 
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Bollklubben Häcken från ön Hisingen på Göteborg bildades år 1940. Häcken har gjort 14 

säsonger i Sveriges högsta serie i fotboll men har aldrig lyckats vinna något SM-guld. Under 

sommaren 2015 kommer Häcken att flytta in i nybyggda Bravida Arena på Hisingen som får en 

publikkapacitet på 6500 åskådare (BK Häcken 2015).  

 

Kalmar FF (KFF) grundades år 1910 och föreningen har vunnit ett svenskt mästerskap (2008). 

Klubbens hemmaarena heter Guldfågeln Arena och har en publikkapacitet på 12 105 åskådare. 

Kalmar har sammanlagt spelat 27 säsonger i allsvenskan (Kalmar FF 2015).   

 

Malmö FF är tillsammans med IFK Göteborg Sveriges mest framgångsrika fotbollsföreningar 

genom tiderna. Malmö vunnit SM-guld hela 18 gånger (1944, 1949, 1950, 1951, 1953, 1965, 

1967, 1970, 1971, 1974, 1975, 1977, 1986, 1988, 2004, 2010, 2013 och 2014). Klubben bildades 

1910 och hemmamatcherna spelas på Swedbank Stadion som har en publikkapacitet på 24 000 

åskådare (Malmö FF 2015). 

 

Enligt IFK Norrköping officiella hemsida grundades föreningen år 1897 och har genom åren tagit 

hem tolv SM-guld i fotboll (1943, 1945, 1946, 1947, 1948, 1952, 1956, 1957, 1960, 1962, 1963 

och 1989). Norrköpings storhetstid inträffade som synes på 1940-1960-talen då elva av de totalt 

tolv gulden bärgades. Norrköping spelar sina hemmamatcher på Nya Parken som tar in 17 234 

personer (IFK Norrköping 2015). 

 

Gymnastik och idrottsföreningen Sundsvall bildades år 1903. GIF Sundsvall är det nordligaste 

laget i 2015 års allsvenska. Föreningen har gjort 14 säsonger i den högsta divisionen men ännu 

har de inte lyckats vinna något SM-guld. Hemmaplan för GIF Sundsvall är Norrporten Arena 

som har en publikkapacitet på 8500 åskådare (GIF Sundsvall 2015). 

 

Åtvidabergs FF (ÅFF) grundades år 1907 och har genom åren spelat hem två SM-guld (1972 och 

1973). Laget spelar sina hemmamatcher Kopparvallen som har en publikkapacitet på 8000 

åskådare (Åtvidabergs FF 2015). 
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Örebro Sportklubb (ÖSK) grundades år 1908 och har sedan dess spelat 46 säsonger i 

fotbollsallsvenskan. Klubben har ännu inte vunnit något SM-guld utan den största framgången i 

föreningens historia var 1994 när Örebro slutade på en andra plats i fotbollsallsvenskan. 

Hemmaarenan heter Behrn Arena och har plats för 12 674 åskådare (Örebro SK 2015). 

 

4.3 Socialt ansvarstagande 
   

I augusti 2013 lade AIK ikonen Daniel Tjernström fotbollskorna på hyllan efter 14 säsonger i 

AIK:s A-lag. Tjernström tillträde i samband med detta en nyinrättad tjänst som CSR ansvarig hos 

klubben. Tjernströms tid som CSR ansvarig blev dock betydligt kortare än hans spelarkarriär och 

i juli 2014 sa han upp sig från tjänsten och ersattes då av Sofia B Karlsson som därmed blev ny 

CSR ansvarig hos AIK Fotboll (AIK 2015). 

Karlsson drog igång projektet ”Fotboll för alla” som syftar till att göra barn och 

ungdomsfotbollen mer jämställd och öppen för alla (Månsson, 2014). Projektet finansierades via 

kapital från allmänna arvsfonden (AIK 2015). Allmänna arvsfonden är en statlig fond som 

finansierar nyskapande projekt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning 

(Arvsfonden 2015). Allmänna arvsfonden ser ”Fotboll för alla” som ett projekt som syftar till att 

arbeta med normer inom ungdomsfotbollen och motverka sexism, rasism och homofobi 

(Arvsfonden 2015). Materialet till ”Fotboll för alla” består av fem filmer med kompletterande 

material där traditionella normer ifrågasätts och utmanas (Fotbollföralla 2015). 

I samband med projektet ordnade Karlsson även seminarier och diskussionsforum där grunderna i 

projektet ventilerades. Projektet bygger på värdegrunderna i AIK-stilen (se arbetsmiljömässigt 

ansvarstagande) och Karlsson besökte även Almedalsveckan på Visby för att presentera projektet 

för flera politiker. Projektet uppmärksammades också på Pride festivalen i Stockholm år 2014 

(Månsson 2014).   

I mars 2015 lämnade Sofia B Karlsson AIK fotboll efter att ha utsatts för hot och så kallat nät-

hat, Karlsson uppgav att hennes situation blivit helt ohållbar och att hon därför lämnar tjänsten 

som CSR ansvarig hos AIK fotboll med omedelbar verkan (Jönsson & Månsson 2015). Hoten 

och nät-hatet tros bottna i Karlssons arbete med ”Fotboll för alla” (Bank 2015). Dagen efter 
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Karlssons avsked meddelade AIK fotboll att projektet ”Fotboll för alla” kommer att fortsätta att 

drivas vidare av klubben (Månsson 2015). 

Ett annat av AIK:s sociala projekt är den spontanfotboll som klubben anordnar varje fredagskväll 

i Rinkeby. Projektet är ett samarbete med Ungdomens hus i Rinkeby och syftar till att bidra till en 

meningsfullare fritid för ungdomarna i stadsdelen (AIK 2015).  

Vid sidan av det sportsliga är Djurgården precis som AIK involverade i diverse sociala projekt. 

Djurgårdsandan är samlingsnamnet för föreningens samhällsprojekt. Filip Lundberg, CSR 

ansvarig hos Djurgården Fotboll berättar att projektet startade år 2006 och syftar till att använda 

sig av idrotten för att genomföra samhällsfrämjande initiativ. Enligt Lundberg är CSR ett viktigt 

verktyg för att skapa stabilitet och trovärdighet gentemot externa intressenter i en värld som i 

övrigt styrs till stor del av de sportsliga resultaten. Lundberg menar att det är viktigt att förtydliga 

detta då det funnits en viss kritik mot Djurgårdens CSR arbete från supporterhåll. Vissa 

supportrar anser att Djurgården enbart ska koncentrera sig på att bli framgångsrika på 

fotbollsplanen.  

Ett av initiativen i CSR satsningen Djurgårdsandan är Drive in Fotboll som Djurgården drivit 

sedan 2009. Drive in Fotboll betyder att Djurgården hyr idrottshallar och fotbollsplaner runt om i 

Stockholm och tillhandahåller idrottsledare som organiserar fotbollsspelandet för barn och 

ungdomar. Till Drive in fotbollen är alla som vill vara med välkomna. Här kan ungdomar spela 

fotboll och umgås med vänner och bekanta men även få ledarutbildningar och agera som 

förebilder för yngre barn. Ledarna rekryteras lokalt och får ersättning för sitt arbete och även 

betald utbildning av Djurgården. Lundberg berättar att det idag (2015) finns Drive in fotboll på 

sex platser i Stockholm. Dessa platser är Rinkeby, Kista, Spånga, Alby, Tensta och Sollentuna. I 

snitt deltar 600 ungdomar i drive in fotbollen varje vecka. Drive in fotbollens grundkoncept är att 

ungdomarna själva sätter agendan för fotbollen och tar ett eget ansvar för verksamheten med 

stöttning av de lokala ledarna. Enligt Lundberg ser Djurgården ungdomarnas egen drivkraft som 

en viktig del i integrationsprocessen. Därmed hoppas Djurgården kunna undvika att ungdomarna 

skulle känna att initiativet kommer ”uppifrån” och inte från dem själva.  

Djurgården anser att självhjälp är den effektivaste formen av integration som finns tillgänglig och 

har därför valt ett koncept som bygger på lokal förankring med lokala ledare som i sin tur har en 
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hög trovärdighet hos ungdomarna. Enligt Lundberg vittnar flera ledare om att drive in fotbollen 

har blivit ett attraktivt alternativ för ungdomarna istället för att hänga i de lokala centrumen på 

kvällarna. Tiderna för drive in fotbollen varierar mellan platserna men tanken är att det ska finnas 

tider som passar alla. I exempelvis Alby har ungdomar mellan 13-17 år tillgång till hallen på 

fredagskvällar mellan 21:00-22:30 och de över 18 år har hallen mellan 22:30-24:00. Ungdomar 

10-14 år har tillgång till hallen på söndagar mellan 15:00-17:00 och innan det finns det en timme 

avsatt där endast tjejer får vara i hallen.  

Förutom drive in fotbollen ingår även andra projekt i Djurgårdsandan. Lundberg berättar att ett av 

dessa är ett samarbete med Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge och i Solna. Spelare ur 

Djurgården A-lag åker med jämna mellanrum till sjukhusen för att umgås med barnen och skriva 

autografer och låta sig fotograferas. Dessa besök är mycket uppskattade av barnen enligt Anders 

Nordkvist, handläggare på Astrid Lindgrens barnsjukhus (Djurgården 2015). Lundberg berättar 

även att Djurgårdsandan i samarbete med Röda Korset och Erikshjälpen kommer att bjuda in 

flera ensamkommande flyktingbarn till tele 2 arena för att se Djurgården spela fotboll i den 

allsvenska premiären i april 2015 mot IF Elfsborg. 

Lundberg lyfter även fram projekt som ligger utanför Djurgårdandan. Bland annat är DIF även 

med och driver ett projekt som kallas Enable och som är ett trygghetsprojekt mellan klubbar, 

polis och akademisk expertis. Dessutom driver Djurgården barn och ungdomsverksamhet där 

cirka 1700 barn och ungdomar i åldrarna 6-19 år ingår. 

Elfsborgs samhällsengagemang går under parollen Vi Tillsammans. På somrarna erbjuder 

Elfsborg i samarbete med Borås stad 20-25 ungdomar arbete under fyra veckors tid som ledare 

för läger, fotbollsskola eller spontanaktiviteter som klubben och staden anordnar tillsammans. I 

maj varje år anordnar Elfsborg en fotbollsturnering för över 2200 barn i åldrarna sex-tolv år. 

Temat för turneringen är att lära barnen hur man är en bra kompis (IF Elfsborg 2015). 

Elfsborg hjälper även personer med funktionsnedsättning att komma ut i arbetslivet genom sitt 

samarbete med föreningen Våga, Satsa, Vinn (IF Elfsborg 2015). 

Tidningen Metro har uppmärksammat att Elfsborg tillsammans med Borås kommun deltar i ett 

integrationsprojekt som syftar till att hjälpa nyanlända flyktingar att komma in i det svenska 
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samhället. Med hjälp av Elfsborgs supporterförening ”Guliganerna” ska 30-35 nyanlända 

flyktingar bjudas in att stå och heja fram Elfsborg på Guliganernas läktarsektion i matchen mot 

Kalmar FF den 29 april 2015. Det handlar om flyktingar som går på SFI men som i övrigt saknar 

kontakter med etniska svenskar. Genom fotbollen hoppas Borås stad och Elfsborg att flyktingarna 

ska integreras på ett bättre sätt. Staden och föreningen har tagit hjälp av ”faddrar” i Guliganerna 

som ska ta hand om flyktingarna och visa dem runt på arenan och bjuda in dem till aktiviteter 

som supportrarna arrangerar (Svahn, 2015).  

Falkenberg anordnar varje år fotbollsturneringen Minicupen som är en barn och 

ungdomsturnering i Halland. Klubben är även ansvarig för nattvakten på Vallarnas friluftsteater 

när det spelas sommarfars (Falkenbergs FF 2015).  

Gefle IF ägnar sig åt flera samhällsaktiviteter. Bland annat besöker föreningen Gävle sjukhus en 

gång per år och spelar då fotboll och leker med barnen på sjukhuset. Klubben samarbetar även 

med föreningen Brottsförebyggarna i Gävle (BIG) genom att bjuda ungdomar på fotboll och 

anordnar fotbollsrelaterade aktiviteter i staden Gävle. Gefle IF arbetar även för att ungdomar ska 

ha en samlingsplats där de kan träffas och umgås på fritiden. Därför byggde klubben år 2012 

medlemsgården GefleBo, som har blivit en samlingspunkt för klubbens 1000 barn och ungdomar. 

Integration och jämställdhet är viktiga drivkrafter inom föreningen och totalt är en tredjedel av 

föreningens medlemmar år tjejer och en tredjedel har också invandrarbakgrund (Gefle IF 2015). 

IFK Göteborgs samhällsprojekt går under namnet Samspelet. Målsättningen med Samspelet är att 

göra insatser som bidrar till att staden Göteborg blir en bättre plats (IFK Göteborg 2015). 

Insatserna riktar främst in sig på att bidra till en meningsfullare fritid för ungdomar i stadsdelarna 

Bergsjön, Kortedala, Kviberg, Utby och Gammelstaden genom att erbjuda fotbollsrelaterade 

aktiviteter (Andrén 2014). Samspelet var enligt Louise Karlsson på Länsförsäkringar en av 

huvudanledningarna till att Länsförsäkringar valde att ingå ett samarbete med IFK Göteborg 

under år 2014 (Andrén 2014). 

Under maj månad anordnar IFK Göteborg fotbollsturneringen ”Energikicken” där över 5000 

barn och ungdomar från hela Göteborgsområdet deltar. Turneringen anordnas tillsammans med 

företaget Göteborgs Energi. IFK Göteborg arbetar även aktivt med att minska utanförskapet i 

samhället. Detta görs genom ett projekt i Biskopsgården på Hisingen där klubben tillsammans 
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med bland andra Hyresgästföreningen och Stadsmissionen anordnar fotbollsspel en gång i 

veckan. Målet är att använda fotbollen som en mötesplats och företag bjuds därför ofta in till 

dessa tillfällen för att träffa de deltagande ungdomarna. Därigenom hoppas IFK Göteborg bidra 

till att minska ungdomarnas utanförskap och ge dem en väg in på arbetsmarknaden. Varje år 

besöker IFK Göteborg även tio skolor och 400 elever i första klass för att utbilda dem i 

kamratskap och låta dem prova på att spela fotboll. Målet är att aktivera lågstadieelever och 

därigenom bidra till ett friskare och hälsosammare Göteborg (IFK Göteborg 2015). 

Halmstads BK (HBK) tolkar CSR som verksamhetsansvar i samhället. Före detta Halmstad 

spelaren Per ”Texas” Johansson innehar förnärvarande (2015) tjänsten som CSR ansvarig inom 

HBK. Klubben har ett eget CSR projekt som går under namnet Lagspelet. Målet med projektet är 

att förbättra tillvaron för barn och ungdomar i Halmstads kommun. En av aktiviteterna som 

genomförs inom ramen för Lagspelet är besök på barnavdelningen på Halmstads Sjukhus. Flera 

gånger per år besöker spelare från HBK:s A-lag sjukhuset där de umgås och leker med barnen 

samt delar ut leksaker till dem. En annan aktivitet som HBK erbjuder tillsammans med Röda 

Korset är läxhjälp till behövande ungdomar på Halmstads stadsbibliotek. HBK anordnar även en 

årlig nattvandring där A-lagets spelare deltar. Syftet med nattvandringen är främst att öka 

tryggheten för ungdomarna i Halmstad. HBK har ett nära samarbete med Halmstads kommun och 

A-lagsspelarna ställer ofta upp som entrévärdar på ungdomsdiscon som anordnas av kommunen. 

Klubben har även ett samarbete med svenska kyrkan där HBK hjälper till med insamling och 

transport av julklappar som sedan delas ut i Halmstadsområdet. Vintertid delar klubben även ut 

reflexer till allmänheten på flera platser i Halmstad i syfte att minska trafikolyckorna. Under 

september månad är HBK medarrangör till ”Skoljoggen” som är Hallands största lopp för barn 

och ungdomar. Loppet arrangeras för att främja motion och hälsa hos Hallands ungdomar. HBK 

driver Lagspelet i samarbete med över 30 stycken företag, exempelvis storbankerna Swedbank, 

Handelsbanken och SEB (Halmstad BK 2015).  

Svenska Dagbladet skriver att år 2007 valde Hammarby fotboll att stödja UNICEF genom att 

upplåta en gratis plats på sina matchtröjor åt organisationens logotyp. Samma år blev Hammarby 

den första svenska föreningen att sammanställa en CSR rapport. Kärnverksamheten i Hammarbys 

samhällsengagemang är klubbens barn och ungdomsfotboll som involverar 800 barn/ungdomar 
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och 150 ledare. Enligt Patric Ljungström, marknadschef i Hammarby fotboll, är 

ungdomsverksamheten en stor och dyr samhällsinsats som sällan uppmärksammas (Garå 2008).  

Helsingborgs IF (HIF) har med utgångspunkt i CSR tagit fram ett eget koncept ”Football Social 

Responsibility” (FSR). Genom FSR arbetar klubben både med miljöinriktade och sociala 

aktiviteter. Bland de sociala aktiviteterna är HIF:s skolprojekt ”Dagens ungdom- Vår framtid” en 

långkörare. HIF har sedan år 2006 besökt samtliga kommunala sjätteklassare i Helsingborg, 

vilket totalt omfattat över 7000 elever. Skolprojektet innebär att spelare från HIF åker ut till 

skolorna och talar om droger, doping, ätstörningar och motion. Spelarna diskuterar även etik och 

moral och tar ställning mot fusk inom idrotten. Som avslutning bjuds ungdomarna in till Olympia 

för att bevittna en träning och en match med Helsingborgs IF (Helsingborgs IF 2015). 

HIF anordnar även drive in fotboll för ungdomar varje fredagskväll i Helsingborg mellan 18:00-

24:00. Dit kan ungdomarna komma oanmälda och träffa vänner och spela fotboll. Tanken är att 

erbjuda ungdomarna en meningsfull sysselsättning på fredagskvällarna. HIF arbetar också med 

att hjälpa synskadade att uppleva fotboll på ett spännande sätt. Klubben har öppnat en sektion på 

Olympia bara för synskadade, på sektionen det finns hörlurar att låna där matchen refereras i 

direktsändning (Helsingborgs IF 2015).    

Varje sommar är BK Häcken arrangör för världens största fotbollsturnering, Gothia Cup. Enligt 

Gothia Cups egen hemsida deltar årligen cirka 1600 lag från 80 olika länder och sedan starten 

1975 har 1 miljon spelare från 141 länder deltagit i turneringen. Genom Gothia Cup har Häcken 

helt unika möjligheter att bedriva CSR arbetet på en internationell nivå. Bland annat samarbetar 

klubben med Unicef i ett projekt som går under namnet United for Children där målet är att ta till 

vara på barns rättigheter. Ett annat projekt som Häcken är involverade i är Meet the World där 

fotbollsturneringar arrangeras runt om i världen och vinnarna får en betald resa till Göteborg där 

de får delta i Gothia Cup turneringen. Årligen arrangeras 25 Meet the World turneringar runt om i 

världen. Häcken är även aktiva i Afrika där de är med och bygger fotbollsplaner och ger 

utbildning till barn i Kongo-Brazzaville, Kongo-Kinshasa och i Burkina Faso. I Gothia Cup ingår 

även turneringen Kim Källström Trophy där barn och ungdomar med någon form av 

utvecklingsstörning deltar i en egen turnering (Gothia Cup 2015). 
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KFF arbetar med att erbjuda fotbollen som en positiv och meningsfull sysselsättning för barn och 

ungdomar under trygga former. Målet är att skapa en lärande miljö där barn och ungdomar 

utvecklas, växer och förbättrar sin sociala kompetens. Klubben anordnar bland annat Lovfotboll 

för barn mellan 5-12 år på sportlovet, höstlovet och påsklovet. I juni varje år organiserar KFF 

även en fotbollsskola för barn i samma åldergrupper (Kalmar FF 2015).   

 

Malmö FF arrangerar i samarbete med Malmö stad turneringen Fotboll mot rasism där närmare 

100 lag från hela Skåne deltar. I samband med turneringen anordnas seminarier där spelare och 

ledare bjuds in för att diskutera vad som kan göras för att stärka arbetet för allas lika värde och 

hur man bäst motverkar rasism. Supporterhuset är en samlingsplats för unga där olika aktiviteter 

anordnas. Tanken är att ungdomar som annars riskerar att hamna snett ska kunna fångas upp och 

få lämpliga förebilder att se upp till via supporterhuset. Ett annat projekt som Malmö FF startat 

och driver tillsammans med arbetsförmedlingen i Malmö, Region Skåne, Malmö stad och Malmö 

Högskola är ”Karriärakademin”. Tanken med projektet är att minska ungdomsarbetslösheten i 

Malmö stad. Genom att använda sig av företag i Malmö FF:s nätverk kan unga arbetslösa få en 

chans till en ingång på arbetsmarknaden. Malmö FF delar även ut stipendier till ungdomar som 

utmärkt sig genom sociala insatser. Malmö FF samarbetar även med Malmö Högskola och tar 

regelbundet emot praktikanter därifrån (Malmö FF 2015).  

 

IFK Norrköping anordnar varje år flera fotbollsturneringar för barn och ungdomar. Ove Kindvall 

Fair Play Cup riktar sig till flickor och pojkar i åldrarna åtta till tolv år och IFK cupen är till för 

flickor och pojkar mellan 13-14 år. IFK Norrköping vill att fotbollen ska vara tillgänglig för alla 

och aktivt bidra till samhällsnyttiga värderingar samt ge ett bättre, roligare och friskare liv. 

Klubben satsar även på att förbättra integrationen i Norrköping med omnejd genom att stödja 

andra föreningar som har sämre förutsättningar genom att rusta upp deras idrottsanläggningar 

(IFK Norrköping 2015).   

 

GIF Sundsvall startade år 2008 projektet ”Back 2 Basics” som syftar till att leda in barn mellan 

8-12 år in i föreningslivet. GIF Sundsvall ansåg att det fanns ett stort problem i många av 

stadsdelarna i Sundsvall där barn hoppade av föreningsverksamheter. Problemet bestod oftast av 

bristande resurser, både ekonomiska och tidsmässiga. Därför erbjuder GIF Sundsvall nu andra 
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föreningar i Sundsvall hjälp med att organisera skjuts till träningar, betala för träningskläder, 

bidrag till medlemsavgifter och även hjälp till att hantera andra utgifter. GIF Sundsvalls arbetar 

tillsammans med sina partners för att hjälpa dessa mindre föreningar att överleva. Bland de 

företag som GIF Sundsvall samarbetar med för att driva projektet finns bland andra PEAB och E-

ON (GIF Sundsvall 2015).  

I mars 2015 gick företaget Abax in som sponsor för GIF Sundsvall. Abax svenske VD, Mathias 

Eliasson, uppger att GIF Sundsvalls sociala engagemang ”Back 2 Basics” var en stor anledning 

till att företaget gått in som sponsor åt Sundsvall (Sveriges Radio 2015). 

 

Åtvidabergs FF anordnar aktiviteter för både yngre och äldre människor. Varje onsdag anordnar 

klubben bingotävlingar vilka är populära hos många äldre och tre gånger per år anordnas 

fotbollsturneringar för barn och ungdomar. Dessa turneringar är Kopparcupen, Uhlsport cup och 

Sparbankscupen. Turneringarna riktar sig till barn och ungdomar mellan 10 till 16 år 

(Åtvidabergs FF 2015).  

 

Simon Åström, VD i Örebro fotboll, berättar att ÖSK fokuserar sitt samhällsengagemang på barn 

och ungdomar i Örebrotrakten. Åström pekar på vikten av att verka i de utsatta områdena i staden 

för att motverka utanförskap och främja integration. ÖSK använder sig bland andra av sina A-

lagsspelare med utländsk bakgrund för att nå ut till exempelvis ensamkommande flyktingbarn. 

Flera av A-lagsspelarna kommer själva från fattiga förhållanden och kan därför lättare relatera till 

barnen och ungdomarna i de mer utsatta områdena. ÖSK anordnar regelbundet spontanfotboll i 

dessa stadsdelar. Vidare talar Åström om att klubben genomför flera olika samhällsaktiviteter, 

exempelvis besök på sjukhusen i Örebro och utdelning av väskor vid Örebros skolor. ÖSK 

samarbetar även med Örebro kommun i ett projekt som går ut på att få ungdomar att läsa mer. I 

samband med projektet besöker spelare från ÖSK bibliotek i Örebro och uppmuntrar barnen att 

läsa och ger dem boktips på lämpliga böcker. Spelarna besöker även fritidsgårdar runt om i 

staden för att nå de äldre ungdomarna. Syftet är enligt Åström att vara goda förebilder genom att 

tala om kamratskap, sunda värderingar och samtidigt uppträda med en positiv inställning.   
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4.4 Miljömässigt ansvarstagande 
 

Hos Helsingborgs IF pågår det ett projekt att sänka energiförbrukningen på hemmaarenan 

Olympia med 15 %. HIF arbetar även med att förbättra sopsorteringen inne på arenan 

(Helsingborgs IF 2015). 

 

Under 2013 drev BK Häcken tillsammans med organisationen United for Children ett projekt 

som fokuserade på alla barns rätt till rent dricksvatten där en maskin som renade svett till 

dricksvatten blev väldigt uppmärksammad i internationell media (Gothia Cup 2015). 

 

4.5 Ekonomiskt ansvarstagande 
 

Enligt AIK Fotbolls årsredovisning för 2014 uppgick rörelsens intäkter till 145,9 MSEK (120,3) 

under året. Resultatet blev 14 MSEK (-7,9) i vinst. Spelarförsäljningar gav AIK intäkter på 34,4 

MSEK (2,9). Match & Eventförsäljning inbringade 40,1 MSEK (48,3). Sponsorintäkter stod för 

28,9 MSEK (30,1). Vidare gav cupspel intäkter på 4,4 MSEK (3,8) och TV intäkterna uppgick 

till 14,2 MSEK (13,4). Souvenirförsäljningen omsatte 17,0 MSEK (12,7). Rörelsens omkostnader 

uppgick till 132,7 MSEK (128,4). Personalkostnader var den största utgiftsposten och uppgick till 

65,9 MSEK (61,6). Övriga inköpta varor och tjänster samt externa kostnader uppgick till 51,1 

MSEK (52,4). Här ingår exempelvis planhyra, säkerhetspersonal samt försäljningsomkostnader. 

AIK:s egna kapital ökade under året till 31,2 MSEK (17,2) (Årsredovisning 2014 AIK Fotboll 

AB). 

Enligt Djurgårdens årsredovisning gjorde föreningen för första gången på många år en 

ekonomisk vinst under år 2014. Vinsten uppgick till drygt 4,5 MSEK efter skatt vilket var en klar 

förbättring jämfört med 2013 års resultat som slutade med ett minus på 12,5 MSEK. De totala 

intäkterna ökade till 109 MSEK (105). Publikintäkter gav intäkter på 29,5 MSEK (27,1). De 

kommersiella intäkterna inbringade 24,2 MSEK (26,3). Spelarförsäljningar gjordes för 21,5 

MSEK (5,9). TV-sändningsrättigheter gav 10 MSEK (6,9) och medlemsintäkter stod för 3,6 

MSEK (3,2). Kostnaderna för året låg på drygt 104 MSEK. Personalkostnaderna var den största 

utgiftsposten med 50,5 MSEK (52,2). Övriga externa kostnader/ försäljnings och 
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materialkostnader var på 46.1 MSEK (48,5). Det egna kapitalet låg vid år 2014 års utgång på 

14,7 MSEK (10,2) (Årsredovisning 2014 Djurgårdens IF Fotbollsförening).  

Enligt Elfsborgs årsredovisning för 2014 hade föreningen intäkter på 103,6 MSEK (123,2) under 

året. Vinsten för året blev 0,7 MSEK (-1,2 MSEK). Sponsor och reklamintäkter inbringade 33,4 

MSEK (36,8). Publikintäkter gav 20,6 MSEK (27,5). Sändningsrättigheter från TV avtalet bidrog 

med 9,7 MSEK (9,1). Spelarförsäljningar gav Elfsborg intäkter på 6,5 MSEK (0) under 2014. 

Totalkostnaderna för året hamnade på 100,8 MSEK (131,7). Personalkostnader var det den 

största utgiftsposten med 56,2 MSEK (76, 4). Vid utgången av 2014 förfogade Elfsborg över ett 

eget kapital på 19,5 MSEK (Årsredovisning 2014 IF Elfsborg).    

Falkenberg gjorde sin första allsvenska säsong i klubbens historia år 2014. Säsongen blev en 

ekonomisk succé och nu är Falkenbergs finanser bättre än någonsin tidigare. Året slutade med ett 

överskott på över 800 000 kr och omsättningen steg med hela tio miljoner kronor till 27,1 MSEK. 

Kostnaderna för året landade på 26,3 MSEK varav personalkostnaderna stod för 16,5 MSEK. Det 

egna kapitalet uppgår nu till en miljon kronor (Idrottens affärer 2015) 

Under 2014 hade Gefle IF totala intäkter på 30,9 MSEK (31,1). Kostnaderna uppgick till 30,1 

MSEK (31,5) varav personalkostnader på 20,5 MSEK var den största utgiftsposten. Vinsten för 

året blev 0,8 MSEK. Vinsten grundlades till stor del genom försäljningen av anfallaren Jakob 

Orlov till den norska klubben Brann för 4,2 miljoner kronor. Vid utgången av 2014 var Gefles 

egna kapital uppe i 2,4 miljoner kronor (Andersson 2015).   

Enligt föreningens årsredovisning uppgick IFK Göteborgs totala intäkter år 2014 till 121,3 

MSEK (110,6). Företagsförsäljning inklusive CSR stod för 36,6 MSEK (33,5). Privatmarknad 

publik gav intäkter på 30,2 MSEK (32,9). Spelarförsäljningar inbringade 25,2 MSEK (15,2). 

Kostnaderna för året uppgick till 130,4 MSEK (112,9) varav personalkostnader var den största 

utgiftsposten på 79,5 MSEK. Årets resultat slutade på – 10,4 MSEK. Det egna kapitalet minskade 

till 13,5 MSEK vid 2014 års utgång (Årsredovisning 2014 Idrottsföreningen Kamraterna 

Göteborg).  

Enligt Halmstad Bollklubbs årsredovisning gjorde år föreningen en förlust på nästan 5,5 MSEK 

(-0,3) under 2014. Förlusten innebar att Halmstad vid utgången av 2014 hade ett negativt eget 
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kapital på – 5,4 miljoner kronor. HBK måste innan den 31/3-2015 lämna en handlingsplan till 

Elitlicensnämnden där klubben beskriver hur de ska gå till väga för att återigen ha ett positivt 

eget kapital vid utgången av år 2015. Om klubben misslyckas med att komma in med en 

handlingsplan eller misslyckas med att följa handlingsplanen till den grad att klubben inte har ett 

positivt eget kapital vid utgången av 2015 riskerar HBK att tvångsdegraderas från Allsvenskan 

till Superettan. Under 2014 hade HBK intäkter på 38,2 MSEK (45,7) varav sponsorintäkter var 

den största inkomstkällan med 12,6 MSEK (15,1). Publikintäkterna låg på 7,4 MSEK (8,1) och 

TV-sändningsrättigheterna gav 7,8 MSEK (7,9). På kostnadssidan var den största utgiftsposten 

personalkostnader som stod för 23,9 MSEK (25,3) av totalkostnaderna på 44,3 MSEK (45,2) 

(Årsredovisning 2014 Halmstads Bollklubb).   

Enligt föreningens årsredovisning gjorde Hammarby fotboll en vinst på 1,9 (0,5) MSEK år 2014. 

En avgörande faktor till vinsten var att Hammarby hade det högsta publiksnittet (20 500 

åskådare) i svensk fotboll trots att föreningen låg i superettan och inte i allsvenskan. Det gav 

matchintäkter på 37,9 MSEK (25,4). Marknadsaktiviteter gav 16,6 MSEK (17,0). Intäkterna för 

Hammarby låg totalt på drygt 80,2 MSEK (67,5) och kostnaderna var på 74,6 MSEK (68,7) 

(Årsredovisning 2014 Hammarby Fotboll). 

Enligt Helsingborgs årsredovisning gjorde föreningen en vinst på 3,6 MSEK under år 2014. 

Vinsten grundlades genom spelarförsäljningar för totalt 22,8 MSEK netto. Föreningens 

omsättning exklusive spelarförsäljningarna, 56 MSEK (82,5), var den lägsta på 10 år. På 

intäktssidan drog sponsorintäkter in 26,2 MSEK (31,1) och publikintäkter gav 12,9 MSEK (17,0). 

Sändningsrättigheter stod för 10,5 MSEK (12,3). Kostnaderna under året hamnade på 85,4 

MSEK (94,4) där personalkostnader utgjorde 54 MSEK. Driftresultatet för året blev – 16,1 

MSEK (-4,2). Det egna kapitalet uppgick vid 2014 utgång till 9,5 miljoner kronor 

(Årsredovisning 2014 Helsingborgs IF). 

Enligt Kjell Sahlström, analytiker på svenska fotbollsförbundet, redovisade BK Häcken en vinst 

på 3,3 MSEK för år 2014. Häcken totala intäkter ökade under året till 142,9 MSEK (116,2) varav 

spelarförsäljningar för 19,4 MSEK (0) ingick. Häckens största inkomstkälla var annars 

fotbollsturneringen Gothia Cup som gav 62 MSEK (60) i intäkter. Kostnaderna uppgick under 
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året till 139,7 MSEK (135) varav personalkostnaderna utgjorde 45,9 MSEK. Klubbens egna 

kapital uppgick vid utgången av 2014 till cirka 60 miljoner kronor (Sahlström 2015).  

 

Kalmar FF gjorde ett minusresultat på -8,4 MSEK år 2014. De totala intäkterna för året låg på 

68,3 MSEK (73,5) varav spelarförsäljningar bidrog med 8,5 MSEK. Kostnaderna för året landade 

på 76,6 MSEK (74,4) varav personalkostnaderna stod för 37,8 MSEK. Sedan 2010 har klubben 

gått 22, 9 miljoner back. Trots minusresultaten hade Kalmar fortfarande ett eget kapital på drygt 

49 miljoner kronor vid 2014 års utgång (Ahlén 2015). 

 

Enligt Malmö FF:s årsredovisning uppgick föreningens totala intäkter under 2014 till 385,7 

MSEK (173). Årets vinst blev 144,6 MSEK. Vinsten grundar sig framförallt i Malmös deltagande 

i Champions League under hösten 2014, något som inbringade klubben 159 MSEK. 

Spelarförsäljningar gav ytterligare 26,7 MSEK. Kostnaderna under året uppgick till 234,4 MSEK 

(172,3) varav personalkostnader stod för 103,1 MSEK. Malmö FF hade vid utgången av 2014 ett 

eget kapital på 226,3 MSEK (Årsredovisning 2014 Malmö FF). 

 

Enligt IFK Norrköpings årsredovisning gjorde föreningen ett negativt rörelseresultat för år 2014 

på – 2,2 MSEK (6,7). Rörelsens intäkter uppgick till 69,8 MSEK (78,8) och den största 

inkomstkällan var hyresintäkter på 17,7 MSEK (18,1). Övriga betydande inkomstkällor var; 

marknadsaktiviteter 15,4 MSEK (17,9), TV-intäkter 10,9 MSEK (10,8) och matchintäkter 8,3 

MSEK (9,3). Kostnaderna för året uppgick till 72,0 MSEK (72,1) varav personalkostnader 

utgjorde 38,6 MSEK (36,7) (Årsredovisning 2014 Idrottsföreningen Kamraterna Norrköping).  

Enligt Aftonbladet sålde IFK Norrköping mark nära hemmaarenan Nya Parken till Norrköpings 

kommun för ett sammanlagt värde av 44,1 MSEK under år 2014. Tack vare markförsäljningen 

kunde Norrköping uppvisa ett positivt eget kapital på 41,6 MSEK vid 2014 års utgång (Laul 

2015). 

 

Svenska fotbollsförbundets rapport ”Analys av superettanklubbarnas ekonomi 2014” visar att 

Sundsvall redovisade ett positivt resultat på 0,9 MSEK för år 2014. Driftsresultatet var -0,3 

MSEK och det egna kapitalet uppgick vid årets slut till -3,0 MSEK. Att Sundsvall har ett eget 

negativt kapital innebar att föreningen var tvungen att lämna in en handlingsplan till svenska 
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fotbollsförbundet som de måste följa under 2015 för att få behålla sin elitlicens. Intäkterna under 

2014 uppgick till 34,5 MSEK (Palm 2015).   

 

Enligt Kjell Sahlström på svenska fotbollsförbundet gjorde Åtvidaberg en ekonomisk vinst på 0,8 

MSEK år 2014. Vinsten grundlades mycket tack vare spelarförsäljningar på 4,2 MSEK netto. De 

totala intäkterna uppgick till 39,2 MSEK (35,4) och kostnaderna hamnade på 38,4 MSEK (37,3) 

varav personalkostnaderna utgjorde 22,7 MSEK. Det egna kapitalet uppgick vid 2014 års utgång 

till drygt 1,6 MSEK (Sahlström 2015). 

 

Enligt Sahlström gjorde Örebro SK en vinst på 0,5 MSEK år 2014. De totala intäkterna uppgick 

till 51,2 MSEK och kostnaderna hamnade på 50,5 MSEK varav personalkostnaderna utgjorde 

25,3 MSEK. Det egna kapitalet uppgick vid 2014 års utgång till drygt 4,5 MSEK (Sahlström 

2015). 

 

Det ekonomiska ansvarstagandet för de allsvenska fotbollsföreningarna i relation till CSR handlar 

till stor del om att få fram ekonomiska medel för att bedriva CSR arbetet. Här kan AIK och 

Djurgården nämnas som exempel. AIK finansierar sitt CSR projekt ”Fotboll för alla” med hjälp 

av pengar från Allmänna arvsfonden (AIK, 2015). Djurgården å sin sida får enligt föreningens 

CSR ansvarige, Filip Lundberg, en viss ersättning av Stockholmsstad för att bedriva ”drive in” 

fotboll i olika Stockholmsförorter. Även andra föreningar arbetar tätt med sina städer och 

kommuner för att skapa ekonomiska möjligheter till CSR arbetet. Elfsborg sammarbetar med 

Borås stad och kommun och Malmö FF sammarbetar med Malmö stad.  

 

Förutom sammarbeten med städer och kommuner kan ekonomiska möjligheter skapas via 

kontakter med hjälporganisationer som exempelvis Röda korset (Halmstad BK) och 

brottsförebyggande organisationer som Brottsförebyggarna i Gävle (Gefle IF). En annan 

möjlighet till att få fram ekonomiska medel är via den privata sektorn, där exempelvis GIF 

Sundsvall samarbetar med byggföretaget PEAB i CSR projektet ”Back 2 Basics”.  

 

En intressant ekonomisk aspekt av föreningarnas CSR arbeten är att de även attraherar nya 

sammarbetspartners genom sitt arbete. Djurgårdens huvudsponsor, Prioritet Finans, valde enligt 
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Filip Lundberg att sponsra Djurgården till stor del tack vare DIF:s arbete med Djurgårdsandan. 

Även IFK Göteborg och GIF Sundsvall har fått nya sponsorer genom sina CSR satsningar 

(Andren, 2014; Sveriges Radio, 2015). 

 

4.6 Arbetsmiljömässigt ansvarstagande 

 

AIK-Stilen är ett projekt som syftar till att förbättra arbetsmiljön för samtliga intressenter inom 

AIK. Projektet bygger på nyckelorden attityd, ansvar och respekt. AIK-Stilen kan ses som en 

uppförandekod och sammanfattas i fem ledstjärnor som bygger på klubbens uppfattning om vad 

som kännetecknar en riktig AIK:are:  

1. AIK:are tar avstånd från våld, mobbning, rasism, droger och dopning. 

2. AIK:are ger alltid 100 % på träningar och matcher – man stöttar och hejar på sina kompisar, 

både i det egna och i andra AIK-lag. 

3. AIK:are uppträder på ett juste sätt gentemot motståndarnas spelare, ledare, föräldrar och 

åskådare. 

4. AIK:are följer alltid reglerna och respekterar domare samt andra funktionärer. 

5. AIK-Stilen är idag utformad så att det finns en röd tråd för hur AIK:are skall bete sig på och i 

viss mån utanför spelplanen. Alla som kommer till AIK som spelare, ledare eller föräldrar blir 

utbildade i AIK-Stilen  

(AIK 2015). 

 

Filip Lundberg, CSR ansvarig i Djurgården Fotboll, menar att det är viktigt att lyfta fram det 

arbetsmiljömässiga som föreningen ägnar sig åt då Djurgården har svårt att påverka det rent 

miljömässiga på grund av att föreningen inte äger den arena som klubben spelar på. Enligt 

Lundberg handlar det om att göra CSR arbetet till sitt eget och inte låta sig påverkas allt för 

mycket av färdiga mallar, då förlorar arbetet kontakten med kärnverksamheten. Därför har 

Djurgården valt att fokusera på det arbetsmiljömässiga istället för det miljömässiga. Här ingår 

medarbetarenkäter och utbildningar för klubbens Supporter Liason Officiers (SLO:s), vilka har 
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som uppgift att agera som mellanled mellan föreningen och dess supportrar. Även möten med 

poliser, vakter och övrig säkerhetspersonal förekommer regelbundet för att säkerställa en trygg 

miljö inne på arenorna där Djurgården spelar.  

Genom Vi Tillsammans projektet arbetar Elfsborg med att nå ut till barn och ungdomar i Borås 

genom att bland annat vara ute i skolor och föreläsa om klubbens värdegrunder. Alla skolor i 

Borås-regionen erbjuds en gratis föreläsning och Elfsborg hinner årligen besöka runt 40 

skolklasser. Materialet bygger på led-orden attityd, ansvar och respekt och behandlar ämnen som 

supporterskap, rasism och hur man är en bra kompis. Syftet med föreläsningarna är att utbilda 

barnen och bidra till en bättre arbetsmiljö i stadens skolor (IF Elfsborg 2015).  

Falkenbergs samhällsengagemang syftar i första hand till att verka som en värdegrund för en 

bättre arbetsmiljö för de barn och ungdomar som finns i föreningen. Nedan följer ett utdrag ur de 

riktlinjer klubben tagit fram: 

Falkenbergs FF föregår med gott exempel och visar öppenhet och respekt för människors lika 

värde samt motverkar alla former av diskriminering samt gynnar arbetet för jämställdhet och 

mångfald.  

Falkenbergs FF skall verka för att på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar 

människor positivt såväl fysiskt som psykiskt som socialt och kulturellt. 

Falkenbergs FF skall främja demokratiutveckling, öppenhet, engagemang, trovärdighet, barn 

och ungdomars fostran och respekt för andra. 

Falkenbergs FF skall verka för att jämställdhet, rent spel, och känsla för ärlighet samt ideellt 

engagemang skall genomsyra verksamheten. 

Falkenbergs FF uppmuntrar till just spel och stöttar vårt lag samt respekterar domare och 

motståndare. 

Falkenbergs FF verkar för en drogfri idrott och en god stil på och utanför planen.  

(Falkenbergs FF 2015) 
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Genom samarbetet med BIG försöker Gefle IF vara med och påverka ungdomars värderingar och 

attityder för att skapa ett vänligare och trevligare klimat i Gävle (Gefle IF 2015). 

IFK Göteborg anordnar utbildningar för idrottsföräldrar i syfte att skapa ett bättre klimat kring 

ungdomsidrotten i staden (IFK Göteborg 2015). 

Halmstads BK samarbetar med organisationen Kriminellas rätt i samhället (KRIS). Spelare från 

HBK besöker regelbundet anstalten i Halmstad och håller föredrag för de intagna om hur man på 

bästa sätt fokuserar på att nå sina mål i livet. Projektet går under namnet ”Bättre frigivning” och 

syftar till att ge de intagna tips och motivation att ta sig ur den kriminella miljön och in i miljöer 

där de kan få stöd och hjälp till att leva ett hederligt liv (Halmstad BK 2015). 

Hammarby verkar för en bra arbetsmiljö i föreningens akademiskolor, Gubbängsskolan och 

Nytorpsskolan i Stockholm och Fredrika Bremers Gymnasium i Haninge (Hammarby IF 2015). 

Kalmar FF ungdom är certifierade av Kalmars kommuns genom projekt ”Säker och trygg 

förening”. Projektet utbildar ungdomarna och ledare i brandsäkerhet och hjärt-och lungräddning. 

Alla ledare måste en gång per år gå igenom var brandsläckare, utrymningsvägar och 

återsamlingsplatser finns på KFF:s hemmaarena Guldfågeln Arena (Kalmar FF 2015).    

 

Tillsammans med Antivåldsbyrån besöker Malmö FF skolor och håller föreläsningar i syfte att 

motverka våld, mobbning, rasism och främja integration och fysisk aktivitet som alternativ till 

gängbildning och droger. Detta initiativ går under namnet ”En himmelsblå hand” (Malmö FF 

2015). 

För att säkerställa en bra miljö för klubbens barn och ungdomar använder sig IFK Norrköping av 

föreläsare som har erfarenheter av att ha utsatts för brott som barn. Föreläsarna ska göra 

ungdomsledarna uppmärksamma på barn som mår dåligt och ge dem tips och råd hur man hjälper 

dessa barn på bästa sätt (IFK Norrköping 2015).   

  

GIF Sundsvall arbetar med en värdegrund som kallas för ”TALK”. Talk står för tydlig, 

ansvarsfull, lojal och kommunikativ. Genom detta arbete vill klubben skapa en bättre arbetsmiljö 

för alla som är inblandade i GIF Sundsvalls aktiviteter (GIF Sundsvall 2015). 
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För att skapa en bättre miljö för klubbens barn och ungdomar arbetar Åtvidabergs FF intensivt 

med att skapa en gemensam värdegrund. Målet med arbetet är att fostra spelarna till 

ansvarskännande människor som visar respekt för andra, både på planen och i samhället i övrigt. 

Utvecklingssamtal är ett av verktygen som ÅFF använder sig av för att implementera 

värdegrundsarbetet (Åtvidabergs FF 2015).   

 

Örebro SK genomför årligen en medarbetarundersökning där arbetsmiljön är en viktig del. 

Åtgärdsplaner genomförs om det framkommer brister i miljön. Åström berättar att ÖSK precis 

som andra föreningar arbetar med ordningsvakter för att trygga miljön inne på hemmaarenan 

Behrn Arena. Åström menar också att ÖSK är mer förskonade från problem på arenan jämfört 

med exempelvis Stockholmslagen.  

 

4.6 Sammanfattning av resultatet 
 

Nedan presenteras en tabell som sammanfattar klubbarnas ekonomiska, sociala, miljömässiga och 

arbetsmiljömässiga ansvarstagande. De ekonomiska aktiviteterna som ger de största intäkterna är 

listade under kategorin ekonomiskt ansvarstagande. Hos några av föreningarna finns inga 

aktiviteter listade då det saknas information om vilken aktivitet som inbringat mest intäkter. 

Syftet med tabellen är att ge läsaren en tydligare överblick över föreningarnas CSR arbete. 
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Klubb 
Ekonomiskt 
ansvarstagande 

Socialt 
ansvarstagande 

Miljömässigt 
ansvarstagande 

Arbetsmiljömässigt 
ansvarstagande 

AIK match + event Fotboll för alla X AIK stilen 

Djurgården Publik intäkter Djurgårdsandan X Utbilda SLO:s 

Elfsborg Sponsor+Reklam Vi Tillsammans X Besöka skolor 

Falkenberg X Minicupen X Värdegrund 

Gefle Spelarförsäljningar GefleBO X BIG 

Göteborg Företagsförsäljning Samspelet X Utbilda föräldrar 

Halmstad Sponsorintäkter Lagspelet X KRIS 

Hammarby Matchintäkter Ungdomsfotboll X Skolor 

Helsingborg Sponsorintäkter Football Social Resp. Återvinning X 

Häcken Gothia Cup Meet the world Rena dricksvatten X 

Kalmar X Lovfotboll X Säker & Trygg Förening 

Malmö Champions League Karriärakademin X En himmelsblå hand 

Norrköping Markförsäljning Ove Kindvall cup X Föreläsningar om utsatta barn 

Sundsvall X Back 2 Basic X TALK 

Åtvidaberg Spelarförsäljningar Bingo X Utvecklingssamtal 

Örebro X Besöka fritidsgårdar X Medarbetarundersökning 

Tabell 2: Sammanfattning av de Allsvenska fotbollsklubbarnas CSR arbete 

 

Resultatet visar att klubbarna ägnar sig åt en mängd varierande sociala och arbetsmiljömässiga 

aktiviteter. Två klubbar ägnar sig åt miljömässiga aktiviteter. Sponsorintäkter, matchintäkter och 

spelarförsäljningar är några av de ekonomiska aktiviteter som inbringar mest intäkter. 
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5. ANALYS 

___________________________________________________________________________ 
Det här kapitlet analyserar resultatet av studien med utgångspunkt i den teoretiska 

referensramen. Kapitlet kopplar således ihop teorin och empiri och binder dessa båda samman 

genom analysen.  

___________________________________________________________________________ 

 

Skaparen av ”Corporate Social Performance” teorin, Archie Carroll, delade som bekant in 

företagens ansvarsområden i fyra kategorier, ekonomiskt, legalt, etiskt och filantropiskt 

ansvarstagande. Det ekonomiska ansvarstagandet hos de allsvenska fotbollsföreningarna handlar 

i grund och botten om att klara svenskafotbollsförbundets elitlicens genom att varje år uppvisa ett 

positivt eget kapital. Vid 2014 års utgång klarade 14 av de 16 föreningarna av det målet. Endast 

Halmstads BK och GIF Sundsvall uppvisade ett negativt eget kapital och tvingades därmed 

lämna in handlingsplaner till svenskafotbollsförbundet över vilka åtgärder klubbarna kommer att 

vidta under 2015 för att återigen kunna uppvisa ett positivt eget kapital vid årets slut. Misslyckas 

klubbarna med detta väntar troligtvis tvångsdegradering till superettan. Det finns stora skillnader 

mellan klubbarnas ekonomiska verklighet. Malmö FF spelar rent ekonomiskt i en helt egen liga 

med ett eget kapital på 226 miljoner kronor, vilket motsvarar mer än hälften av det totala egna 

kapitalet hos samtliga föreningar. Malmö har under en rad år skapat sig goda ekonomiska 

förutsättningar genom lyckade spelarförsäljningar och under 2014 blev ekonomin ännu bättre 

tack vare kvalificeringen till Champions League.   

 

Fyra andra lag (AIK, BK Häcken, IFK Norrköping och Kalmar FF) har en relativt god ekonomi 

med eget kapital på mellan 30-60 miljoner kronor. Resterande elva klubbar har eget kapital på 

mindre än 20 miljoner kronor och verkar således under ganska pressade ekonomiska 

förhållanden. AIK:s och Kalmar FF:s fina ekonomi beror mycket på lyckade spelarförsäljningar 

de senaste åren medan IFK Norrköpings egna kapital nästintill uteslutande beror på att föreningen 

sålde mark till Norrköpings kommun. Spelarförsäljningar, Champions League kvalificeringar och 

markförsäljningar är givetvis lyckade engångsföreteelser men samtidigt svåra att uppnå 

regelbundet och därför även svåra att budgetera in i verksamheten. BK Häcken har byggt upp en 

stabil ekonomi genom att varje år arrangera världens största fotbollsturnering Gothia Cup. Till 
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skillnad från andra inkomstkällor är antalet anmälda lag till turneringen relativt lätt att förutse och 

inkomsterna är således hyggligt stabila från år till år. Det hela medför att Häcken har en trygg och 

stabil intäktskälla (runt 60 MSEK per år) som lagt grunden för föreningens fina ekonomi. 

Förutom ovan nämnda lag har resten av föreningarna det kämpigare med att få ekonomin att gå 

ihop och behöver öka det egna kapitalet drastiskt för att inte riskera att balansera på en mycket 

skör ekonomisk tråd år efter år.  

 

Det egna kapitalet kan ökas genom att antingen öka intäkterna eller skära ned på kostnaderna. På 

intäktssidan kan det nämnas att de viktigaste inkomstkällorna generellt sett är matchintäkter, 

sponsorintäkter och spelarförsäljningar (se tabell 2). Som tidigare nämnts har BK Häcken en 

återkommande stadig inkomst från Gothia Cup och Malmö FF och IFK Norrköping hade 

lyckosamma engångsinkomster under 2014 med Champions League deltagande respektive 

försäljning av mark till kommunen.  

 

Ett stort problem är att många lag har stora underskott i driftresultatet. IFK Göteborg hade under 

2014 ett driftunderskott på hela 26,6 MSEK och Helsingborg och Djurgården hade det nästan lika 

illa ställt med driftunderskott på 23,0 MSEK respektive 19,5 MSEK. Stora driftunderskott 

innebär att föreningarna måste sälja av sina bästa spelare för att inte riskera att tappa det egna 

kapitalet och på så sätt äventyra elitlicensen. 
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Figur 4: Allsvenska fotbollsklubbarnas egna kapital och resultat 2014. (Uppgifter för GIF 

Sundsvall saknas). 

 

Föreningarnas legala ansvar (Carrolls andra kategori) innefattar exempelvis att arrangera trygga 

och säkra evenemang där både spelare, ledare, funktionärer och publik vistas i en så trygg miljö 

som möjligt. Kalmar FF:s projekt ”Säker och trygg förening” tål att lyftas fram som ett gott 

exempel gällande det legala ansvaret. Inom projektets ramar utbildar KFF sina ledare och 

ungdomsspelare inom brandsäkerhet och att kunna utföra hjärt-och lungräddning. En annan 

aspekt som Simon Åström, VD i Örebro fotboll framhäver, är vikten av att arbeta nära 

tillsammans med ordningspersonalen inne på arenan för att skapa en trygg miljö. När detta skrivs 

rasar en livlig debatt i medierna om hur användningen av (olaglig)pyroteknik på läktarna 

äventyrar säkerheten för ordningsvakter, brandmän, poliser och vanliga åskådare. Hit kan både 

KFF och ÖSK:s förebyggande arbete kopplas och lyftas fram som förebilder för att skapa en 

tryggare miljö inne på arenorna. Föreningarna bär trots allt det legala ansvaret som arrangör vid 

sina evenemang och människors säkerhet måste alltid komma i första hand.   
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Det etiska ansvaret (Carrolls tredje kategori) inkluderar merparten av de sociala aktiviteter som 

föreningarna ägnar sig åt. Vanliga aktiviteter hos föreningarna är arrangemang som syftar till att 

ge barn och ungdomar en meningsfullare fritid. Fotbollsturneringar arrangeras av flertalet 

föreningar och även besök på barnsjukhus är vanligt förekommande inslag. De flesta 

föreningarna arbetar även med att skapa någon form av gemensam värdegrund inom föreningen. 

Dessa värdegrunder syftar till att vara en röd tråd eller så kallad uppförandekod för barn och 

ungdomspelare och vidare upp igenom föreningarnas representationslag.  

 

Det filantropiska ansvaret som Carroll beskriver i sin pyramid skulle kunna kopplas till de 

aktiviteter som riktar sig mot samhällets svagaste och mest utsatta grupper, de grupper som 

kanske är minst troliga att spendera sina pengar på att konsumera dyra fotbollsbiljetter. Hit kan 

Halmstads BK:s arbete på Hallands fängelser räknas in. Att hjälpa intagna till att förändra sina liv 

för att kunna bli hederliga och laglydiga medborgare kan är knappast något som samhället kan 

förvänta sig att fotbollsföreningar ska syssla med. IFK Göteborg, AIK och Djurgården bedriver 

också ett hedervärt arbete genom den spontanfotboll som föreningarna anordnar i socialt utsatta 

områden i Göteborg respektive Stockholm. Ett annat spännande filantropiskt inslag är att 

Elfsborg och Djurgården har startat igång integrationsprojekt där flyktingar och ensamkommande 

flyktingbarn ska hjälpas in i det svenska samhället med hjälp av fotbollen. Elfsborg samarbetar 

med Borås stad för att hjälpa barnen medan Djurgården samarbetar med bland andra Röda Korset 

och Erikshjälpen vilket återigen belyser vikten av att ha engagerade sammarbetspartners. Även 

om det finns en viss kritik mot CSP-teorin är det en värdefull utgångspunkt inom CSR då den 

presenterar både tidiga idéer och en senare utveckling av inflytelserika författares tankar inom 

ämnet. 

 

Milton Friedmans Shreholder Value Theory bygger på att företagen endast är till för att 

maximera vinsterna för sina ägare. I fotbollsföreningarnas fall skulle ägarna kunna symboliseras 

av föreningarnas medlemmar och supportrar. Enligt Filip Lundberg, CSR ansvarig hos 

Djurgården, finns det ett visst motstånd hos supportrarna mot tanken på att Djurgården ägnar sig 

åt CSR arbete. Supportrarna anser att Djurgården borde koncentrera sig på att bli framgångsrika 

och vinna titlar på planen istället för att engagera sig i kringaktiviteter. Således finns ett visst 
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samband mellan Friedmans idéer och supportrarnas tankegångar. I relation till Carroll´s CSP 

pyramid kan SVT teorin sägas bygga på de två nedersta lagren, ekonomiskt och legalt 

ansvarstagande. Här finns ingen plats för etisk eller filantropiskt ansvar. Jämfört med Elkingtons 

TBL modell betonar SVT teorin endast det ekonomiska ansvaret och förkastar helt det sociala 

och miljömässiga ansvaret. Teorin bygger på det klassiska amerikanska kapitalistiska idealet om 

fria marknader som reglerar sig själva med hjälp av tillgång och efterfrågan. Även om teorin 

kritiserats hårt och förefaller aningen omodern fungerar den fortfarande som en intressant 

motvikt inom CSR forskningen och förtjänar därför att lyftas fram.  

 

Stakeholder Theory anger vikten av att samverka tillsammans med samtliga av företagets 

intressenter. Även om Stakeholder Theory möjligen förefaller aningen idealistisk har den fått stor 

uppmärksamhet genom åren och syftar till att få fler intressenter än bara aktieägarna att 

uppmärksammas. Fotbollsföreningarna är involverade med en rad andra intressenter än sina 

medlemmar/supportrar (vilka skulle kunna sägas motsvara aktieägarna i ett vanligt företag). Flera 

föreningar samarbetar tätt med sina hemkommuner för att kunna samordna aktiviteter. 

Exempelvis arbetar Örebro SK tillsammans med Örebro kommun i ett projekt som går ut på att 

öka barn och ungdomars läslust. Kalmar FF i sin tur bedriver sitt säkerhetsarbete med hjälp av 

Kalmar kommuns program ”Trygg och säker förening”. Andra föreningar jobbar tätare med sina 

hemstäder än tillsammans med sina hemkommuner i olika projekt. Elfsborg och Borås stad driver 

ett integrationsprojekt tillsammans och Malmö FF och Malmö stad verkar för att minska 

ungdomsarbetslösheten. Även hjälporganisationer som Rödakorset, Erikshjälpen (Djurgården) 

och UNICEF (Hammarby och Häcken) är eller har varit viktiga sammarbetsorgan för de 

allsvenska föreningarna. Övriga intressenter inkluderar allt ifrån ungdomsspelare ända upp till 

storföretag som agerar som sponsorer eller sammarbetspartners till föreningarna. Häckens arbete 

med Gothia Cup visar även att intressenterna för de allsvenska lagen inte enbart finns inom de 

nationella gränserna utan även existerar i en internationell kontext.  

 

Elkingtons Triple Bottom Line modell fokuserar på att mäta de tre nedersta raderna, ”people, 

planet och profit”. Planet symboliserar de miljömässiga aktiviteterna som företag gör. Just de 

miljömässiga aspekterna av föreningarnas CSR arbete är det i regel ganska skralt ställt med. 

Helsingborgs IF och BK Häcken bryter mönstret och sticker ut bland föreningarna. HIF har 
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bedrivit ett arbete med att sänka energiförbrukningen på hemmaarenan Olympia. I arbetet har det 

även ingått källsortering inne på arenan. BK Häcken arbetar tillsammans med UNICEF på att öka 

tillgång till rent dricksvatten. Enligt Filip Lundberg, CSR ansvarig i Djurgården, beror det 

bristande miljöfokuset på att föreningarna som inte äger sin arena har svårt att påverka dessa 

bitar, därför väljer exempelvis Djurgården att byta ut miljö mot arbetsmiljö i sitt CSR arbete. 

Gällande arbetsmiljö så arbetar de flesta föreningarna med någon form av värdegrundsarbete som 

ska lägga grunden till en bra arbetsmiljö. Simon Åström, VD i Örebro SK, ser 

medarbetarundersökningar som ett viktigt verktyg i strävan att förbättra arbetsmiljön inom 

föreningen. De två andra parametrarna i Elkingtons modell, people och profit syftar till de sociala 

och ekonomiska aktiviteterna som redan beskrivits tidigare i kapitlet. Trots att det finns vissa 

invändningar mot TBL är teorin användbar då den belyser kärnan i CSR genom att inkludera tre 

viktiga aspekter. Genom att arbeta med sociala insatser, ta ett ekonomiskt ansvar samt arbeta med 

miljömässig hänsyn kan företag bidra till en hållbar utveckling som gynnar både dem själva såväl 

som samhället som de verkar i.  

 

Corporate Citizenship (CC) och Sustainable Development (SD) är två koncept som presenterades 

i den teoretiska referensramen. CC kan liknas med det filantropiska ansvarstagandet som Carroll 

beskriver i sin CSR pyramid, d.v.s. ageranden som sker inifrån företagen utan några egentliga 

krav utifrån samhället. Den redan förda diskussionen om integrationsarbetet som flera föreningar 

genomför (AIK, Djurgården, IFK Göteborg, Elfsborg och Örebro) gäller därmed även för CC. 

Sustainable Development eller hållbar utveckling på svenska, är snarast att betrakta som 

resultatet av ett lyckat CSR arbete vilket också Elkingtons Triple Bottom Line modell antyder.  

   

Fyra föreningar har en speciell tjänst som CSR ansvarig; AIK, Djurgårdens IF, IFK Göteborg och 

Halmstads BK. För dessa föreningar faller det sig därför naturligt att kontinuerligt arbeta aktivt 

med CSR vilket också visar sig i resultatet. AIK:s projekt Fotboll för alla är banbrytande så till 

vida att det utmanar de traditionella maskulina normerna som funnits inom idrottsvärlden. 

Djurgården och IFK Göteborg arbetar via sina projekt Djurgårsandan och Samspelet aktivt med 

att minska utanförskapet och förbättra integrationen i samhället genom att arrangera 

spontanfotboll i utsatta områden i Stockholm respektive Göteborg. HBK erbjuder genom sitt 
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projekt Lagspelet flera betydelsefulla hjälpinsatser för barn och ungdomar såväl som för vuxna. 

Barn och ungdomar kan få hjälp med läxläsning och kriminella vuxna får stöttning och 

motivation till att leva hederligt. 

 

Att endast två föreningar, Helsingborgs IF och BK Häcken, ägnar sig åt miljöinriktade aktiviteter 

är vid en första anblick något förvånande. Enligt Lundberg beror detta på att det är svårt att 

påverka miljön när föreningen inte äger den egna arenan. Det kan ligga en del sanning i 

Lundbergs påstående men samtidigt borde det gå att ägna sig åt miljöinriktade aktiviteter på 

exempelvis träningsanläggningen eller på kansliet. Helsingborg arbetar med att sänka 

energiförbrukningen och förbättra avfallshanteringen på hemmaarenan Olympia. BK Häcken 

arbetar tillsammans med UNICEF på att rena svett till dricksvatten. Båda dessa föreningar arbetar 

således med det som Grankvist anser vara miljömässigt ansvarstagande, d.v.s. att inte slita på 

jordens resurser så att de påverkas negativt på lång sikt.   

 

Förutom de fyra föreningarna som har en CSR ansvarig anställd och de två föreningarna som 

faktiskt ägnar sig åt miljömässiga aktiviteter finns det yterliggar tre föreningar som har 

namngivna CSR projekt. Dessa tre är IF Elfsborg, Malmö FF och GIF Sundsvall. Elfsborgs 

projekt går under namnet Vi Tillsammans och hjälper bland annat personer med 

funktionsnedsättningar att nå ut på arbetsmarknaden. Malmö FF har ett projekt som heter 

karriärakademin som hjälper ungdomar att komma i kontakt med arbetsgivare och i 

förlängningen få tillgång till arbete. GIF Sundsvall arbetar med projektet Back 2 Basics där syfte 

är att hjälpa mindre föreningar i Sundsvallsområdet att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet 

med hjälp av expertis från GIF Sundsvall.   

 

Hos de sju föreningar som inte har någon CSR ansvarig anställd, arbetar aktivt med miljöfrågor 

eller har några namngivna CSR projekt pågår det trots allt en viss CSR verksamhet. Falkenberg 

uppfostrar barn och ungdomar att agera i enlighet med föreningens värdegrunder. Gefle 

förespråkar jämnställdhet och integration hos sina barn och ungdomar. Hammarby arbetar för att 

förbättra förhållandena för ungdomsfotboll i huvudstaden. Kalmar verkar tillsammans med 

kommunen för bättre säkerhet i brandfrågor. Norrköping utbildar sina ledare till att vara 
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vaksamma på barns hälsa och välbefinnande. Åtvidaberg vill skapa ansvarstagande 

medmänniskor och Örebro satsar på att förbättra integrationen. Trots att dessa sju klubbar faktiskt 

genomför vissa CSR aktiviteter visar resultatet att de i regel genomför färre aktiviteter än övriga 

nio klubbar och framförallt är dessa aktiviteter betydligt mindre i omfattning. Därför görs nu en 

uppdelning mellan klubbarna i två kategorier. Dessa kategorier presenteras i tabellen nedan och 

benämns som CSR aktiva föreningar och CSR passiva föreningar.  

 

CSR Aktiva föreningar CSR Passiva föreningar 

AIK Falkenberg 

Djurgården Gefle 

Elfsborg Hammarby 

Göteborg Kalmar 

Halmstad Norrköping 

Helsingborg Åtvidaberg 

Häcken Örebro 

Malmö 
 Sundsvall 
 Tabell 3: CSR Aktiva och Passiva föreningar 

 

Nio föreningar ingår i den aktiva gruppen och sju i den passiva gruppen. Finns det någon variabel 

som kan förklara varför en förening ingår i den ena eller den andra gruppen? Nedan följer en 

analys av föreningarnas organisationsform, ekonomi, geografiska och demografiska läge. 

       

Tidigare i arbetet presenterades en tabell över klubbarnas organisationsform (se tabell 1). Har 

organisationsformen någon betydelse för hur föreningarnas CSR arbete ser ut? Fyra föreningar är 

organiserade som aktiebolag (AIK, Djurgården, Hammarby och Örebro) och övriga tolv 

föreningar är organiserade som ideella föreningar. Av de fyra aktiebolagen är det två (AIK och 

Djurgården) som ingår i gruppen om nio lag som har en mer uppstyrd CSR verksamhet och två 

(Hammarby och Örebro) som tillhör de sju lagen som saknar namngivna CSR projekt. Således är 

det svårt att finna något samband mellan val av organisationsform och omfattningen av CSR 

arbetet. 
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Med tanke på de stora skillnaderna i föreningarnas ekonomi vore det inte helt orimligt att finna 

ett samband mellan föreningarnas egna kapital och deras CSR aktiviteter. Något sådant samband 

är däremot inte helt enkelt att påvisa. Malmö och Häcken som har det överlägset största egna 

kapitalet genomför visserligen många aktiviteter och verkar bedriva ett gediget CSR arbete. 

Detsamma gäller dock även Halmstad och Sundsvall som har det minsta egna kapitalet vilket kan 

vara en indikator på att det egna kapitalets storlek inte nödvändigtvis är en avgörande faktor för 

omfattningen av föreningarnas CSR arbete.  

 

Finns det något geografiskt samband som kan förklara skillnaderna i CSR aktiviteterna? Det 

nordligaste laget i fotbollsallsvenskan år 2015 är Sundsvall och det sydligaste är Malmö. Båda 

dessa föreningar placerar sig i den av nio lag bestående CSR aktiva kategorin tillsammans med 

exempelvis IFK Göteborg och Häcken från västra Sverige samt AIK och Djurgården från östra 

delen av landet. Det saknas således ett geografiskt samband mellan CSR aktiva och mindre aktiva 

klubbar.    

 

Ser man på den demografiska uppdelningen av lagen är Stockholm representerat i båda 

kategorierna. Göteborg och Malmö finns med i den CSR aktiva kategorin tillsammans med 

mindre städer som Sundsvall och Halmstad. I den CSR passiva kategorin ingår större städer som 

Örebro och Norrköping tillsammans med småstäder som Åtvidaberg och Falkenberg. Inte heller 

den demografiska uppdelningen ger några entydiga svar bakom varför lagen hamnar i antingen 

den aktiva eller den passiva kategorin.  

 

Studien finner alltså inga direkta kopplingar mellan vare sig ekonomi, organisationsform, 

geografi eller demografi och om klubbarna är CSR aktiva eller passiva. En viktig faktor i CSR 

arbetet som däremot framträder tydligt är vikten av sammarbetspartners. Föreningar med nära 

kontakt med sina hemkommuner eller andra organisationer verkar utföra ett mer omfattande CSR 

arbete än de föreningar som saknar uttalade samarbetspartners.  
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En annan nyckel till att förstå och förklara skillnaderna mellan föreningarnas CSR arbete kan 

finnas i respektive förenings affärsmodell. I tabell två redovisades de ekonomiska aktiviteter som 

inbringat störst intäkter för föreningarna under år 2014. Tolv av sexton föreningar redovisar i 

tabellen sina största inkomstkällor. De flesta av de CSR-aktiva föreningarna har sina största 

inkomstkällor i aktiviteter som involverar publik och sponsorer. AIK största inkomstkälla är 

match + event intäkter, Djurgårdens är publikintäkter, Elfsborgs är sponsor + reklam, Göteborgs 

är företagsförsäljning, Halmstad och Helsingborgs största intäkter är sponsorintäkter. Även 

Malmö skulle troligen varit med i denna kategori om föreningen inte hade kvalificerat sig för 

Champions League och Sundsvall kan också mycket väl vara med i denna kategori men här 

saknas uppgifter. Det skulle kunna vara så att dessa lag är extra beroende av att ha en god image 

för att fortsätta att locka till sig publik och sponsorer. Endast BK Häcken avviker bland de CSR-

aktiva lagen. Häcken tjänar sina pengar främst genom intäkter från fotbollsturneringen Gothia 

Cup. Men även här kan CSR arbetet fungera som ett viktigt marknadsföringsverktyg för att få fler 

lag att anmäla sig till turneringen och på så sätt öka Häckens intäkter. 

 

Av de CSR passiva lagen redovisas inte Kalmars, Falkenbergs och Örebros största intäkter i 

tabell två. Däremot är det väldigt intressant att konstatera att både Åtvidabergs och Gefles största 

intäkter kommer från spelarförsäljningar. Detta antyder att dessa lag inte är lika beroende av 

publik och sponsorintäkter som andra lag och därigenom inte heller lika beroende av en god 

image vilket ett aktivt CSR arbete kan medföra. IFK Norrköpings största intäkt är 

markförsäljning. Inte heller denna intäkt är direkt kopplad till imagebiten som CSR syftar till att 

förbättra. Så här långt är tesen om att föreningarnas affärsmodell kan förklara varför vissa 

föreningar arbetar aktivt med CSR och andra är mer passiva väldigt tilltalande. Det finns dock ett 

stort problem med tesen. Problemet stavas Hammarby. Hammarby från Sveriges största stad 

Stockholm är det lag som har störst publikintäkter av samtliga lag. Trots detta befinner sig 

föreningen i den CSR-passiva gruppen. Den enda förklaringen till att Hammarby befinner sig i 

den CSR-passiva gruppen som författaren kan erbjuda är att Hammarby är en förening som 

bygger på en helt annan image än den goodwillimage som CSR bidrar med. Hammarby har 

genom åren byggt upp en väldigt framgångsrik image av att vara ”folkets lag”. Därför kanske det 

helt enkelt är så att Hammarby är undantaget som bekräftar regeln.              
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6. SLUTDISKUSSION 

___________________________________________________________________________ 

Kapitlet sammanfattar studien och presenterar slutsatserna av forskningen. Vidare diskuteras 

studiens begränsningar och avslutningsvis ges förslag till framtida forskning. 

___________________________________________________________________________ 

 

6.1 Slutsatser 
 

Syftet med uppsatsen var att kartlägga och jämföra de svenska elitfotbollsföreningarnas CSR 

arbete genom att utreda vilka ekonomiska, miljömässiga och sociala insatser föreningarna 

genomför. Resultatet av studien visar att föreningarna ägnar sig åt många olika typer av sociala 

och ekonomiska aktiviteter. Exempel på sociala aktiviteter är att besöka barnsjukhus, anordna 

läxhjälp för barn, hålla föreläsningar i skolor, organisera spontanfotboll i utsatta områden, hjälpa 

ungdomar att komma i kontakt med potentiella arbetsgivare, besöka fängelser, bjuda in flyktingar 

på fotbollsmatcher och hjälpa personer med funktionsnedsättningar in i arbetslivet. Sociala 

insatser utförs i varierande grad av samtliga föreningar. 

 

De ekonomiska aktiviteterna är inte lika varierande som de sociala aktiviteterna. Här handlar det 

om att sälja matchbiljetter, jaga sponsorer, sälja souvenirer och kanske framförallt att lyckas sälja 

spelare. Många Allsvenska föreningar har problem med att få driftsresultatet att gå ihop och 

tvingas helt förlita sig på spelarförsäljningar för att klara av ekonomin. Storleken på de 

ekonomiska aktiviteterna skiljer sig naturligtvis enormt mellan föreningarna men aktiviteterna i 

sig är nästintill helt likartade. En liten överraskning i studien är det miljömässiga ansvarstagandet 

eller snarare bristen på detsamma. Endast två av föreningarna arbetar med miljöfrågor. 

Helsingborg arbetar med återvinning på sin hemmaarena och Häcken jobbar tillsammans med 

UNICEF för att rena dricksvatten. En förklaring till att så få klubbar arbetar med miljöfrågor kan 

vara att de anser att det är svårt att påverka miljön vilket medför att de väljer att lägga ett större 

fokus på sociala aktiviteter. 

 



Tobias Vesterberg Södertörns högskola 2015-06-03 
 

60 
 

För att ställa föreningarnas CSR arbete i relation till varandra går det att studera vilka föreningar 

som har namngivna CSR projekt. AIK, Djurgården, Elfsborg, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, 

Häcken, Malmö och Sundsvall har alla sådana projekt. AIK, Djurgården, Göteborg och Halmstad 

har dessutom en CSR ansvarig anställd inom föreningen. De nio föreningarna som har 

namngivna CSR projekt tycks också rent generellt kommit längre i sitt CSR arbete än övriga sju 

föreningar. Detta gör att denna studie delar in föreningarna i antingen CSR aktiva eller CSR 

passiva föreningar. Nio lag ingår i kategorin CSR aktiva föreningar medan sju lag ingår i den 

passiva kategorin. Studien finner inga synbara kopplingar mellan vare sig ekonomi, 

organisationsform, geografi eller demografi och vilken kategori (CSR aktiva eller passiva) som 

lagen tillhör. Sammarbetspartners i form av andra organisationer sam städer och kommuner 

verkar däremot främja CSR arbetet. Den faktor som kommer närmast att förklara de rådande 

variationerna i CSR arbetet är valet av affärsmodell som föreningarna använder sig utav. 

Föreningar som har publik och sponsorintäkter som sin största intäktskälla tenderar att vara mer 

CSR aktiva än övriga föreningar.        

  

6.2 Begränsningar 
 

Studien har flera begränsningar varav en är forskningsmetoden. En dokumentstudie visar upp den 

bild som dokumentets skapare vill visa, d.v.s. föreningarna publicerar sina redogörelser där det 

framgår vilka aktiviteter de arbetar med. Men en dokumentstudie ger inte hela bilden av 

sanningen. Det saknas exempelvis vittnesmål från de som deltar i de sociala aktiviteterna. Hur 

mycket påverkar föreningarnas insatser verkligen deras liv? Är insatserna betydelsefulla på riktigt 

eller handlar det mer om att skapa fina fasader? En tydlig begränsning i arbetet är avsaknaden av 

kritik och ifrågasättande av insatsernas egentliga värde. En annan begränsning med metoden är 

att det kan finnas aktiviteter som föreningarna utför men som inte har publicerats i de studerade 

dokumenten. Därför finns det alltså en viss risk att viktig information saknas i studien. 
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6.3 Forskningsbidrag 
 

Denna studie har bidragit till en ökad förståelse för CSR arbetet hos de allsvenska 

fotbollsklubbarna. Studien har framförallt inriktat sig på att belysa de ekonomiska, miljömässiga 

och sociala aktiviteterna som föreningarna genomför. En förklaring till varför så få klubbar 

arbetar med miljöfrågor har framkommit i den ena utav intervjuerna. Fotbollsklubbarna ersätter 

miljöarbetet med arbetsmiljöarbete p.g.a. att de har svårt och påverka de miljömässiga 

aspekterna. Studien kan även användas av andra forskare som en utgångspunkt för studier och 

jämförelser av CSR arbetet inom andra delar av underhållningsbranschen.  

 

6.4 Förslag till framtida forskning 
 

För att få en mer komplett bild av svenska elitfotbollsföreningars CSR arbete vore det önskvärt 

att även genomföra en studie av de 16 föreningarna som spelar i superettan. Hur skiljer sig dessa 

föreningars arbete från de Allsvenska lagens arbete? Ett annat intressant forskningsuppslag vore 

att göra en uppföljningsstudie om exempelvis fem år för att se hur CSR arbetet hos de Allsvenska 

föreningarna har utvecklats. Det vore även nyttigt att studera vilka effekter föreningarnas CSR 

arbete har på de människor som faktiskt berörs av arbetet. Vidare vore studier inom andra 

idrottsgrenar eller andra kategorier inom underhållningsbranschen lämpliga objekt för framtida 

studier inom fältet.   
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BILAGA 1 

 

Intervjuguide 
 
Denna intervjuguide har fungerat som ett hjälpmedel i samband med de båda intervjuerna. 

 

 Intervjufrågor 

 

- Kan du berätta lite om din roll inom föreningen? 

- Vad betyder CSR för dig? 

- Arbetar er förening aktivt med CSR frågor? 

- Hur länge har ni arbetat med CSR frågor? 

- Kan du berätta om hur ni arbetar med CSR inom er förening? 

- Har ni några speciella fokusområden som ni arbetar extra med? 

- Arbetar ni med miljöinriktade aktiviteter? 

- Varför är det viktigt att arbeta med CSR? 

- Vad är det svåraste med att arbeta med CSR? 

- Sammarbetar ni med några andra föreningar i CSR frågor? 
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