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Abstract:

Corporate social responsibility is a concept that grows stronger in our
society day by day. At the same time CSR has become a central part nonprofit organizations. Svenska fotbollsförbundet wants to strengthen the
picture of the association's social commitment by lifting their
sustainability work. Based on a quantitative approach, this study
aims to illustrate how non-profit soccer associations in Skåne works with
corporate social responsibility and how they work from an economic,
social and environmental sustainability perspective. Furthermore, the
paper aims to create an understanding for the non-profit soccer
associations view on sharing knowledge. The study is based on a webbased questionnaires sent out to randomly selected soccer associations in
Skåne to create an understanding of what the paper aims to illustrate.
The result shows that soccer associations work with CSR and from an
economic, social and environmental sustainability perspective without
really knowing about it and that there is a lack of communication and
knowledge sharing between the non-profit soccer associations and
Riksidrottsförbundet and Svenska Fotbollsförbundet. Furthermore, the
study shows that there is a desire to work more with issues from a
sustainability perspective, but the soccer associations wants material and
help to be able to distribute their time to maximise their work.

Nyckelord:
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Förord
Intresset för den här uppsatsen har växt fram genom ett ökat intresse för corporate social
responsibility och vårt sociala, ekonomiska och miljömässiga ansvarstagande. I takt med
programmets gång växte också intresset för ideella föreningar fram och vilka svårigheter som kan
upplevas. Trots att CSR är ett växande område, även hos de ideella föreningarna, finns det inte
mycket forskning om hur det ska implementeras i praktiken och den här uppsatsen kan vara ett
startskott för vidare forskning för att kunna utveckla arbetet.
Jag vill också säga TACK. Det finns många personer som förtjänar ett tack för att de på olika vis
har hjälpt mig att skriva den här uppsatsen. Först och främst vill jag tacka min handledare Arja som
hjälpt mig när arbetet stått stilla och vidgat mina vyer. Ännu ett tack till min responsgrupp som givit
mig många värdefulla tips och råd på vägen. Vidare vill jag tacka alla de fotbollsföreningar som
tagit sig tid att svara på min enkät för att kunna färdigställa uppsatsen. Tacktacktack till min
underbara sambo, världens bästa familj och mina fantastiska nära och kära som alltid stöttat och
peppat men världens största tack vill jag rikta till min älskade lilla Elvira som med sin glädje,
envishet och enorma kärlek fått mig att skratta och släppa uppsatsen när jag fastnat för att
återkomma med ny energi. Det är du som gjort att jag tagit mig igenom uppsatsskrivandet och utan
dig hade vardagen varit så förbaskat tråkig. Världen är din!
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1. Inledning
I dagens samhälle uppkommer det hela tiden nya diskussioner kring hållbar utveckling och
samhällsansvar i allt större utsträckning. Samhällsansvar är ett begrepp som dag för dag växer sig
allt starkare i vårt samhälle. Samtidigt har begreppet blivit en central del i olika verksamheter såsom
ideella föreningar. Eftersom begreppet ändå anses vara såpass nytt menar Jacobsen & Thorsvik
(2014) att det inte finns någon generell beskrivning för begreppet förutom det faktum att begreppet
anser att verksamheter i olika slag förväntas ta hänsyn till miljö, arbetsförhållanden samt
lokalsamhället utöver det som krävs utifrån lagar och regler. Svenska Fotbollsförbundet vill stärka
bilden av förbundets samhällsengagemang genom att belysa det sociala ansvar Svenska
fotbollsförbundet tar tillsammans med medlemsföreningar som i sin tur genererar en samhällsnytta.
Hur ideella fotbollsföreningar arbetar utifrån ett hållbarhetsperspektiv som genererar samhällsnytta
och hur de upplever stödet från Svenska fotbollsförbundet kommer att presenteras och analyseras i
uppsatsen.
Vidare, i detta kapitel, kommer det ges en bakgrund till uppsatsen samt Riksidrottsförbundets och
Svenska fotbollsförbundets syn på CSR. Vidare presenteras problemformuleringen, syfte och
uppsatsens frågeställningar.

1.1 Bakgrund
Samhällsansvar är ett begrepp som växt sig allt starkare i vårt samhälle och som samtidigt blivit ett
centralt begrepp att arbeta utifrån för många olika organisationer, företag och föreningar. Begreppet
kan vara mångtydigt men en generell beskrivning av begreppet innebär organisationer, företag och
föreningar förväntas ta hänsyn till miljö, arbetsförhållanden samt lokalsamhället utöver det som
krävs i lagar och regler (Jacobsen & Thorsvik, 2014).
Ett annat begrepp, som parallellt med samhällsansvar, också fått fotfäste i den organisatoriska
sfären är corporate social responsibility, CSR, som får en allt mer betydande roll inom olika
föreningar och organisationer. I takt med att dessa frågor fått fotfäste har forskarsamhället
uppmärksammat frågorna allt mer. Borglund et al. (2012) menar att det finns en mängd olika
inriktningar, varierande definitioner och skiftande tolkningar om vad CSR handlar om och därför
påstår författarna att det är omöjligt att tala om gemensamma CSR-teorier. Författarna menar att
CSR istället kan förstås som ett empiriskt fenomen som olika forskare belyst från sina respektive
discipliner och teoretiska ramar. Vidare menar Borglund et al. (2012), precis som Jacobsen &
Thorsvik (2014) säger om begreppet samhällsansvar, att definiera det sociala ansvar är svårt vilket
både forskning och praktik vittnar om, men trots det råder det en enighet om att socialt och
miljömässigt ansvar är ett frivilligt ansvar som sträcker sig utöver det lagen föreskriver.
Att det finns ett intresse och engagemang för CSR, hållbarhetsfrågor och ett samhällsansvar märks
inte minst i vår dagliga nyhetsrapportering där dessa frågor får ett allt större utrymme. Det kan
handla om en organisations förmåga, eller oförmåga, att ta ett socialt och miljömässigt ansvar.
Nyhetsbevakningen och granskningen har ökat gradvis och rapporteringen sker oftast utifrån ett
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kritisk nyhetsvinkel. Den ekonomiska frågan är fortfarande i centrum för mediernas
nyhetsrapportering, dock så har det skett en kraftig ökning av nyhetsrapportering kring företags
sociala och miljömässiga ansvar sedan millennieskiftet. Att medierapporteringen ökade kraftigt
kring millennieskiftet, och rapporteringen fått fotfäste i dagens nyhetsgranskningar, kan ha en
förklaring i att i början av 2000-talet skedde flera företagsskandaler. Exempelvis Skandiaaffären där
ledningen anklagades för att ha alltför frikostiga bonusprogram samt en bristande moral. Det var
även flera företag som fick kritik för bristande produktionsvillkor i utvecklingsländer där bland
annat klädföretag anklagades för att utnyttja arbetare och bryta mot mänskliga rättigheter (Borglund
et al. 2012).

1.2 Riksidrottsförundets syn på CSR
Riksidrottsförbundet (RF) har utformat en miljö och klimatpolicy som syftar till att ge de olika
idrottsförbundens organisationer riktlinjer för miljö- och klimatarbete inom idrotten. Ett mål som
Riksidrottsförbundet har är att genom spridning av policyn inom de olika idrottsförbunden samt
idrottsföreningarna även engagera såväl föreningar som enskilda medlemmar i arbetet. Förbundet
önskar att alla idrottsförbund och idrottsföreningar ska ta ett ledningsansvar och arbeta efter ett
medvetet förhållningssätt i sitt fortsatta arbete med miljö- och klimatfrågor (Riksidrottsförbundet).
RF:s vision för en hållbar utveckling innebär en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan
att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Denna formulering
är hämtad från FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid” från 1987. I den beskrivs hållbar
utveckling i samspelet mellan tre ömsesidigt beroende delar – ekologisk, ekonomisk och social
hållbarhet. Riksidrottsförbundet ställer sig bakom Sveriges riksdags övergripande mål för
miljöpolitiken: att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta,
utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser (Riksidrottsförbundet).
Riksidrottsförbundet ansvarar för miljö och klimatpolicyns spridning, implementering, uppföljning
och framtida uppdateringar samt ansvarar för en nationell samordning och stöd. RF ansvarar för att
lyfta fram positiva exempel från föreningar och förbund samt att det ska finnas kompetens inom
miljö- och klimatfrågor på Riksidrottsförbundets nivå för att i sin tur kunna ge vägledning till
Distriktidrottsförbundet (DF) samt Specialistidrottsförbundet (SF). Distriktidrottsförbundet ansvarar
i sin tur för att implementera RF:s policy regionalt samt att det ska finnas en samverkan med
berörda aktörer och bidra med stöd till bland annat Idrottsföreningar (IF).
Specialistidrottsförbunden, exempelvis Svenska fotbollsförbundet, uppmanas att utforma en mer
detaljerad miljö- och klimatpolicy med utgångspunkt i den egna idrottens behov och möjligheter.
Dessutom uppmanas de att ha en person eller grupp som är ansvarig för miljö- och klimatfrågorna
gällande förbundets egen verksamhet, svarar personen eller gruppen också för att ge vägledning och
stöd till förbundets olika idrottsföreningar. De olika idrottsföreningar uppmanas i sin tur att följa
rådande policy och tillämpa denna utifrån den egna verksamhetens olika behov och möjligheter. De
föreningar som intygar till Riksidrottsförbundet att deras avsikt är att följa de kriterier som bygger
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på RF:s generella policy kan få ett särskilt diplom - Grön idrottsförening. Ansvaret att leva upp till
kriterierna ligger helt på föreningen själv (Riksidrottsförbundet).

1.3 Svenska fotbollsförbundets syn på CSR
Svenska fotbollsförbundet (SvFF) arbetar med en rad olika CSR projekt som enligt förbundet syftar
till att göra skillnad i en positiv riktning lokalt och nationellt genom att lägga fokus på olika
områden. Dessa områden innebär att förbundet vill stärka bilden av SvFF:s samhällsengagemang
genom att belysa det sociala ansvar Svenska fotbollsförbundet tar tillsammans med
medlemsföreningar som i sin tur genererar en samhällsnytta. Samhällsengagemanget yttrar sig på
olika vis bland annat genom en god folkhälsa, ungdomsverksamhet, en demokratisk fostran, att
arbeta med jämställdhet samt övrig sociala utveckling och tillhörighet (Svenska Fotbollsförbundet).
Förutom ett starkt samhällsengagemang vill SvFF även stärka sitt miljöengagemang. För att lyckas
med det har förbundet som avsikt att alltid utvärdera miljövänliga alternativ i upphandlingar samt
att ta sitt ansvar för den inverkan som förbundets verksamhet har på miljön. SvFF:s hållbarhetskrav
ska kunnas ställas utan att missgynna det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet. Det innebär att
förbundet i sin tur också arbetar för att stärka engagemanget hos SvFF:s övriga intressenter.
Svenska fotbollsförbundet arbetar med detta genom att se till att det finns en god transparens i
verksamheten, förbundet verkar för solidaritet och arbetar mot diskriminering. De arbetar för
demokrati och delaktighet samt att förbundet vill kunna försäkra sig om en god rättssäkerhet
gentemot de många medlemsföreningarna. Till sist ska Svenska fotbollsförbundet arbeta för att
utöka och skapa fler samarbeten med sponsorer för att på så sätt stärka det sociala och miljömässiga
ansvarstagandet (Svenska Fotbollsförbundet).

1.4 Problemformulering
Frågorna och syftet med denna uppsats har växt fram under de två terminer på Högskolan i Borås
där jag läste magister i strategisk kommunikation och organisationer där min kontaktorganisation
var en ideell organisation. Mycket av den litteratur och kunskap vi tagit del av har varit svår att
applicera på en ideell organisation. Tillsammans med tidigare studier och intresse för CSR skapade
dessa två områden en nyfikenhet om hur arbetet med hållbarhetsfrågor kan se ut hos ideella
föreningar.
Att det finns ett behov att lägga ner mer tid och resurser på att ta fram mer forskning och
information kring hållbarhetsarbete hos ideella organisationer vittnar både tidigare forskning om
men även det resultat som kommer att presenteras i uppsatsen. Vid tidigare forskning har det funnits
mycket fokus på de större fotbollsföreningarna, exempelvis som de icke ideella i Sverige och även
internationellt som FIFA, samt att det har funnits ett ekonomiskt perspektiv.
Det är grunden till varför jag ville vända på steken och lyfta fram de mindre ideella
fotbollsföreningarna och lyfta fram det enorma arbete de gör och för att kunna skapa rätt
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förutsättningar för dem att kunna arbeta med frågor ur ett socialt och ekonomiskt
hållbarhetsperspektiv. Då både corporate social responsibility samt hållbarhetsbegreppet är
mångtydiga kommer begreppen att beskrivas under det teoretiska ramverket samt att det ges en
kortfattad beskrivning av begreppen för de fotbollsföreningar som tagit del av enkäten innan denne
kan besvaras. Klimathotet finns över oss alla och företag, organisationer och föreningar har, som
tidigare forskning vittnar om, allt större press på sig utifrån att ta ett allt större hållbart och socialt
ansvar men varför väljer forskare att exkludera de ideella föreningarna? Walters & Tacon (2011) är
av åsikten att det är av stor vikt att ytterligare forskning tas fram samt att Breithbart et al. (2015)
också menar att forskning som berör CSR-arbetet inom sport kan förbättras och utökas för att skapa
bättre förutsättningar för ett hållbart arbete inom olika idrottsorganisationer.
Samtidigt som konsumenter i dag sätter krav på olika organisationer och föreningar att arbeta
utifrån ett hållbarhetsperspektiv ökar medialiseringen och ställen vi kan kommunicerar på ökar.
Därför menar Landqvist & Hamrefors (2006) att det är extremt viktigt att det finns tydliga rutiner
samt en förståelse för alla medarbetare om vart kommunikationen ska ske för att undvika
missförstånd. Det sätter stora krav på de ideella föreningarna samt deras sätt att fungera och
kommunicera på samtidigt som kraven utifrån ökar.

1.5 Syfte och frågeställningar
Uppsatsen har som syfte att lyfta de ideella fotbollsföreningarna samt att undersöka hur denna
grupp arbetar med frågor som berör corporate social responsibility (CSR) samt hur de arbetar med
hållbarhetsbegreppet. Förutom att arbeta med frågor som hur finns det också ett syfte om att ta reda
på vem det är som informerar styrelsen och hur styrelsen arbetar för att sprida kunskapen vidare. Ett
delsyfte i uppsatsen är därför att studera vilka underliggande kommunikationsstrategier det finns
hos de ideella föreningarna och hur föreningarna arbetar med kunskapsdelning.
Uppsatsens frågeställningar lyder:
1. Hur ser kunskapsbasen ut hos ideella fotbollsföreningar om det hållbarhetsarbete
Riksidrottsförbundet och Svenska fotbollsförbundet bedriver?
2. I vilken utsträckning arbetar ideella fotbollsföreningar på sitt ansvarstagande gentemot CSRarbete?
3. Hur ser ideella fotbollsföreningar på kunskapsdelning från Riksidrottsförbundet och Svenska
Fotbollsförbundet?
4. I vilken utsträckning arbetar ideella fotbollsföreningar med kunskapsdelning inom
organisationen?
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2. Litteraturgenomgång
För att skapa en förståelse och tydlig bild av olika begrepps betydelse kommer detta kapitel börja
med att ge en beskrivning begreppen hållbarhetsbegreppet, ideella föreningar, kommunikation och
kunskapsdelning. Dessa begrepp ligger alla till grund för uppsatsens utformning av empiri och
framtida analys. Vidare kommer kapitlet presentera tidigare forskning, som belyser ideella
föreningar som arbetar med och utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

2.1 Hållbarhetsbegreppet - Ekonomisk, miljömässig och social
hållbarhet
Länge har det funnits en oro och förts en diskussion kring miljömässig och social inverkan på grund
av ekonomisk vinst inom företag och forskningens fokus har legat på att hitta en balans där den
sociala och miljömässiga hållbarheten inte ska behöva kompromissas för den ekonomiska (Belz &
Peattie, 2012). Begreppet hållbarhet kan användas för att beskriva hur samhället och företag
använder och förhåller sig till olika naturresurser och ekosystem, exempelvis färskvatten och
biologisk mångfald. Begreppet innebär också hur samhället förhåller sig till social rättvisa och
stabilitet (Borglund et al. 2012). 1997 publicerade Harvard Business Review Stuart L. Harts artikel
Beyond Greening: Strategies for a Sustainable World vilket blev en bekräftelse på att
hållbarhetsfrågor fått fotfäste i samhället och företag började inse konsekvenserna av hållbar
utveckling för deras verksamhet. Detta ledde till att företagsstrategier, som bidrar till en mer hållbar
välfärd, togs fram. Strategierna kan visa hur olika beslut som ett företag tar kan kopplas till de
globala hållbarhetsutmaningarna som samhället i dag står inför (Borglund et al. 2012).
Hållbarhet ur ett politiskt perspektiv handlar mångt och mycket om att skydda samhällets naturliga
resurser, behålla hälsan samt att garantera social välfärd. Det innebär att människan kan
uppmuntras, stimuleras och övertalas att agera på ett sätt som förbättrar hållbarhetens kvalité för det
gemensamma livet i samhället i dag (Belz & Peattie, 2012). Vidare menar författarna att det sätt
som saker och förslag presenteras på för människan påverkar vilka beslut människan tar och därmed
kan människan bli ”knuffad” i rätt riktning till att ta smartare, hälsosammare och mer hållbara
beslut istället för att bli tvingade till att ta dessa beslut (Belz & Beattie, 2012).
Den ekonomiska hållbarheten innefattar faktorer som berör hur vi kan skapa ekonomisk tillväxt
utan att riskera medarbetares hälsa och materiella resurser. Miljömässig (ibland ekologisk)
hållbarhet syftar till att den ekonomiska tillväxten inte får ske till priset av vår natur, miljö och
ekologi. Den sociala hållbarheten handlar om att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle där
människans grundläggande behov tillgodoses (Ottosson & Parment, 2016). Författarna menar att
det inte alltid är så enkelt att hålla isär de tre olika delarna av hållbarhetsbegreppet ofta överlappar
varandra. Den svenska regeringen har som ambition att de tre dimensionerna av hållbar utveckling de ekonomiska, miljömässiga och sociala ska ömsesidigt stödja varandra. I likhet med CSRbegreppet är hållbarhetsbegreppet också flertydigt. Det finns dock en fördel med
hållbarhetsbegreppet jämfört med CSR, menar författarna, och det är att tack vare
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Brundtlandkommissionen, har en tydligare (men långt ifrån entydig) definition, som tillämpas både
i Sverige och nationellt (Ottosson & Parment, 2016). För att tydliggöra skillnaden mellan CSR och
hållbarhetsbegreppet ännu mer kan CSR beskrivas som ett begrepp som vuxit fram genom frågan
om företagens sociala ansvar där begreppet haft företagen som en tydliggjord aktör redan från start.
Hållbarhetsbegreppet har däremot vuxit fram ut frågan som berör jordens tillgångar och länder
socio-ekonomiska utveckling (Borglund et al. 2012).

2.2 Ideella föreningar
Det finns cirka 200 000 ideella föreningar i Sverige och inom idrottsområdet så organiserar
Riksidrottsförbundet ungefär 20 000 idrottsföreningar som är fördelade på 68 stycken
specialidrottsförbund. Nio av tio vuxna svenskar är medlemmar i minst en ideell förening och i
genomsnitt sägs det att varje invånare är medlem i 4,5 föreningar. Slutsatsen är alltså att många
människor är medlemmar i ganska många olika föreningar (Nyholm & Bokelund Svensson, 2009).
Trots att det finns så pass många olika ideella föreningar runt om i landet så finns det ingen särskild
lag om ideella föreningar. I brist på egen lag blir istället föreningarnas stadgar oerhört viktiga
(Nyholm & Bokelund Svensson, 2009).
En förening bildas och existerar på grund av medlemmar som samlas som har samma idéer och
värderingar och vill samma sak. Medlemmar i en förening har rätt att föreslå och vara med om att
besluta om verksamheten. Det är medlemmarna, tillsammans med styrelsen, som formulerar syftet
med föreningen och sätter upp de mål som föreningen ska uppnå. Arbetet i en föreningen regleras
med stadgar vilket innebär att stadgar är regler för vad medlemmarna ska göra och inte får göra
(Nilsson, 2006). En ideell föreningen är en juridisk person och är därmed ansvarig för sina affärer.
Eftersom det är en juridisk person innehar föreningen också rättskapacitet vilket bland annat kan
innebära att föreningen kan äga tillgångar, exempelvis fastigheter och datorer. Föreningen ansvarar
med sina tillgångar för sina skulder och andra förpliktelser.
Idrottsföreningar har ett rent ideellt syfte med sin verksamhet. Alltså inte något egentligt vinstsyfte.
För att förverkliga det ideella syftet bedriver dock flertalet idrottsföreningar ekonomisk verksamhet
av något slag. Det kan exempelvis vara försäljning av korv och glass på hemmamatcherna,
försäljning av bingolotter eller anordnande av danser (Nyholm & Bokelund Svensson, 2009).
Föreningen kan vara arbetsgivare samt kan vara part inför domstol och myndigheter (Nyholm &
Bokelund Svensson, 2009).
För att en ideell föreningen ska kunnas bildas måste det finnas stadgar vilket Högsta Domstolen
klargjort samt för att kunna få rättskapacitet så krävs stadgar i föreningen (Andersson & Karlsson,
2017) och förutom att det ska finnas stadgar måste också stadgarna vara regler som alla medlemmar
förstår samt tycker är viktiga att arbeta efter (Nilsson, 2006). Förutom att anta stadgar så behöver en
förening dessutom anta ett särskiljande namn och välja styrelse (Nyholm & Bokelund Svensson,
2009). Styrelseledamöterna i föreningen har ett så kallat sysslomanna-ansvar vilket innebär att de
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ska ta tillvara på medlemmarnas intressen samt bevaka så att inget går snett. Hela styrelsen är
ansvarig inför medlemmarna och för att föreningen följer lagar och bestämmelser. Det är därför av
stor vikt att det finns en fungerar internkontroll (Nilsson, 2006).
Riksidrottsförbundet fungerar som en stödorganisation och är en paraplyorganisation för hela den
svenska idrottsrörelsen. Riksidrottsförbundets främsta uppgift är att stötta medlemsförbunden och
företräda idrottsrörelsen i kontakter med myndigheter och politiker bland annat. Det kan exempelvis
handla om att försöka balansera debatten genom att med fakta påvisa idrottens alla positiva värden i
kontrast till det negativa som dessvärre förefaller vara mer medialt spännande. En annan viktig
uppgift som Riksidrottsförbundet har handlar om den strategiska ledningen, vilken strategi idrotten
ska välja när det gäller exempelvis finansiering, organisationsformer och kommunikation (Nyholm
& Bokelund Svensson, 2009).
Riksidrottsförbundet består för tillfället av 68 olika specialidrottsförbund. Vissa av dem är rena
förbund som exempelvis Svenska fotbollsförbundet som företräder en enda idrott. En
idrottsföreningen behöver dock inte vara medlemmar i Riksidrottsförbundet men det finns dock
stora fördelar med att vara ansluten till förbundet. Exempelvis kräver många kommuner vid sin
bidragsgivning att föreningen är medlemmar i Riksidrottsförbundet och dessutom har föreningar
som är anslutna till förbundet rätt till det statliga lokala aktivitetsstödet. I vissa fall kan ett
medlemskap i Riksidrottsförbundet vara ett krav. Det kan exempelvis handla om möjligheten att
delta i tävlingar som arrangeras som exempelvis för att delta i seriespel för en fotbollsförening
(Nyholm & Bokelund Svensson, 2009). Många ideella föreningar vill tillhöra något förbund, vilket
är vanligt inom exempelvis idrottsföreningar. I dessa fall är det vanligt att förbunden ställer krav på
medlemsföreningarna i fråga om ändamål och verksamhet (Andersson & Karlsson, 2017). Nilsson
(2006) tar upp problematiken kring att starta en ideell föreningen och menar att en bättre start är att
ta kontakt med ett förbund/riksorganisation som verkar inom det aktuella området eftersom där kan
finnas mer erfarna medarbetare som kan komma med ovärderliga råd. Författaren menar också att
förbundet många gånger har färdiga stadgar att arbeta efter samt ett startpaket med medlemskort,
trycksaker och blanketter.
Nilsson (2006) menar att en av de viktigaste frågorna som en styrelse i en ideell förening måste
arbeta med och nå ut med är varför föreningen finns. Om föreningen arbetar med klara mål och
lyckas föra ut dessa till medlemmarna är mycket redan vunnet. Medlemmarna blir då informatörer
och säljare av föreningens idéer hemma, i skolan, på arbetet och bland vänner. Tydliga visioner och
konkreta mål om vad föreningen vill lockar och utmanar fler att vilja vara med. På samma sätt är
det viktigt att dela information för att medlemmarna ska veta vad deras förening gör men det är
också viktigt för att fler ska vilja komma och vara delaktiga och medlemmar i föreningen. I dag
finns det väldigt många olika sätt att sprida information på, alldeles för många kan tyckas ibland.
Nilsson (2006) menar att det kan vara en god idé att välja ett par olika sätt att kommunicera som
passar medlemmarna och styrelsen och sedan konsekvent använda dem för att slippa förvirring. Det
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inre arbetet i en förening bygger till stor del på kommunikation och information. Ju bättre
kommunikation och informationsdelning fungerar mellan styrelse och medlemmar och mellan
föreningen och samhället desto bättre kommer verksamheten att fungera (Nilsson, 2006).

2.3 Kommunikation
Granberg (2013) menar att en fungerande kommunikation mer eller mindre är ett krav för att en
förening ska kunna gå runt och komma framåt. Anledningen till att kommunikation kan vara svårt
är på grund av anledningen att vi tror det är enkelt. Många gånger kan vi tro att vi klart och tydligt
har förmedlat ett budskap och ändå ska kan det vara så att mottagaren inte förstår budskapet.
Barnards sätt att se på kommunikation och organisationer innebär att organisationer består av olika
relationer mellan människor vilket är anledningen till att kommunikation blir en viktig del i en
organisation för att organisationen ska kunna fungera. Att kommunikation har en viktig och central
del i organisationen beror på att det måste finnas ett samförstånd hos organisationens medlemmar
där samtliga måste acceptera organisationen mål för att kunna översätta dessa mål till handling
(Heide, Johansson & Simonsson, 2012).
Enligt Jacobsen & Thorsvik (2014) kan kommunikation traditionsenligt definieras som en process
där personer eller grupper sänder eller utväxlar information och därmed landar fokus på en
informationsöverföring. Författarna hävdar dock att kommunikation inte enbart handlar om att
överföra information utan kommunikation betyder även att idéer, attityder och känslor förmedlas
från en person till en annan eller till en grupp. I organisationer eller föreningar så hävdar Jacobsen
& Thorsvik (2014) att mycket av kommunikationen är av en icke-verbal karaktär där både
kroppsspråk, röstanvändning och andra icke-verbala signaler måste tolkas för att kunna säkerställa
vad det är som egentligen sägs.
När kommunikationens olika delar diskuteras pratas det om både envägs- och
tvåvägskommunikation. Envägskommunikation innebär att sändaren skicka ut ett budskap som
mottagaren tar emot och sedan tolkar budskapet. Tvåvägskommunikation innebär dock att
sändarens budskap får feedback och bemöts av mottagaren varpå det möjliggjorts för en dialog
mellan parterna (Smith, 2013). En av anledningarna till att kommunikation kan ses som en
komplicerad process beror bland annat på att sändaren kodar sitt budskap innan det sänds till
mottagaren. Ett kodat budskap påverkar av sändarens personlighet, tidigare upplevelser, erfarenhet,
sinnesstämning, attityd till mottagaren och olika förväntningar. I sin tur så tolkar även mottagaren
budskapet och hur denna tolkning sker påverkas av samma sorts faktorer som påverkade sändarens
kodning. Med andra ord - sändaren kodar sitt budskap innan det sänds och mottagaren tolkar det
budskapet. Kommunikation är alltså utbyte av budskap och ordet utbyte förutsätter någon form av
tvåvägskommunikation (Granberg, 2013).
Organisationers och föreningars kommunikationsprocess brukar enligt Jacobsen & Thorsvik (2014)
beskrivas som en bestämd följd av handlingar, där information överförs från en sändare till en
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mottagare. Kommunikationsprocessens syfte är att identifiera vem som kommunicerar med vem,
hur sändaren och mottagaren tolkar budskapet men kommunikationsprocessen belyser också vikten
av vilka kanaler som används vid en tvåvägskommunikation eftersom budskapet ska förmedlas
genom en kanal som mottagaren använder och är bekväm med att använda. För att en
kommunikationsprocess ska anses som effektiv krävs det att sändaren och mottagaren använder ett
språk som båda förstår, men Jacobsen & Thorsvik (2014) menar också att det är fördelaktigt att
använda flera kommunikationskanaler för att uppnå en effektiv kommunikationsprocess.
Kommunikationen mellan chefer och medarbetare var förr, oftast, kategoriserad som en
uppgiftsorienterad envägskommunikation. En uppgiftsorienterad envägskommunikation innebär att
det var cheferna som berättade för medarbetarna vad som skulle göras där mottagaren inte bemötte
sändarens budskap eller gav feedback (Heide & Simonsson, 2011). Det har dock framkommit att
den viktigaste kommunikationen som vi har är via språket och som oftast sker muntligt. En
människas och medarbetares tillvaro bygger på olika relationer till andra människor och det är vår
kommunikation som ligger till grund för detta (Granberg, 2013). Bredolt & Sentkas (2009) menar
därmed att tvåvägskommunikation bidrar till en dialog där sändare, som nämnt ovan, interagerar
direkt med mottagaren. Denna integration menar författarna i sin tur kan leda till en långvarig
relation där tillit skapas.
I dag kan kommunikation ske på flera olika sätt och på flera olika plan. Det kan exempelvis handla
om muntlig kommunikation, skriftlig kommunikation i form av brev, e-post och sms samt att det
kan vara kroppslig kommunikation (Granberg, 2013). Heide & Simonsson (2011) påpekar det
faktum att kommunikation i en organisation har förändrats till den grad att kommunikationens fokus
numera ligger på att skapa dialoger. I dessa dialoger ska fokus vara på organisationens visioner,
värderingar och strategier. Hedie, Johansson & Simonsson (2012) menar även dem att
kommunikation inom en organisation har förändrats. Författarna menar dock att när det diskuteras
kommunikation inom olika organisationer pratas det även om kunskapsdelning där det på senare tid
pratas om organisationernas medialisering.
Organisationernas medialisering innebär människors olika beroende av medier för att kunna
inhämta information, generera kunskaper och tänka. I vårt samhälle i dag har olika sociala medier
växt sig allt starkare på marknaden och i dagens samhälle använder sig många av sociala medier för
att få fram information. Håkansson & Nelke (2015) trycker på att det är av stor vikt att
organisationer och föreningar växer tillsammans med sociala medier och nya olika sätt att
kommunicera och interagera på som växer fram i takt med att olika sociala medieplattformar växer
sig allt större. Författarna menar att sociala medier kan skapa nya och förhoppningsvis bättre
förutsättningar för en förening eller organisation att kommunicera på.
Det är dock inte alltid som sociala medier är ett smidigt sätt att kommunicera och interagera på,
även om det i vissa fall såklart kan vara det, men i takt nya sociala medieplattformar växer fram
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måste föreningar också lära sig dessa och innan detta är gjort kan sociala medier bidra till att saker
som inte får eller ska spridas ändå får en spridning (Landqvist & Hamrefors, 2006). Förutom det så
finns det också andra svårigheter som sociala medier kan bidra med inom en förening. Att försöka
skapa strukturer som ska möjliggöra för en lyckad kommunikation där information till rätt person i
rätt tid når fram kan upplevas som problematisk på grund av de många olika
kommunikationsmöjligheterna som sociala medier medför. Att kommunikation kan ske på många
olika kanaler kan skapa förvirring inom föreningen och göra mer skada än nytta hos föreningen. På
grund av alla de kanaler och nätverk som finns idag ökar det också risken för att information delas,
att det inte når hela vägen fram till mottagaren samt att delar av informationen tappas på vägen.
Därför är det extra viktigt med en extrem tydlighet från styrelsen om hur och vart kommunikationen
ska ske (Landqvist & Hamrefors, 2006).

2.4 Kunskapsdelning
Att utbyta kunskap inom en organisation, förening eller olika grupper är en välanvänd strategi som
återfinns hos många olika organisationer och föreningar. För att kunna arbeta med kunskapsdelning
inom en föreningen är det av stor vikt att det finns en förståelse för vad kunskap är. Kunskap och
kunskapsdelning kan exempelvis beskrivas som en resurs hos organisationer och föreningar. Hislop
(2013) menar att vi lever i ett kunskapssamhälle där kunskap är en nödvändig resurs för att kunna
konkurrera på den marknad där organisationen eller föreningen existerar. Det är dock viktigt att ha
en förståelse till vad som ligger bakom kunskapsdelning, eller utebliven kunskapsdelning, inom en
föreningar. Hislop (2013) skriver om ledarskap, förtroende och kunskapsdelning där författaren
menar att ett växlande ledarskap har ett positivt samband med kunskapsdelning mellan medarbetare
inom en förening. En viktig aspekt att ta hänsyn till som berör medarbetarnas inställning till
kunskap och kunskapsdelning är hur kulturen ser ut hos en viss organisation eller förening.
Hislop (2013) menar att ett organisatoriskt engagemang samt ett etablerat förtroende är det som
ligger till grund för att medarbetare ska vara öppna och villiga att dela den kunskap som finns inom
föreningen och de olika arbetsgrupperna. Ett organisatoriskt engagemang handlar till stor del av den
känslomässiga anknytningen medarbetaren har till föreningen. Den känslomässiga anknytningen
påverkas av de mål och värderingar som återfinns hos föreningen vilket i sin tur har en påverkan på
medarbetarnas motivation och beteende till att dela kunskap. Författaren påpekar dock att det
organisatoriska engagemanget samt är sammanlänkat med förtroende. Förtroendet, i detta fall, har
dock inte att göra med förtroendet till styrelsen, utan snarare förtroende till övriga medarbetare. Det
kan dock innebära att kunskapsavdelningen begränsas om medarbetare upplever att det finns ett
minskat förtroende genom exempelvis olika konflikter som uppstår genom meningsskiljaktigheter
medarbetare sinsemellan eller frågor som rör organisationen. Begränsad kunskapsdelning kan också
ha sin grund i hur olika medarbetare behandlas inom föreningen, hur de uppfattar sin egna tillvaro i
föreningen samt att medarbetare är osäkra och det finns oroligheter kring den egna kunskaper.
Medarbetarnas attityd till att vilja dela kunskap medarbetare sinsemellan kan faktiskt begränsas
negativt genom att de inte känner sig behövda eller rättvist behandlade.
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När det pratas om kunskapsdelning är det också viktigt att prata om kommunikation samt att ha en
förståelse för vad som kan ligga bakom. Det kan exempelvis vara dagens medialisering som skapar
en ökad integration men också nya och olika möjligheter för medarbetare att knyta an. Heide,
Johansson & Simonsson (2012) menar att dagens medialisering innebär människors olika
beroenden av medier för att kunna inhämta relevant information, generera och dela olika kunskaper
men också för att tänka.
Chow & Chan (2008) är inne på liknande spår där de i sin artikel Social network, social trust and
shared goals in organizational knowledge sharing undersöker hur dagens sociala nätverk kan
underlätta för kunskapsdelning inom en förening. Resultatet som författarna kom fram till var att de
medarbetare som i större utsträckning har en högre grad av socialt nätverk samt delar och skapar en
förståelse för de gemensamma mål som föreningen gemensamt upprättat har en större vilja att dela
med sig av den kunskap de innehar. Både Hislop (2013) och Chow & Chan (2008) menar att
medarbetare som delar organisationens eller föreningens mål och visioner samt ett socialt
förtroende inom föreningen mellan medarbetare skapar bättre förutsättningar för interaktion
medarbetare sinsemellan. Det visar att medarbetare inte bara vill lära sig av varandra utan de är
också villiga att dela med sig av egna kunskaper och erfarenheter. Hislop (2013) tar dock upp att det
kan finnas olika intressekonflikter, både medarbetare sinsemellan, men också mellan medarbetare
och den berörda föreningen. Dessa konflikter kan då ge medarbetarna en negativ attityd gentemot
kunskapsdelning. Hislop (2013) påpekar dock att det är viktigt att det finns en förståelse för att all
kunskap som varje individ innehar är unik och ska kopplas till den enskilde individen och inte
föreningen. Av den anledningen kan inte en organisation eller förening ta för givet att en
medarbetare ska vilja dela sin kunskap för att föreningen ska nå de mål som finns uppsatta eftersom
kunskapen är individens och därmed bestämmer denne själv om var, när eller hur de vill att
kunskapen ska delas eller användas.
Som både Chow & Chan (2008) samt Hislop (2013) påpekar att förutsättningar för kunskapsdelning
ökar om medarbetarna accepterar föreningens mål. Heide, Johansson & Simonsson (2012) är inne
på samma spår men utifrån en kommunikativ synvinkel och som Hislop (2013) beskriver så hänger
kunskapsdelning samma med kommunikation. Barnard menar att kommunikation är en viktigt och
central del i en förening på grund av att föreningar eller organisationer är uppbyggda av relationer
mellan människor. Kommunikation är också viktigt ur den synvinkel där Heide, Johansson &
Simonsson (2012) menar att samtliga medlemmar i föreningen ska acceptera de mål som finns i
stadgarna men också för att medlemmarna ska översätta målen till handling. Strategier som dessa
olika typer av kunskap kan leda till inom en organisation är bland annat överföring av tyst kunskap
och därmed göra den explicit. Genom sociala medier och social kunskap som skapas i grupp går det
att utveckla kunskapsdelning sinsemellan medarbetare.
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2.5 Ideella fotbollsföreningars samhällsansvar
Robertson, Eime & Westerbeek (2018) menar att den gemenskap som återfinns i ideella och
frivilliga föreningar, exempelvis fotbollsföreningar, spelar en viktig roll i skapandet av det sociala
kapitalet hos samhället i dag. Författarna påpekar dessutom att dessa ideella föreningar, förutom
dess väsentliga syfte att tillhandahålla rekreations- och konkurrenskraftiga sporttjänster till sina
medlemmar, också har en viktig roll i hur hälsan återspeglas i ett samhälle. Ideella idrottsföreningar
har, enligt samhällets uppfattningar, ett stort socialt ansvar samt att verka hälsofrämjande för
samhället. Det framkom dock att olika idrottsföreningar inte prioriterade, eller hade möjlighet att
prioritera, arbetet som berör det samhälleliga ansvaret utan det grundläggande ansvaret hos
idrottsföreningar låg fortfarande på att kunna maximera deltagandet hos medlemmarna, i en säker
miljö som ska vara tillgänglig för de olika intressenterna medan de fortfarande är ekonomiskt
lönsamma (Robertson, Eime & Westerbeek, 2018).
Trots att det finns en påvisad ökning om forskning kring ämnet CSR under de senaste 30 åren är det
inte förrän nyligen som begreppet har analyserats i relation till olika former av sport. Att sätta CSR
och sport i relation till varandra har skett när sportens roll i samhället har blivit allt mer
framträdande samt när idrottsorganisationer har blivit allt mer inflytelserika medlemmar av
samhället i stort (Walters & Tacon, 2011). Samtidigt så påstår Jacobsen & Thorsvik (2014) att
privata och offentliga organisationer blir allt mer lika varandra och vidare så suddas skillnaden
mellan privat och offentligt ut genom ett allt mer formaliserat samarbete mellan offentliga, privata
och ideella organisationer där samarbetet kan beröra de förväntningarna som finns utifrån samhället
gällande i vilken utsträckning de ska ta sig an ett hållbarhetsarbete. Walters & Tacon (2011) säger
att den betydelse av öppenhet och ansvarstagande som återfinns hos företagsverkamheterna numera
har överförts till sportsliga organisationer. Denna förskjutning har bidragit till att vissa
idrottsorganisationer inte kan ignorera CSR och tar sig an arbetet trots att det kan finnas vissa
problem med tillgängliga resurser.
Vidare menar Robertson, Eime & Westerbeek (2018) att olika former av gemenskapsorganisationer
utgör en viktigt roll och grundpelare i dagens samhälle som har en möjlighet att kunna påverka
samhället på både positiva och negativa sätt. För att kunna maximera de positiva resultaten bör
idrottsorganisationerna också ägna sina resurser åt arbetet med ett socialt ansvar där inkludering,
deltagande samt minskar riskerna för skador hos de olika intressenterna främjas. Dock menar
författarna att de flesta idrottsorganisationer är av frivillig och ideell karaktär och därför kan
föreningarna inte förväntas att arbeta med ett ansvar utöver det som lagarna kräver. De menar att
arbeta kärnverksamheten och samtidigt arbeta med sociala hållbarhetsfrågor är utöver deras
resurser. Trots att det är oerhört resurskrävande kommer det allt mer press utifrån med att arbeta
med dessa frågor.
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2.6 CSR och fotbollens globala räckvidd
Författarna Walters & Tacon (2011) lyfter fram en akademisk recension som belyser sju
nyckelfunktioner i sportens CSR där den första funktionen innebär att CSR kan dra nytta av den
popularitet och globala räckvidd som sport i dag faktiskt har. Desto mer sporten framträder inom
media desto mer bidrar sporten till att kommunicera CSR till en bred och global publik. För det
andra involverar sporten ungdomar och studier har visat att barn är mer villiga att delta i CSRprogram om programmet är sammanlänkat med en sportorganisation vilket leder till den tredje
aspekten där sport kan användas för att generera positiva hälsoeffekter. Den fjärde aspekten belyser
att sportens CSR alltid kommer att involvera en grupp av människor och därmed stöds arbetet med
social interaktion vilket leder till den femte fördelen som belyser en förbättrad interaktion och en
ökad förståelse för olika kulturer. Den sjätte innebär att aktiviteter som berör sporten också kan leda
till en ökad förståelse för vår miljö och öka medvetenheten kring hållbarhetsarbetet. Till sist så kan
ett deltagande i olika aktiviteter inom sportens CSR skapa direkta tillfredsställelseförmåner.
Det är dock viktigt att skapa en förståelse för att dessa sju nyckelfunktioner inte på något sätt sker
på ren automatik utan är något som under en längre tid måste arbetas fram samt att för att fortskrida
arbetet är det av stor vikt att ytterligare forskning tas fram (Walters & Tacon, 2011). Breithbart et al.
(2015) är också av åsikten att forskning som berör CSR-arbetet inom sport kan förbättras och
utökas för att skapa bättre förutsättningar för ett hållbart arbete inom idrottsorganisationer vilket
leder oss vidare till den undersökning som Zeimers et al. (2018) arbetade fram där resultatet visar
att det dock krävs kunskap inom olika idrottsföreningar för att kunna förankra arbetet med CSR.
Det innebär att det behövs både interna och externa inlärningsprocesser som författarna vidare delat
in i fyra olika nivåer - individuell, grupp, intern organisatorisk samt extern organisatorisk.
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3. Teoretiskt ramverk
Detta kapitel har fokus på, och kommer beskriva, Corporate social responsibility som ligger till
grund för uppsatsens teoretiska ramverk. Kapitlet börjar med en allmän beskrivning av begreppet
för att sedan gå djupare in på Carroll´s Pyramid of Social Responsibility. Den vetenskapliga teorin
har undersökningens empiri inspirerats av och även till viss del bearbetats utifrån och vidare
kommer teorin att genomsyra den analys som senare presenteras.

3.1 Corporate social responsibility
Begreppet corporate social responsibility (CSR) används i dagens samhälle för att diskutera ett
företags, organisations eller förenings samhällsansvar. CSR syftar till det sociala och miljömässiga
ansvarstagandet i vårt samhälle. Ansvaret, som befinner sig utöver det som lagarna kräver, innebär
att alla föreningar har ett ansvar för hur de påverkar den omgivande miljön och vårt samhälle.
Sedan millennieskiftet har uppfattningen om att företag har ett ansvar bortom det lagen kräver fått
ett allt större fotfäste. Allt fler ideella, offentliga och privata organisationer arbetar för att företag
ska bredda och stärka sitt sociala och miljömässiga ansvarstagande. Statliga organisationer lyfter
företagens sociala ansvar, konsulter med inriktning mot socialt ansvarstagande har etablerat sig och
högskolor och universitet har inrättat forskningsinstitutioner och har kurser inriktade på socialt
ansvar (Borglund et al. 2012). EU-kommissionen beskriver arbetet med CSR som ett engagemang
för att kunna skapa en renare miljö samt att försöka uppnå ett bättre samhälle. Både för
människorna som lever och bor här i dag men också för den kommande generationen och deras
framtid.
Eu-kommissionens definition av Corporate social responsibility (CSR) lyder som följer:
Ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och
miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna, utöver vad
lagen kräver. (Löhman & Steinholtz, 2003)
Borglund et al. (2012) menar dock att det är svårt att hitta en grundläggande beskrivning för arbetet
med CSR som binder samman små enmansföretag, socialt entreprenörskap, ideella föreningar,
medelstora tjänsteföretag samt stora tillverkande bolag med betydande tunga investeringar. Däremot
har allt fler organisationer och föreningar tagit till sig idéer och krav som kommer från samhället
om att arbeta med ett socialt och miljömässigt ansvar och försöker på olika manifestera att frågor
kring sociala och miljömässiga ansvar tas på allvar. Trots spridningen är det fortfarande främst de
större bolagen och organisationerna som tagit sig an frågor som berör arbetet med CSR medan
medelstora och mindre bolag inte ännu gjort det i samma utsträckning. Anledningen till detta beror i
många fall på att multinationella företag ofta har fler kritiska ögon riktade mot sig i form av
aktieägare, medier, intresseorganisationer samt stora konsumentgrupper (Borglund et al. 2012).
Trots att det funnits flera olika försök till att definiera corporate social responsibility, CSR, genom
olika teoretiska modeller eller genom mer praktiskt tillämpbara riktlinjer och regelverk finns det
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ingen gemensam och tydlig bild av vad begreppet betyder i praktiken. Att CSRs betydelse
fortfarande är diffus ger varje enskilt företag, organisation eller förening utrymme till att göra sin
egen tolkning av vad deras ansvar kan innebära och omfatta vilket i sin tur leder till många olika
skiftande tolkningar. Det är dock inte enbart negativt med många olika skiftande tolkningar om vad
begreppet innebär. Det finns fördelar och dessa innebär bland annat att företag, organisationer och
föreningar har möjlighet att kontinuerligt anpassa ansvaret efter företagets nya situationer
(Borglund et al. 2012).
Corporate social responsibility, CSR, är ett område som har utvecklats, och fortsätter utvecklas, i
raketfart. Löhman & Steinholtz (2003) anser att definitionen CSR kan ses som en kombination av
tre olika separata agendor. Den första, sustainability (hållbar utveckling) har sitt ursprung från FN:s
möte i Rio de Janeiro år 1992 och Agenda 21. Hållbarhet som begrepp ämnar att beskriva hur
människor i dag ska klara av att balansera såväl de sociala och ekonomiska miljöfrågorna i världen
så att mänsklighetens långsiktiga överlevnad inte hotas. Den andra agendan är corporate
accountability som handlar om företagens ansvar och sätter fokus på företagens trovärdighet samt
används i sammanhang där det diskuterar företagets sätt att hantera den situationen. Den sista
agendan corporate governance tar upp hur företag sköts. Med andra ord handlar det om öppenhet
och, i dess förlängning, trovärdighet. Författarna menar alltså att CSR växt fram som en tolkning av
de tre olika agendorna vilket gör begreppet CSR mycket med omfattande än de tre ord som ingår i
begreppet (Löhman & Steinholtz, 2003).
Trots många definitioner är det, som nämnt ovan, ett frivilligt ansvar att arbeta med CSR-frågor hos
företag, organisationer och föreningar. Ansvaret går längre än vad lagen egentligen kräver och detta
ska tas i relation till företagets intressenter. Det kan innebära att ett företag måste kunna se hur deras
verksamhet påverkar omvärlden genom ett bredare perspektiv (Löhman & Steinholtz, 2003).
Borglund et al. (2012) menar dock att idéer om vad som är ett tillräckligt ansvarstagande skapas i
relationer mellan människor och bygger på förväntningar, normer och regler utifrån. Det ska vara
möjligt och enkelt för omgivningen att värdera och jämföra företagets ansvarstagande, dels om att
göra det möjligt att bedöma, granska och utkräva ansvar av de företag som inte tar ansvar i den
utsträckning de säger sig göra.
Löhman & Steinholtz (2003), författarna till boken Det ansvarsfulla företaget, menar att det skett en
värderingsförskjutning från materiella till immateriella värderingar. För ett företag eller organisation
kan det innebära att det numer inte längre räcker med att ha överlägsna produkter och erbjuda en
bra service. Att ha bra värderingar och ta ansvar har blivit en del av konkurrensen i dagens
samhälle. Det kommer nya krav från politiker både på global och lokal nivå samtidigt som dagens
konsumenter är bättre informerade än de tidigare och ställer krav på att produkterna ska vara både
hållbart och ansvarsfullt framställda. Konsumenterna vill samtidigt också ha information kring
produktionssättet, produktinnehåll och ha information kring hur företagets sköts i det stora hela.
Konsumenterna vill att företaget ska stå för något och samtidigt ha värderingen som kunden ska
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kunna identifiera sig med. Kunden ,med andra ord, kan eller vill kunna identifiera sig själv med
hjälp av produkten (Löhman & Steinholtz, 2003).
En tidig definition av begreppet samhällsansvar gick ut på att organisationer, företag och föreningar
hade fyra olika ansvarsrelationer (Jacobsen & Thorsvik, 2014).
Ekonomiskt ansvar - att skaffa fram varor och tjänster som människor vill ha och behöver,
•
och som de därmed också vill betala för.
Legalt ansvar - det vill säga ett ansvar för att hålla sig inom ramen för de lagar och regler
•
som gäller i det samhälle där organisationen verkar.
Etiskt ansvar - vilket innebär att organisationer också ska hålla sig inom de informella
•
ramar, regler och normer som gäller i det samhälle där organisationen verkar.
Filantropiskt ansvar - vilket syftar på att organisationer även bör bidra till aktiviteter som de
•
inte har direkt nytta av, men som skapar nytta för andra. Det kan handla om att medverka till
lokal kulturverksamhet, donera konstverk, ge stöd till lokala idrottslag och föreningar och
liknande.

3.2 Pyramid of Corporate Social Responsibility
Carroll's (1991) “Pyramid of Corporate Social Responsibility” är en av de mest använda modellerna
som finns inom området för forskning kring CSR och hållbarhetsfrågor. För att arbetet med CSR
ska accepteras bör utformningen och utarbetningen vara av sådan karaktär att hela verksamheten är
involverad. Carrolls pyramid om CSR går att dela upp i fyra olika typer av socialt ansvar som
vardera representerar olika nivåer av ansvarstagande och som tillsammans utgör en enhetlig bild av
CSR. De fyra olika nivåerna beskriver ett ekonomiskt, lagligt, etiskt och till sist filantropiskt ansvar.
Nivåerna avbildas och illustreras i en hierarkisk pyramid där det ekonomiska ansvaret utgör
grunden i pyramiden och nästa nivå innebär det lagliga ansvaret som följs av det etiska ansvaret och
i toppen på pyramiden finns det filantropiska ansvaret som kan ses som den högsta nivån av
ansvarstagande.
Carroll menar att dessa olika ansvarsområdena alltid har funnits i en viss utsträckning med att det
under de senaste åren så har etiska och filantropiska funktioner antagit en betydelsefull plats i det
dagliga arbetet mot en hållbar framtid (Carroll, 1991).
Ur ett historiskt perspektiv skapades organisationer som ekonomiska enheter med syftet att
tillhandahålla varor och tjänster till samhället och dess medborgare. Det innebär att det ekonomiska
ansvaret har som främsta uppgift att producera varor och tjänster som ska säljas till rättvisa priser
som samhället och dess medborgare behöver samtidigt som organisationerna gör en acceptabel vinst
i processen. En organisation måste gå med vinst för att kunna överleva i samhället vilket gör att det
ekonomiska ansvaret utgör grundpelaren i pyramiden för utan det ekonomiska ansvaret kan
organisationer inte heller arbete med de tre övriga ansvarsområdena (Carroll, 1991).
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The pyramid of corporate social responsibility. (Carroll, 1991).

Den andra nivån i Carrolls pyramid berör det lagliga ansvaret. Förutom att en organisation ska gå
med vinst förväntas organisationen dessutom att följa lagar och regler som utfärdats av bland annat
statliga och lokala myndigheter. Reglerna och lagarna kan dock se olika ut i olika länder och det är
organisationens plikt att följa de lagar och regler som finns i det land som de är verksamma i. För
att delvis uppfylla en del av det “sociala avtalet” som finns mellan organisationer och samhället
förväntas därmed organisationerna att fortsätta sina ekonomiska uppdrag inom ramen för lagen. Det
innebär också att, även om det lagliga ansvaret utgör steg två på pyramiden, det lagliga ansvaret
samexisterar tillsammans med det ekonomiska ansvaret som grundläggande förutsättningar för
organisationens överlevnad (Carroll, 1991).
Den tredje nivån som utgör en del av pyramiden handlar om det etiska ansvaret som handlar om
organisationers frivilliga ansvar samt att de ska hålla sig inom de informella ramar, regler och
normer som gäller i det samhälle där organisationen verkar. Etiskt ansvar utgör de normer eller
förväntningar som återspeglar ett intresse för vad konsumenter, anställda, aktieägare och samhället
anser vara rättvisa eller i enlighet med respekten för eller skyddet av intressenternas moraliska
rättigheter. Att organisationer arbetar med det etiska ansvaret, framförallt efter påtryckningar av
samhället, tvingar organisationer att ta ett ansvar som befinner sig utöver det lagarna kräver men det
kan också skapa en bakomliggande drivkraft till att upprättandet av nya lagar och förordningar
(Carroll, 1991).
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Det filantropiska ansvaret som är den fjärde delen och toppen på pyramiden omfattar det ansvar
gentemot samhället där organisationer ska agera gentemot samhällets förväntningar om att
organisationerna är goda medborgare där de även bör bidra till aktiviteter som de inte har direkt
nytta av, men som skapar nytta för andra. Det kan bland annat handla om att ge stöd till lokala
idrottslag och föreningar eller att bidra med anställdas tid och organisationens pengar för att vara en
god samhällsmedborgare. Det handlar med andra ord om handlingar som främjar människors
välfärd. Det filantropiska ansvaret ligger utanför de lagar och regler som finns i samhället och
ansvaret anses vara frivilligt från organisationernas sida även om det alltid finns förväntningar och
påtryckningar från samhället (Carroll, 1991).
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4. Metod
I detta kapitel kommer det att beskriva hur studiens metodiska tillvägagångssätt sett ut. Det kommer
att diskuteras enkätens för- och nackdelar, samt presentera urval och datainsamlingen samt enkätens
utformning och design. Vidare förs det en diskussion kring forskningsetiska riktlinjer, validitet,
reliabilitet samt objektivitet.

4.1 Hypotes
Bryman (2011) menar att det inte alltid finns en ordagrant uttalad hypotes men att det allt som oftast
brukar finnas ett antagande utifrån den teori och tidigare forskning som tidigare presenteras. Inför
denna studie ligger hypotesen i att ideella fotbollsföreningar inte har den tid eller kunskap som
behövs för att kunna arbeta med CSR relaterade frågor samt med social, ekonomisk och
miljömässig hållbarhet.
Anledningen till att jag landar i ovanstående information grundar sig i den forskning som
presenterats kring ämnet men också efter att ha arbetat med en ideell kontaktorganisation under min
studietid. eftersom jag under arbetets gång stött på att tiden hos en ideell organisation är viktig och
välplanerad vilket i relation till uppmuntran och krav utifrån att arbeta utifrån ett hållbart perspektiv
landar i att ett hållbarhetsarbete kan vara för mycket för ideella fotbollsföreningar att ta sig an.

4.2 Utformning av webbenkäter
En fördel med enkäter är att det är enkelt att nå ut till ett större geografiskt område (Bryman, 2011),
vilket jag haft nytta av i uppsatsen då enkäterna skickades ut till fotbollsföreningar i hela Skåne.
Enkäterna skickades ut till slumpmässigt utvalda fotbollsföreningar via e-mail. Trost (2012) menar
att det är av stor vikt att begränsa antalet frågor i en webbenkät och Bryman (2011) menar även han
att det är viktigt att tänka på att inte ställa för många frågor i en enkät eftersom mottagaren snabbt
kan tröttna om frågorna inte engagerar målgruppen. Det är därför som webbenkäten, som skickades
ut till slumpmässigt utvalda fotbollsföreningar i Skåne, hade sammanlagt tio stycken frågor. Frågor
som berör ämnen såsom CSR, hållbarhetsbegreppet samt frågor om kommunikation. De tio
frågorna kunde besvaras mellan cirka 3-5 minuter. Det fanns dock en önskan om att ställa fler och
mer djupgående frågor för att kunna få mer uttömmande svar för att kunna göra en mer djupgående
analys. Att frågorna begränsades gjordes dels på grund av att det finns en uppfattning om att tiden är
knapp hos ideella fotbollsföreningar eftersom de som arbetar där har mycket att stå i men också på
grund av att många arbetar ideellt.
Vid utformning av en enkät kan det förslagsvis användas både slutna och öppna svarsalternativ. Att
använda slutna svarsalternativ kan göras på grund av att minska risken för missförstånd hos
mottagaren och mottagare behöver oftast bara kryssa i olika svarsalternativ - vilket kan underlätta
när svaren som kommit in ska tolkas. Öppna svarsalternativ ger dock mottagaren en större
självständighet att kunna formulera sina svar vilket leder till att den kvalitativa effekten kommer
fram även i en enkät (Körner & Wahlgren, 2015). I ovan nämnda webbenkät har det använts både
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stängda och öppna svarsalternativ. De öppna svarsalternativen var något begränsade men det fanns
ändå en önskan om att få fram mer kvalitativa drag genom kommentarer från de ideella
fotbollsföreningar som medverkade. Men eftersom det fanns en misstanke om begränsad tid hos de
medverkande fotbollsföreningarna var många frågor slutna med olika kryssalternativ eftersom jag
inte ville att många frågor och öppna frågor skulle få föreningarna att hoppa av enkäten.
Trost (2012) menar också att frågorna som formuleras i webbenkäten ska vara enkla och
lättbegripliga för mottagaren och därför är det också av stor vikt att i webbenkäten akta sig för
krångliga eller svåra ord. Ord och begrepp som CSR och hållbarhetsarbete kan vara mångtydiga och
för att undvika missförstånd förklarades begreppen innan webbenkäten kunde besvaras. Att
begreppen förklaras gjordes med en förhoppning om att det skulle ge respondenterna tillräckligt
med saklig information samt att det fanns en förhoppning om att alla respondenter skulle förstå
begreppen på samma sätt som beskrivs i denna uppsats. Detta är dock ingen garanti för att
begreppen har likadan betydelse hos alla de som besvarade enkäten. Med detta i åtanke menar
Bryman (2011) att en nackdel som finns med webbenkäter är att den som skapar enkäterna inte kan
vara på plats och besvara eventuella frågor som uppstår medan webbenkäten besvarades. Pickard
(2013) är inne på samma spår som Bryman (2011) som menar att en webbenkät måste kunna klara
av att stå för sig själv just av den anledningen att det inte finns någon möjlighet till att ställa
följdfrågor. Det går inte heller att säkerställa att respondenterna har förstått ord och begrepp på
liknande sätt och därmed finns det också en risk att respondenterna inte tolkar frågorna och
innebörden rätt (Pickard, 2013).

4.3 Urval och population
Att använda kvalitativa metoder görs ofta med en förhoppning om att få fram ”på-djupet-data” och
den empiri som eftersöks är av beskrivande och djupgående karaktär (Bryman, 2011). En av de
vanligaste metoderna för att samla in kvalitativ data är att använda sig av djupintervjuer (Bruhn
Jensen, 2011). Pickard (2013) menar att syftet med intervjuer är att få fram vad en viss specifik
grupp, vilket i det här fallet hade varit ideella fotbollsföreningar, har för åsikter om ett visst
förutbestämt område.
Istället för att undersöka ”på-djupet-data” eftersöker denna uppsats ett utsträckningsperspektiv
vilket innebär att det finns en förhoppning om att undersöka hur stort problemet är och i vilket
utsträckning ideella fotbollsföreningar i dag säger sig arbeta utifrån ett
hållbarhetsperspektiv och fortsättningsvis i vilken utsträckning de önskar hjälp för att kunna
bedriva verksamheten utifrån detta perspektiv. Av den anledningen lämpar sig en kvantitativ metod
för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 2011).
För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar, som tidigare presenterats, har det används
en kvantitativ metod i form av webbenkäter som skickats ut till styrda slumpmässigt utvalda
fotbollsföreningar i Skåne. Bryman (2011) menar att målinriktade eller målstyrda urval handlar om
att välja föreningar som har en direkt koppling till det som det finns för avsikt att undersöka, vilket i
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detta fall handlar om slumpmässigt utvalda, aktiva fotbollsföreningar i Skåne. Det innebär att
fotbollsföreningarna, ett mindre urval ur en större grupp, ska kunna representera populationen med
ambitionen om att kunna dra slutsatser om hela den population som undersöks (Bryman, 2011).
Antalet enkäter som skickades ut var totalt 60 stycken och det inkom totalt 18 stycken svar vilket
skapar en svarsfrekvens på totalt 30 %.
Begreppet urval innebär att i en undersökning går det inte alltid kan samla in data från alla i den
population som forskaren har för avsikt att undersöka i. Trost (2012) beskriver att dessa urval görs
på grund av att det skulle bli alldeles för dyrt och komplicerat om en forskare skulle skicka ut
enkäter till alla i den population som det undersöks i. Det hade med andra ord blivit ett alldeles för
stort och tidskrävande jobb att skicka ut webbenkäter till alla ideella fotbollsföreningar i Sverige.
Av den anledningen har begränsningar gjorts till ideella fotbollsföreningar i Skåne samt att det skett
ett målstyrd slumpmässigt urval av alla de ideella föreningarna i Skåne eftersom de är så pass
många.
Vidare beskriver Trost (2012) att när data samlas in via enkäter ska resultatet från enkäterna kunna
användas för att uttala sig om hela populationen på ett rättvist sätt. Med det menas att en given
procentandel av de ideella fotbollsföreningarna i populationen representerar ett representativt urval.
Vilket innebär att de utvalda representerar en del av befolkningen på ett sätt så att urvalet är i en
liten skala av populationen, de ska alltså representera alla andra. Vidare menar Djurfeldt, Larsson &
Stjärnhagen (2018) att det kan föras en diskussion kring en del av den osäkerhet som omgärdar
resultatet av kvantitativa undersökningar. Den osäkerheten grundar sig bland annat i bortfall, det vill
säga, icke-svar som enkäten bidrar med. Ett bortfall kan gälla enskilda frågor men det kan också
gälla ett helt frågeformulär. Författarna menar att bortfall vid ett helt frågeformulär ofta är de
enkätutskick där respondenterna själva har ansvaret för att se till att enkäten besvaras (Djurfeldt,
Larsson & Stjärnhagen, 2018).
Vidare menar Bryman (2011) att en synpunkt som sällan tas på allvar gällande kvantitativa metoder
är det resultat som förs fram i uppsatsen. Det han menar med det är att om det gjorts ett urval kan
det endast ske en generalisering utifrån den population utifrån vilken urvalet är hämtat ifrån. Moore
(2000) menar att det vid en svarsfrekvens på 50 % eller lägre så bör det inte göras något kvantitativa
analyser eftersom resultaten har för stor statistisk osäkerhet, dock kan ytterligare kvantitativa
undersökningar tas fram för att undersöka resultatet och reliabiliteten. Då svarsfrekvensen i denna
uppsats ligger på 30 % kan det påstås att det inte går att göra någon generalisering samt att
uppsatsens resultat har en för stor statistisk osäkerhet. Det som dock framkom i de svar som kom in
är att det går att koppla till den hypotes som tidigare presenteras och även om det inte går att ta fram
ett resultat som är representativt för populationen går det att se tendenser som går att forska vidare i.
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4.4 Forskningsetiska riktlinjer
De grundläggande etiska frågorna rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de
respondenter som är delaktiga i studien och därmed inblandade i forskningen (Bryman, 2011). För
att informera respondenterna om de forskningsetiska riktlinjerna skickade jag i samband med att
enkäten skickades ut via mejl till slumpmässigt utvalda ideella fotbollsföreningar också ut ett
informationsbrev till föreningarna att ta del av som i korthet beskriver de olika forskningsetiska
riktlinjer som råder och som uppsatsen förhåller sig till. De forskningsetiska riktlinjernas syfte är att
ge normer för förhållandet mellan forskare och deltagare till studien (Vetenskapsrådet, 2002). I
informationsbrevet framgick studiens syfte samt vilka uppgifter om föreningen som undersökningen
kräver att de delar med sig av. Det framgick också att inga som helst kopplingar till de olika
föreningarna kommer att ske och varken föreningens namn eller vilken stad de är verksamma i är
relevant för studien samt att resultatet av studien kommer att sammanställas i avidentifierad form
och presenteras så att inga uppgifter kan spåras till er.
I korthet beskriver Bryman (2011), samt Vetenskapsrådet (2002) fyra olika huvudkrav att informera
respondenterna om, vilka är:
Informationskravet - innebär att det är forskaren uppgift att informera de som ämnar att
•
deltaga i studien om studiens syfte och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Det
gäller bland annat om att upplysa om att deltagande sker på frivillig basis och att de när som
helst under studien har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen ska dessutom omfatta
alla de inslag i studien som kan tänkas påverka deras villighet att delta.
Samtyckeskravet - Deltagarna har själv rätt att bestämma över sin medverkan och det är
•
forskarens uppgift att inhämta deltagarnas samtycke.
Konfidentialitetskravet - Deltagarnas uppgifter ska behandlas med största möjliga
•
konfidentialitet och samt att personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte
kan komma åt uppgifterna och att det finns en förbindelse om tystnadsplikt.
Nyttjandekravet - de uppgifter som samlas in får endast användas till det forskningsändamål
•
som deltagarna blir informerade om.

4.5 Reliabilitet och validitet
Reliabilitet handlar, enligt Bryman (2011), om hur tillförlitligt resultatet är och om resultaten från
en undersökning blir densamma om undersökningen genomförs på nytt eller om resultatet har blivit
påverkat av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser såsom val av metod eller vid vilken tidpunkt
insamlandet av datan skedde. Vidare menar Bryman (2011) att reliabilitet oftast blir mer aktuell vid
en kvantitativ undersökning då forskaren förmodligen är intresserade av frågan om huruvida ett
mått och resultat är stabilt eller inte. En hög reliabilitet anses vara uppnådd när två forskare
genomför två studier och når fram till samma resultat (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018). I
denna uppsats kan det föras en diskussion huruvida resultatet blivit densamma om enkäterna
skickats ut under fotbollssäsongen istället för att skickas ut under vinterhalvåret när
fotbollssäsongen oftast har ett uppehåll.
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Validitet berör istället frågan om huruvida uppsatsen undersöker det den säger sig att undersöka
(Bryman, 2011) samt att begreppet validitet berör uppsatsen begreppsmässiga och teoretiska
relevans. Med andra ord innebär det hur väl de frågor som ställs till de deltagande i studien ger svar
på det som avses att undersökas (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018). Inom kvantitativa studier
talas det även om mätningsvaliditet som i grunden innebär huruvida ett mått för ett begrepp
verkligen återspeglar och mäter begreppet i fråga (Bryman, 2011). Alltså, har jag, som forskare,
lyckats överföra den teoretiska förståelse, begrepp och frågeställningar som ligger till grund för
uppsatsen till mätbara frågor där svaren blir meningsfulla och speglar det som jag säger mig vilja
undersöka? (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018). För att öka validiteten och framförallt
begreppsvaliditeten har det i uppsatsens förklarats och en genomgång av de begrepp som anses vara
viktiga att förstå för att kunna ta del av uppsatsens resultat. Dessutom förklarades begreppen innan
enkäten kunde besvaras - detta för att minska tolkningsutrymmet men också för att öka validiteten.
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5. Resultat
Här kommer resultatet från de enkätsvar som inkommit att presenteras via cirkel- och stapeldiagram
beroende på frågans utformning. Vissa frågor är utformande där det endast går att välja ett
svarsalternativ medan andra frågor är utformade på det vis att respondenterna kunnat kryssa i mer
än ett alternativ. Utöver det fanns det möjlighet till att lämna kommentarer under vissa frågor och de
kommentarerna kommer att presenteras under varje fråga i form av K1, K2, K3 och så vidare för att
kunna använda dem i analysen. För att kunna garantera anonymitet som utlovat för de deltagande
respondenterna kommer vissa kommenterar inte kunna att redovisas vilket kommer redovisas
genom K - borttagen. Är det någon av respondenterna som inte svarat på en fråga kommer det att
presenteras vid varje fråga angivet som bortfall. Diagrammen redovisas under de fyra
frågeställningar som uppsatsen har som syfte att svara på.

5.1 Hur ser kunskapsbasen ut hos ideella fotbollsföreningar om det
hållbarhetsarbete Riksidrottsförbundet och Svenska fotbollsförbundet
bedriver?

39 %
61 %

JA

NEJ

Diagram 1. Har ni kunskap om hur/vad Riksidrottsförbundet och Svenska fotbollsförbundet arbetar
med/för ett hållbart idrottssamhälle? Diagram 1 visar att 61 % av respondenterna inte har kunskap
om vad Riksidrottsförbundet och Svenska fotbollsförbundet arbetar med för att utveckla ett hållbart
idrottssamhälle medan 39 % säger sig vet vad de olika förbunden gör.
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6%

17 %

78 %

JA

NEJ

Bortfall

Diagram 2. Känner ni, i styrelsen, att ni har tillräckligt med kunskap om att arbeta med
hållbarhetsfrågor för att kunna dela er kunskap med andra, exempelvis tränare, ungdomar,
föräldrar? Utifrån diagram 2 kan vi utläsa att hela 78 % av respondenterna känner att, de i styrelsen,
inte har tillräckligt med kunskap för att arbeta med hållbarhetsfrågor och för att dela denna kunskap
vidare. Av respondenterna anser sig 17 % inneha kunskapen och diagrammet visar också på ett
bortfall på 6 %. K14 tillägger att ”de utvecklas hela tiden, finns lite baskunskaper men hade önskat
mer” och K15 är inne på samma bana som svarar att ”de hela tiden utvecklas” samtidigt som K16
menar att ”de har en bra grund men detta är alltid ett pågående arbete”.

5.2 I vilken utsträckning arbetar ideella fotbollsföreningar på sitt
ansvarstagande gentemot CSR-arbete?

17 %

83 %

JA

NEJ

Diagram 3. I ert dagliga arbete, arbetar ni utifrån ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt
hållbarhetstänk? Diagram 3 visar att majoriteten, 83 %, av de ideella fotbollsföreningar som deltog
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i studien arbetar utifrån ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbarhetstänk medan 17 % svarar
att de inte gör de.

Ekonomiskt ansvar
Etiskt ansvar
Bortfall

10

Lagligt ansvar
Filantropiskt ansvar

10

7,5

5

5

2,5

2

0

0

1

Antal, ej angivet i procent

Diagram 4. Carroll (1991) utformade en pyramid för CSR relaterat arbete som går att dela in i fyra
olika nivåer av ansvarstagande. Nivåerna presenteras nedan där 1 är lägst och 4 högst. Vilken nivå
skulle ni uppskatta att ni befinner er på idag? Diagram 4 visar antal fotbollsföreningar som säger sig
befinna sig på en viss nivå utifrån Carroll´s pyramid. Antal fotbollsföreningar som endast tar ett
ekonomiskt ansvar är 0 medan 5 stycken säger sig ta ett lagligt ansvar. Det etiska ansvaret tar 10
stycken fotbollsföreningar och 2 tar sig an det filantropiska ansvaret. I frågan finns det 1 bortfall på
en fotbollsförening. K1 svarar ”??”.

9

Ekonomiskt ansvar
Etiskt ansvar
Bortfall

Lagligt ansvar
Filantropiskt ansvar

9

6,75

6
4,5

2,25

2
0

0

1
Antal, ej angivet i procent

Diagram 5. Utifrån föregående fråga, vilken nivå skulle ni önska att er organisation ska befinna sig
på? Diagram 5 visar, likt diagram 4, att inga fotbollsföreningar önskar stanna på det ekonomiska
ansvaret medan 2 av respondenterna önskar befinna sig på just nivå 2 och ta det lagliga ansvaret. 6
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stycken önskar ta sig an det etiska och hela 9 fotbollsföreningar önskar att de arbetade utifrån det
filantropiska ansvaret på nivå 4. Det finns 1 bortfall i frågan. K2 svarar ”??” och K3 menar ”Klart
man vill göra mer, men måste samtidigt va realistisk eftersom vi gör annat jobb också, det finns inte
så mycket tid”.

5.3 Hur ser ideella fotbollsföreningar på kunskapsdelning från
Riksidrottsförbundet och Svenska Fotbollsförbundet?

Riksidrottsförbundet
Andra fotbollsföreningar
7

Svenska fotbollsförbundet
Vi får ingen information

7

5,25

5

5

5

3,5

1,75

0

Antal, ej angivet i procent

Diagram 6. Vart får ni information om CSR och hållbarhetsfrågor som är relevanta för er förening
att arbeta med ifrån? I diagram 6 kunde respondenterna välja att kryssa i mer än ett alternativ om
vartifrån de får relevant information om CSR och hållbarhetsfrågor. 5 fotbollsföreningar svarar att
de får information från Riksidrottsförbundet och 7 stycken svarar att de får information från
Svenska fotbollsförbundet. 5 stycken svarar att de får information från andra fotbollsföreningar och
5 fotbollsföreningar menar att de inte får någon information. K4 menar ”Det är inte mycket
information vi får dock” och K5 svarar liknande ”Får inte mycket information, men den lilla vi får
får vi oftast av andra och ser hur dom arbetar”. K6 utvecklar och svarar ”Tror att de flesta i
föreningen har dålig koll på vad csr innebär. Själv har jag läst en hel del om det i mina studier och
skulle säga att vi jobbar enligt csr på många sätt utan att folk vet om det” och K7 ”Vet ej faktiskt”
om vartifrån de får sin information. Kommentar K8 är borttagen med hänsyn till de forskningsetiska
riktlinjerna.
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11 %

22 %
67 %

JA

NEJ

Bortfall

Diagram 7. Skulle ni önska mer hjälp och vägledning från exempelvis Riksidrottsförbundet eller
Svenska fotbollsförbundet för att utveckla ert arbete med hållbarhetsfrågor? Diagram 7 visar att mer
än hälften, 67 %, önskar mer vägledning för att kunna arbeta mer hållbart medan 22 % menar att de
inte önskar vägledning från Riksidrottsförbundet eller Svenska fotbollsförbundet. Vidare visar
diagrammet att det finns ett bortfall på 11 %. På frågan svarar K9 ”Är lite insatt genom studier och
önskar att det fanns mer tid och resurser att arbete hållbart” och vidare svarar K10 ”Kanske ta fram
allmänna tips för att vägleda oss”. K11 menar ”Då kanske man kan distribuera tiden bättre och
jobba mer med frågorna om man får material på hur vi bäst kan gå tillväga” samtidigt som K12
uttrycker ”Jag tycker att SvFF ligger långt bak i sitt eget hållbarhetsområde”.

5.4 I vilken utsträckning arbetar ideella fotbollsföreningar med
kunskapsdelning inom organisationen?
Muntligt
Telefon
17
12,75
8,5

E-mail
Sms

Möte/sammankomster
Sociala medieplattformar

17
15

15

14
10

11

4,25
0

Antal, ej angivet i procent

Diagram 8. Hur kommunicerar ni inom föreningen? För att besvara ovanstående fråga kunde
respondenterna kryssa i mer än ett alternativ och i diagrammet visar 15 fotbollsföreningar
kommunicerar muntligt. 17 stycken kommunicerar via e-mail medan 15 svarar att de även
kommunicerar via möte/sammankomster. 10 fotbollsföreningar använder också telefon som
kommunikationsmedel och 11 använder sms. 14 fotbollsföreningar svarar att de använder sociala
medieplattformar för att kommunicera.
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Arbetar ej med hållbarhetsfrågor
E-mail
Sociala medieplattformar
10

Muntligt
Möte/sammankomster
Bortfall

10

7,5

8

5

5
4

2,5

3
2

0

Antal, ej angivet i procent

Diagram 9. Hur arbetar ni med att sprida kunskap om CSR och hållbarhetsarbete inom er förening?
Ex. muntligt, email, sociala medier etc. 2 föreningar svarar att de inte arbetar med kunskapsdelning
inom föreningen gällande hållbarhetsarbete medan 8 svarar att kunskapsdelningen sker muntligt. 5
stycken anger att de sker via e-mail, 10 stycken vid möte/sammankomster och 4 stycken via sociala
medieplattformar. Det finns ett bortfall på 3 respondenter i frågan. K13 svarar ”??”.

22 %

78 %

JA

NEJ

Diagram 10. Upplever ni att det finns ett behov av att dela kunskap, inom föreningen, om hur ert
arbete med hållbarhetsfrågor ska ske? Utifrån diagram 10 går det att utläsa att 78 % av
respondenterna anser att det finns ett behov av att arbeta med kunskapsdelning i relation till ett
hållbarhetsarbete. Det innebär att 22 % anser att det inte behövs. K17 svarar på frågan ”Eftersom
många tränare och föräldrar hjälper till hade det varit bra med info som även när ut till dem för att
kunna hjälpa oss i arbetet”.
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6. Analys
I detta kapitel kommer resultatet som presenterades i tidigare kapitel att analyseras utifrån den
tidigare forskning och teori som ligger till grund för uppsatsens arbete. Analysen kommer att
presenteras genom CSR och hållbarhetsarbete hos Riksidrottsförbundet, Svenska fotbollsförbundet
samt fotbollsföreningar i Skåne och vidare till Fotbollsföreningar och the pyramid of corporate
social responsibility. Vidare görs analysen i presentation av information och kommunikation hos
skånska fotbollsföreningar och sedan kunskapsdelning och spridning av CSR och hållbarhetsarbete.
Kapitlet avslutas med en presentation av resultatet på uppsatsens fyra frågeställningar.

6.1 CSR och hållbarhetsarbete hos Riksidrottsförbundet, Svenska
fotbollsförbundet samt fotbollsföreningar i Skåne
Som beskrivits tidigare i uppsatsen används begreppet corporate social responsibility för att
diskutera, exempelvis en förenings, samhällsansvar. Begreppet syftar med andra ord till det sociala
och miljömässiga ansvarstagandet i vårt samhälle. Allt fler ideella, offentliga och privata
organisationer arbetar för att företag ska bredda och stärka sitt sociala och miljömässiga
ansvarstagande (Borglund et al. 2012). Att arbeta med CSR-frågor är i dag en frivilligt ansvar hos
en föreningen och ansvaret går längre än vad lagen egentligen kräver vilket ska tas i relation till en
förenings intressenter. Det kan innebära att ett företag måste kunna se hur deras verksamhet
påverkar omvärlden genom ett bredare perspektiv (Löhman & Steinholtz, 2003). Borglund et al.
(2012) menar dock att idéer om vad som är ett tillräckligt ansvarstagande skapas i relationer mellan
människor och bygger på förväntningar, normer och regler utifrån. Det ska vara möjligt och enkelt
för omgivningen att värdera och jämföra föreningens ansvarstagande, dels om att göra det möjligt
att bedöma, granska och utkräva ansvar av de föreningar som inte tar ansvar i den utsträckning de
säger sig göra.
Trots att det är ett frivilligt ansvar så var det 83 % (Se diagram 3) av de deltagande
fotbollsföreningarna som svarade att de i någon utsträckning arbetade med CSR och ett socialt,
ekonomiskt och miljömässigt hållbarhetstänk. Att siffran är så pass hög, trots att ansvaret anses vara
frivilligt, kan delvis grunda sig i att idéen om vad som är ett tillräckligt ansvarstagande grundar sig i
förväntningar, normer och regler utifrån (Borglund et al. 2012). Siffran på antalet ideella föreningar
i Skåne är hög och de olika föreningarna konkurrerar med varandra i hopp om att växa som
förening, både i antalet spelare men också i de olika divisionerna. Eftersom hållbarhetstänk är något
som växer och växer hos människor i dag kan en förenings arbete med hållbarhetsfrågor vara
avgörande för vilken förening som väljs om det finns fler än en i samma område eller i närheten,
precis som Löhman & Steinholtz (2003) syftar på när de skriver att det frivilliga ansvaret ska tas i
relation till en förenings intressenter samt att föreningen måste kunna se hur deras verksamhet
påverkar omvärlden genom ett bredare perspektiv. Samtidigt menar Robertson, Eime & Westerbeek
(2018) att eftersom de flesta fotbollsföreningar är av frivillig och ideell karaktär kan inte
fotbollsföreningar förväntas att arbeta med ett ansvar utöver det som lagarna kräver. Att både arbeta
med kärnverksamheter och samtidigt arbeta med sociala hållbarhetsfrågor är utöver deras resurser.
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Trots att det är oerhört resurskrävande kommer det allt mer press utifrån med att arbeta med dessa
frågor.
Vidare går det att diskutera i vilken utsträckning en förenings samhällsansvar egentligen är frivilligt.
Många forskare menar att en ideell förening inte har tillräckliga resurser för att arbeta med ett
frivilligt ansvar som sträcker sig utöver det som lagarna kräver medan andra författare säger att
påtryckningar om att arbeta utifrån en hållbar synvinkel kommer utifrån och dess intressenter en
förening kan tänkas ha. Resultatet visar att det finns en potentiell faktor att 83 % (Se diagram 3) kan
känna påtryckningar om att arbeta utifrån ett hållbarhetsperspektiv från föreningens intressenter och
därmed ta sig an mer än vad föreningen egentligen klarar av. Samtidigt menar Robertson, Eime &
Westerbeek (2018) att den gemenskap som återfinns hos ideella fotbollsföreningar spelar en viktigt
roll i skapandet av det sociala kapitalet i samhället i dag. Olika idrottsföreningar har dessutom en
viktig roll i hur hälsan återspeglas i ett samhälle. Ideella idrottsföreningar har, enligt samhällets
uppfattningar, ett stort socialt ansvar samt att verka hälsofrämjande för samhället.
Trots att det är 83 % som arbetar med dessa frågor är det endast 39 % av de deltagande
fotbollsföreningarna som innehar kunskap om vad och hur Riksidrottsförbundet och Svenska
fotbollsförbundet arbetar mot ett mer hållbart samhälle (Se diagram 1). Att jämföra resultatet på 39
% med det som går att utläsa genom Riksidrottsförbundets miljö- och klimatpolicy kan det ses som
lite motsägelsefullt. Att miljö- och klimatpolicyn finns med syftet att de olika idrottsförbundens
organisationer riktlinjer om hur ett miljö- och klimatarbete kan genomföras är en väldigt god tanke
men sedan kan det föras en diskussion huruvida policyn egentligen har för nytta när 61 % (Se
diagram 1) av de deltagande fotbollsföreningarna inte har kunskap om att det finns eller vad policyn
har för syfte. Det är distriktsidrottsförbundet som ansvarar för att implementera
Riksidrottsförbundets policy regionalt samt att de ansvarar för att det ska finnas en samverkan med
berörda aktörer och bidra med det stöd som kan tänkas behövas till bland annat olika
idrottsföreningar. De olika idrottsföreningar uppmanas i sin tur att följa rådande policy och tillämpa
denna utifrån den egna verksamhetens olika behov och möjligheter. De föreningar som intygar till
Riksidrottsförbundet att deras avsikt är att följa de kriterier som bygger på RF:s generella policy
kan få ett särskilt diplom - Grön idrottsförening. Riksidrottsförbundet menar dock att ansvaret att
leva upp till kriterierna ligger helt på föreningen själv. Samtidigt är det 67 % av de deltagande
fotbollsföreningarna, med ett bortfall på 11 % i frågan (se diagram 7), som önskar mer vägledning
och mer hjälp i den dagliga verksamhetens hållbarhetsarbete från Riksidrottsförbundet eller
Svenska idrottsföreningen. Utifrån Riksidrottsförbundet miljö- och klimatpolicy går det att utläsa
att specialistidrottsförbunden, exempelvis Svenska fotbollsförbundet, uppmanas att utforma en mer
detaljerad miljö- och klimatpolicy med utgångspunkt i den egna idrottens behov och möjligheter.
Dessutom uppmanas de att ha en person eller grupp som är ansvarig för miljö- och klimatfrågorna
gällande förbundets egen verksamhet, svarar personen eller gruppen också för att ge vägledning och
stöd till förbundets olika idrottsföreningar.
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Genomförs det en analys och kopplar samman det som Riksidrottsförbundet skriver med det som
respondenterna kommenterat under diagram 7 kan det upplevas som om det eventuellt skulle kunna
finnas en del kommunikationsproblem och svårigheter om vem som implementerar policyn och
vilken vägledning som ska ges och vad som efterfrågas. K12 skriver dock att respondenten själv
tycker att SvFF (Svenska fotbollsförbundet) ligger långt bak i sitt eget hållbarhetsområde vilket är
en intressant aspekt att analysera i förhållande till den information som Svenska fotbollsförbundet
tillhandahåller genom deras hemsida (Svenska fotbollsförbundet). SvFF säger sig arbeta med en
rad olika CSR projekt som enligt förbundet syftar till att göra skillnad i en positiv riktning lokalt
och nationellt genom att lägga fokus på olika områden. Dessa områden innebär att förbundet vill
stärka bilden av SvFF:s samhällsengagemang genom att belysa det sociala ansvar Svenska
fotbollsförbundet tar tillsammans med medlemsföreningar som i sin tur genererar en samhällsnytta.
SvFF:s hållbarhetskrav ska kunnas ställas utan att missgynna det ekonomiskt mest fördelaktiga
alternativet. Svenska fotbollsförbundet arbetar med detta genom att se till att det bland annat finns
en god transparens i verksamheten. Resultatet tyder på att allmänheten är och blir mer påläst om ett
samhälleligt hållbarhetsarbete. Det leder till att kraven ökar på de olika förbunden, däribland
Svenska fotbollsförbundet, som i sin tur måste utveckla sitt arbete för att kunna hålla jämn takt med
allmänhetens efterfrågan.
Att det är 67 % som efterfrågar mer vägledning från de RF och SvFF vittnar övriga kommentarer
också om där de olika respondenterna även belyser problemet som kan finnas med tid och resurser.
K9 (se diagram 7) menar att respondenten själv är lite insatt i frågan om CSR och ett
samhällsansvar genom studier samtidigt som respondenten önskar att det fanns mer tid och resurser
att arbeta hållbart. Kommentaren går i samma spår som det resultat som framkom i studien som
Robertson, Eime & Westerbeek (2018). Författarna kom fram till att olika idrottsföreningar inte
prioriterade, eller hade möjlighet att prioritera, det arbete som berör det samhälleliga ansvaret utan
det grundläggande ansvaret hos idrottsföreningar låg fortfarande på att kunna maximera deltagandet
hos medlemmarna, i en säker miljö som ska vara tillgänglig för de olika intressenterna medan de
fortfarande är ekonomiskt lönsamma.
K10 och K11 (se diagram 7) kommenterar att det finns en önskan om att ta fram allmänna tips för
att kunna vägleda de olika föreningarna i deras dagliga hållbarhetsarbete eftersom de arbetande i
föreningen då kan distribuera tiden bättre om det finns tillgång till material om hur föreningen bäst
kan gå tillväga. Kommentarerna och resultatet som diagram 7 visar vittnar om att det finns en
önskan om att utöka sitt hållbarhetsarbete och precis som Walters & Tacon (2011) att den betydelse
av öppenhet och ansvarstagande som återfinns hos företagsverkamheter numera har överförts till
sportsliga organisationer. Denna förskjutning har bidragit till att vissa idrottsorganisationer inte kan
ignorera CSR och tar sig an arbetet trots att det kan finnas vissa problem med tillgängliga resurser
vilket kan ligga till grund för att 83 % arbetar med dessa frågor men samtidigt är det 67 % som
efterfrågar mer vägledning.
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6.2 Fotbollsföreningar och the pyramid of corporate social responsibility
Carroll's (1991) “Pyramid of Corporate Social Responsibility” är en av de mest använda modellerna
som finns inom området för forskning kring CSR och hållbarhetsfrågor vilket ligger till grund för
utformningen av frågorna som går att läsa vid diagram 4 och 5 där frågorna hänger samman och
utgör en helhet. Dessa frågor är redovisade i antal och inte procent och båda frågorna har ett
bortfall. Pyramiden, som är frågornas grund, beskriver fyra nivåer av ett ekonomiskt, lagligt, etiskt
och till sist filantropiskt ansvar. Nivåerna avbildas och illustreras i en hierarkisk pyramid där det
ekonomiska ansvaret utgör grunden i pyramiden och nästa nivå innebär det lagliga ansvaret som
följs av det etiska ansvaret och i toppen på pyramiden finns det filantropiska ansvaret som kan ses
som den högsta nivån av ansvarstagande. Carroll (1991) menar att dessa olika ansvarsområdena
alltid har funnits i en viss utsträckning med att det under de senaste åren så har etiska och
filantropiska funktioner antagit en betydelsefull plats i det dagliga arbetet mot en hållbar framtid.
Frågorna i diagram 4 och 5 berör vilken nivå de ideella fotbollsföreningarna befinner sig på samt
vilken nivå de skulle önska att de befann sig på. Ingen av de medverkande fotbollsföreningarna
ansåg sig vara på den nivån som utgör grundpelaren i pyramiden, som möjliggör att föreningarna
kan arbeta med övriga tre ansvarsområden, och ingen av föreningarna önskade inte heller att de
befann sig på den nivån.
Den andra nivån i Carrolls (1991) pyramid berör det lagliga ansvaret som innebär att föreningen
förväntas följa de lagar och regler som utfärdats av bland annat statliga och lokala myndigheter.
Från diagram 4 går det att utläsa att fem av föreningarna anser sig vara på steg två i pyramiden
vilket utgör knappt ⅓ av de föreningar som svarade på frågan (med ett bortfall). Vidare till diagram
5 är det två föreningar som önskar stanna på det lagliga ansvaret vilket kan ha att göra med det
faktum att tid och resurser inte finns till för att kunna fortskrida ett hållbart arbete. Respondenten
K3 menar att föreningen egentligen vill göra mer, men att det måste vara realistiskt eftersom arbetet
med fotbollsföreningen är ideellt och då finns inte den tid som skulle behövas, vilket kan kopplas
till diagram 7 där 67 % av de deltagande fotbollsföreningarna önskar mer vägledning om hur de ska
arbeta.
Den tredje nivån som utgör en del av pyramiden handlar om det etiska ansvaret som handlar om
organisationers frivilliga ansvar samt att de ska hålla sig inom de informella ramar, regler och
normer som gäller i det samhälle där organisationen verkar. Att organisationer arbetar med det
etiska ansvaret, framförallt efter påtryckningar av samhället, tvingar organisationer att ta ett ansvar
som befinner sig utöver det lagarna kräver men det kan också skapa en bakomliggande drivkraft till
att upprättandet av nya lagar och förordningar (Carroll, 1991). 10 stycken av de medverkande
föreningarna sa sig befinna sig på nivå 3 och ta sitt etiska ansvar. Som Carroll (1991) och även
Borglund et al. (2012) menar att det kan komma påtryckningar utifrån som gör att en förening
känner sig tvingad att ta det etiska ansvaret. Samtidigt menar 6 stycken att de önskar fortsätta
befinna sig på denna nivå och inte utöka sitt arbete medan vissa föreningar känner sig manade att ta
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ytterligare ansvar vilket kan komma från påtryckningar utifrån men det kan också vara på grund av
den växande trend i dagens samhälle om att arbete gentemot ett hållbarhetsperspektiv.
Det filantropiska ansvaret som är den fjärde delen och toppen på pyramiden omfattar det ansvar
gentemot samhället där organisationer ska agera gentemot samhällets förväntningar om att
organisationerna är goda medborgare där de även bör bidra till aktiviteter som de inte har direkt
nytta av, men som skapar nytta för andra. Det filantropiska ansvaret ligger utanför de lagar och
regler som finns i samhället och ansvaret anses vara frivilligt från föreningens sida även om det
alltid finns förväntningar och påtryckningar från samhället, precis som det diskuterades under det
etiska ansvaret (Carroll, 1991). I uppsatsens undersökning är det endast två stycken som säger sig
befinna på det filantropiska ansvaret medan hela nio stycken föreningar skulle önska befinna sig på
toppen av Carroll's pyramid. Att dock nio stycken föreningar (se diagram 5) önskar ta ett
filantropiskt ansvar stämmer väl överens med det resultat som framkom i Robertson, Eime &
Westerbeeks (2018) studie där författarna menar att olika former av gemenskapsorganisationer,
däribland ideella fotbollsföreningar, utgör en viktig roll och grundpelare i dagens samhälle som har
en möjlighet att kunna påverka samhället på både positiva och negativa sätt. För att kunna
maximera de positiva resultaten bör exempelvis fotbollsföreningar också ägna sina resurser åt
arbetet med ett socialt ansvar där inkludering, deltagande samt minskar riskerna för skador hos de
olika intressenterna främjas.
Resultatet och analysen visar med andra ord att 12 föreningar anser sig ta ett samhällsansvar utöver
det som lagarna kräver medan hela 15 föreningar, av 18 stycken deltagande, önskar fortsätta eller
uppgradera och utöka sitt samhällsansvar vilket även speglar Robertson, Eime & Westerbeeks
(2018) resultat. Det kan dock föras en diskussion kring vad som är ett socialt, ekonomiskt och
miljömässigt ansvar och i vilken nivå det ansvaret ska sättas in eller om det ska delas upp mellan de
olika nivåerna. Detta eftersom 83 % av de deltagande fotbollsföreningarna anser sig arbeta utifrån
ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar (se diagram 3). Siffran stämmer dock ganska väl
överens med resultatet från diagram 4 och 5 då totalt 12 föreningar anser sig ta ett samhällsansvar.

6.3 Information och kommunikation hos skånska fotbollsföreningar
Att kommunikation är en viktig och central del i en förening beror på att det måste finnas ett
samförstånd hos organisationens medlemmar där samtliga måste acceptera organisationen mål för
att kunna översätta dessa mål till handling (Heide, Johansson och Simonsson, 2012). Jacobsen &
Thorsvik (2014) hävdar att mycket av kommunikationen i en förening är av icke-verbal karaktär
vilket stämmer väl överens om det resultat som går att utläsa i diagram 8 där den kolumn som fick
flest antal röster var e-mail som föreningarna använder som kommunikationskanal. Det innebär
dock inte att det sker muntlig kommunikation och utifrån diagram 8 kan vi utläsa att både muntlig
kommunikation och möte/sammankomster fick vardera 15 röster, men också kategorin telefon som
fick 10 röster, vilket inte hamnar långt bakom e-mail. Att det kan vara fördelaktigt att använda sig
av mer än en kommunikationskanal är något som Jacobsen & Thorsvik (2014) rekommenderar för
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att uppnå en så effektiv kommunikationsprocess som möjligt. Att fotbollsföreningar i Skåne
använder sig av många olika kommunikationskanaler är något som resultatet tydligt pekar på och
trots att Jacobsen & Thorsvik (2014) anser att det är fördelaktigt menar Landqvist & Hamrefors
(2006) att kommunikation som sker på många olika kanaler kan skapa förvirring inom föreningen
och därmed göra mer skada än nytta.
Att organisationers medialisering nått även de ideella fotbollsföreningen vittnar även det diagram 8
om. 11 föreningar använder sms som en kommunikationskanal och 14 av föreningarna använder
sociala medier. En förenings medialisering innebär människors olika beroende av medier för att
kunna inhämta information, generera kunskaper och tänk. Att sociala medier växt sig allt starkare i
vårt samhälle tyder resultatet i diagram 8 tydligt på. Kopplat till Håkansson & Nelke (2015) som
trycker på att det är av stor vikt att organisationer och föreningar växer tillsammans med sociala
medier och nya olika sätt att kommunicera och interagera på som växer fram i takt med att olika
sociala medieplattformar växer sig allt större agerar med andra ord föreningarna på ett sätt som
utvecklar föreningen om det samtidigt skapas rutiner och tydliga riktlinjer. Författarna menar att
sociala medier kan skapa nya och förhoppningsvis bättre förutsättningar för en förening eller
organisation att kommunicera på. Landqvist & Hamrefors (2006) anser dock att sociala medier inte
alltid är ett smidigt sätt kommunicera och interagera på, även om det i vissa fall såklart kan vara det,
men i takt nya sociala medieplattformar växer fram måste föreningar också lära sig dessa.
Som nämnt tidigare kan kommunikation som sker på många olika kanaler skapa mer förvirring hos
olika föreningarna och göra mer skada än vad de gör nytta. Landqvist & Hamrefors (2006) menar
att på grund av alla de kanaler och nätverk som finns idag ökar det också risken för att information
delas, att det inte når hela vägen fram till mottagaren samt att delar av informationen tappas på
vägen. Därför är det extra viktigt med en extrem tydlighet från styrelsen om hur och vart
kommunikationen ska ske. Den tydlighet är inte något som endast behövs inom en förening utan
också en tydlighet som krävs föreningar sinsemellan. Frågan om vart de olika föreningarna får sin
information som rör CSR och hållbarhetsfrågor som är relevanta för föreningen att arbeta med ifrån
visar att det saknas en tydlighet och strukturer om hur kommunikation ska ske. Riksidrottsförbundet
skriver i sin miljö- och klimatpolicy att det är Svenska fotbollförbundets uppgift att föra vidare
CSR-relaterade frågor till de olika fotbollsföreningarna. Trots det påpekar 5 av de deltagande
föreningarna att de får sin information från Riksidrottsförbundet och 7 av dem säger att de får
informationen från Svenska fotbollsförbundet (se diagram 6), K4 påpekar dock att trots att de får
information så är det inte mycket information som föreningen får. Vidare säger sig 5 av
föreningarna att de får hållbarhetsinformation från andra fotbollsföreningar där K5 menar att
föreningen inte får så mycket information men den lilla information som föreningen tillhandahåller
kommer oftast från andra föreningar och genom att se hur de arbetar. Övriga 5 respondenter påpekar
att de inte får någon information om CSR och hållbarhetsfrågor.
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Det Heide & Simonsson (2011) påpekar är att kommunikation i föreningsvärlden har förändrats till
den grad att kommunikationens fokus numera ligger på att skapa dialoger. I dessa dialoger ska
fokus vara på föreningars visioner, värderingar och strategier. Detta kan innebära att en del
föreningar har fokus på att skapa tvåvägskommunikation istället för envägskommunikation men att
alla föreningar inte kommit till den insikten än. Heide, Johansson & Simonsson (2012) menar även
de att kommunikation inom en organisation har förändrats. Författarna menar dock att när det
diskuteras kommunikation inom olika föreningar pratas det även om kunskapsdelning. Att dela
kunskap föreningar sinsemellan är något som 5 av de föreningarna påpekar kan ske mellan olika
föreningar. Det kan dock verka som om det finns olika hinder när det kommer till kunskapsdelning
från Riksidrottsförbundet och Svenska fotbollsförbundet och hindret kan vara något så simpelt som
ett missförstånd.
Vad gäller tvåvägskommunikation och ett fokus på skapa dialoger och vad det innebär kan vara det
faktum, precis som Riksidrottsförbundet skriver i sin miljö- och klimatpolicy, att det läggs större
fokus på att de ideella fotbollsföreningarna ska ta större ansvar gällande att ta fram information om
hur Riksidrottsförbundet och Svenska fotbollsförbundet arbetar med hållbarhetsfrågor. Samtidigt
menar RF att SvFF har som uppgift att kommunicera och informera fotbollsföreningarna om deras
arbete. Kanske kan föreningarnas medialisering ha med missförståndet att göra eftersom kanalerna
att kommunicera via är så pass många och det ännu inte tagits fram tydliga riktlinjer och då faller
olika dokument mellan stolarna istället för att nå fram till rätt person i rätt tid som Landqvist &
Hamrefors (2006) påpekar kan hända.

6.4 Kunskapsdelning och spridning av CSR och hållbarhetsarbete
Att utbyta kunskap inom en förening är en välanvänd strategi som återfinns hos många olika
föreningar. Hislop (2013) menar att vi lever i ett kunskapssamhälle där kunskap är en nödvändig
resurs för att kunna konkurrera på den marknad där organisationen eller föreningen existerar. Det är
dock viktigt att ha en förståelse till vad som ligger bakom kunskapsdelning, eller utebliven
kunskapsdelning, inom en föreningar. Diagram 10 visar tydligt att det finns ett behov av att arbeta
med att sprida kunskaper inom organisationen då hela 78 % upplever att det finns ett behov av att
dela kunskap om hur deras arbete med hållbarhetsfrågor ska utformas. K17 menar att behovet bland
annat beror på att många tränare och föräldrar hjälper till ideellt i föreningen och därför hade det
varit bra med information som även når ut till dem för att de ska kunna hjälpa föreningen i sitt
hållbarhetsarbete. För att skapa ett engagemang i föreningen menar Hislop (2013) att det är viktigt
att etablera ett förtroende och i en fotbollsförening är det därför också viktigt att etablera ett
förtroende som sträcker sig utöver styrelsen och ändå ut till föräldrar och tränare om det finns en
önskan om att dela kunskap även med dem. Det är därför av stor vikt att fotbollsföreningar i dag
även etablerar ett känslomässig anknytning medarbetare sinsemellan och den anknytningen
påverkas av de mål och värderingar som återfinns hos föreningen vilket i sin tur har en påverkan på
medarbetarnas motivation och beteende till att dela kunskap.
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Som både Chow & Chan (2008) samt Hislop (2013) påpekar att förutsättningar för kunskapsdelning
ökar om medarbetarna accepterar föreningens mål. Dock visar diagram 2 att 78 % av föreningarna
(med ett bortfall på 6 %) att de inte innehar tillräckligt mycket kunskap om hur föreningen arbetar
för att kunna sprida kunskapen vidare. Nilsson (2006) är inne på samma spår och menar att om
föreningen arbetar med klara mål och lyckas föra ut dessa till medlemmarna är mycket redan vunnet
och trots att 83 % (se diagram 3) säger sig arbeta med hållbarhetsfrågor anser 78 % av föreningarna
att de inte innehar tillräckligt med kunskap. Detta leder till minskad kunskapsdelning och
medlemmarna kan inte agera som informatörer och säljare av föreningens idéer. Tydliga visioner
och konkreta mål om vad föreningen vill lockar och utmanar fler att vilja vara med. På samma sätt
är det viktigt att dela information för att medlemmarna ska veta vad deras förening gör men det är
också viktigt för att fler ska vilja komma och vara delaktiga och medlemmar i föreningen. K16
menar att arbetet med hållbarhetsfrågor alltid är ett pågående arbete där föreningen måste hålla sig
uppdaterad men att det ändå finns en bra grund i föreningen för att kunna arbeta med och sprida
kunskaper om ett hållbart samhälle (se diagram 2). Både Hislop (2013) och Chow & Chan (2008)
menar att medarbetare som delar organisationens eller föreningens mål och visioner samt ett socialt
förtroende inom föreningen mellan medarbetare skapar bättre förutsättningar för interaktion
medarbetare sinsemellan. Resultatet som visas i diagram 2 kan därmed tyda på att föreningar måste
bli tydligare med sitt hållbarhetsarbete och frågor som rör CSR och eftersom det kommer
påtryckningar utifrån om att etablera ett hållbarhetsperspektiv även inom de ideella föreningarna
kan det ses som fördelaktigt att ha med hållbarhetsperspektivet i föreningens stadgar för att
medarbetare ska kunna förstå och ta sig an föreningens mål vilket ger en förhoppning om att det kan
leda till att medarbetare inte bara vill lära sig av varandra utan de är också villiga att dela med sig av
egna kunskaper och erfarenheter.
När det gäller att sprida kunskap inom de deltagande föreningarna använder sig de flesta av möte
och sammankomster för att sprida kunskap om CSR och hållbarhetsarbete inom föreningen och
strax därefter sker delningen via muntlig kommunikation (se diagram 9). 2 av föreningarna påpekar
dock att de inte arbetar med hållbarhetsfrågor vilket stämmer överens med det som framkommit
under tidigare redovisning av de olika diagrammen. Chow & Chans studie från (2008) visar dock att
sociala nätverk kan underlätta för kunskapsdelning inom en förening. Att dela kunskap på sociala
medieplattformar är det dock enbart 4 stycken föreningar som säger sig göra och utifrån studien
som nämndes ovan kan det finnas fördelar med att utveckla föreningens sociala medier för att i sin
tur utveckla och gynna föreningens kunskapsdelning. Hislop (2013) påpekar dock att det är viktigt
att det finns en förståelse för att all kunskap som varje individ innehar är unik och ska kopplas till
den enskilde individen och inte föreningen. Av den anledningen kan inte en organisation eller
förening ta för givet att en medarbetare ska vilja dela sin kunskap för att föreningen ska nå de mål
som finns uppsatta eftersom kunskapen är individens och därmed bestämmer denne själv om var,
när eller hur de vill att kunskapen ska delas eller användas. Därför kan det ses som fördelaktigt att
utveckla sina sociala medier samt att skapa en större förståelse för hur en ideell förening ska arbeta
med hållbarhetsfrågor.
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6.5 Resultat
1.

Hur ser kunskapsbasen ut hos ideella fotbollsföreningar om det hållbarhetsarbete
Riksidrottsförbundet och Svenska fotbollsförbundet bedriver?
Diagram 1 visar att det är mer än hälften, 61 %, som inte har kunskap om det hållbarhetsarbete som
Riksidrottsförbundet och Svenska fotbollsförbundet bedriver. Detta trots Riksidrottsförbundet tagit
fram en miljö- och klimatpolicy med syftet att skapa riktlinjer för de olika idrottsförbundens
organisationer om hur ett miljö- och klimatarbete kan genomföras. När det endast är 39 % av
respondenterna som vet hur förbunden arbetar kan förbunden behöva se över sina rutiner för hur
policyn ska kunna implementeras bättre hos fotbollsföreningarna. Att arbeta för kunskapsdelning
och vara mottaglig för ny kunskap hänger mycket samman med att deltagarna ska acceptera
förbundens mål och kanske är det där arbetet måste börja för att kunna implementera miljö- och
klimatpolicyn på bästa sätt. Resultatet som visas i diagram 2 kan därmed tyda på att föreningar
måste bli tydligare med sitt hållbarhetsarbete och frågor som rör CSR. Därför kan det ses som
fördelaktigt att ha med hållbarhetsperspektivet, med inspiration från Riksidrottsförbundet miljö- och
klimatpolicy, i föreningens stadgar för att medarbetare ska kunna förstå och ta sig an föreningens
mål vilket ger en förhoppning om att det kan leda till att medarbetare inte bara vill lära sig av
varandra utan de är också villiga att dela med sig av egna kunskaper och erfarenheter.
2. I vilken utsträckning arbetar ideella fotbollsföreningar på sitt ansvarstagande gentemot CSRarbete?
Resultatet från diagram 3 och 4 visar att ideella fotbollsföreningar i hög utsträckning arbetar med
sitt ansvarstagande gentemot CSR-frågor och ett hållbarhetsperspektiv trots att det anses vara ett
frivilligt ansvar. Diagram 3 visar att 83 %, av de ideella fotbollsföreningar som deltog i studien
arbetar utifrån ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbarhetstänk. Att siffran är så pass hög,
trots att ansvaret anses vara frivilligt, kan delvis grunda sig i att idéen om vad som är ett tillräckligt
ansvarstagande grundar sig i förväntningar, normer och regler utifrån. Utifrån Carrolls pyramid är
det 10 fotbollsföreningar som tar sig an det etiska ansvaret och 2 stycken som tar sig an det
filantropiska. Resultatet visar med andra ord att 12 föreningar anser sig ta ett samhällsansvar utöver
det som lagarna kräver medan hela 15 föreningar, av 18 stycken deltagande, önskar fortsätta eller
uppgradera och utöka sitt samhällsansvar vilket även speglar Robertson, Eime & Westerbeeks
(2018) resultat. Dessa siffror stämmer ganska väl överens med resultatet som visas i diagram 3 där
83 % av de deltagande fotbollsföreningarna anser sig arbeta utifrån ett socialt, ekonomiskt och
miljömässigt ansvar vilket gör att fotbollsföreningar i Skåne arbetar med ett samhällsansvar utöver
det som lagarna kräver i hög utsträckning.
3. Hur ser ideella fotbollsföreningar på kunskapsdelning från Riksidrottsförbundet och Svenska
Fotbollsförbundet?
Diagram 7 visar att mer än hälften, 67 %, önskar mer vägledning för att kunna arbeta mer hållbart
medan 22 % menar att de inte önskar vägledning från Riksidrottsförbundet eller Svenska
fotbollsförbundet. Riksidrottsförbundet menar dock att ansvaret att leva upp till kriterierna ligger
helt på föreningen själv. Samtidigt är det 67 % av de deltagande fotbollsföreningarna som önskar
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mer vägledning och mer hjälp i den dagliga verksamhetens hållbarhetsarbete från
Riksidrottsförbundet eller Svenska idrottsföreningen. K10 och K11 (se diagram 7) kommenterar att
det finns en önskan om att ta fram allmänna tips för att kunna vägleda de olika föreningarna i deras
dagliga hållbarhetsarbete eftersom de arbetande i föreningen då kan distribuera tiden bättre om det
finns tillgång till material om hur föreningen bäst kan gå tillväga. Att det finns en önskan om mer
information från Riksidrottsförbundet och Svenska fotbollsförbundet kan också hänga samman med
att 5 fotbollsföreningar svarar att de inte får någon information från förbunden medan andra menar
att den information som tillhandahålls är begränsad. Synen på en kunskapsdelning från
Riksidrottsförbundet och Svenska fotbollsförbundet kan alltså ses som begränsad utifrån det resultat
som presenteras men resultatet tyder också på att skånska fotbollsföreningar har en önskan om att
vilja lära sig mer om ämnet och är positivt inställda till ytterligare kunskapsdelning.
4. I vilken utsträckning arbetar ideella fotbollsföreningar med kunskapsdelning inom
organisationen?
Resultatet visar att mer än hälften, 13 av föreningarna, på något sätt arbetar med kunskapsdelning
inom föreningen. När det gäller att sprida kunskap inom de deltagande föreningarna använder sig de
flesta av möte och sammankomster för att sprida kunskap om CSR och hållbarhetsarbete inom
föreningen och strax därefter sker delningen via muntlig kommunikation (se diagram 9). 2 av
föreningarna påpekar dock att de inte arbetar med hållbarhetsfrågor vilket stämmer överens med det
som framkommit under tidigare redovisning av de olika diagrammen. Det har visat sig att det kan
vara fördelaktigt att använda sig av mer än en kommunikationskanal för att uppnå en så effektiv
kommunikationsprocess som möjligt. Att fotbollsföreningar i Skåne använder sig av många olika
kommunikationskanaler är något som resultatet tydligt pekar på. Att organisationers medialisering
nått även de ideella fotbollsföreningen vittnar även det diagram 8 om. 11 föreningar använder sms
som en kommunikationskanal och 14 av föreningarna använder sociala medier. Att sociala medier
växt sig allt starkare i vårt samhälle tyder resultatet i diagram 8 tydligt på. Diagram 10 visar tydligt
att det finns ett behov av att arbeta med att sprida kunskaper inom organisationen då hela 78 %
upplever att det finns ett behov av att dela kunskap om hur deras arbete med hållbarhetsfrågor ska
utformas. K17 menar att behovet bland annat beror på att många tränare och föräldrar hjälper till
ideellt i föreningen och därför hade det varit bra med information som även når ut till dem för att de
ska kunna hjälpa föreningen i sitt hållbarhetsarbete. För att skapa ett engagemang i föreningen är
det viktigt att etablera ett förtroende och i en fotbollsförening är det därför också viktigt att etablera
ett förtroende som sträcker sig utöver styrelsen och ändå ut till föräldrar och tränare om det finns en
önskan om att dela kunskap även med dem. Det är därför av stor vikt att fotbollsföreningar i dag
även etablerar ett känslomässig anknytning medarbetare sinsemellan och den anknytningen
påverkas av de mål och värderingar som återfinns hos föreningen vilket i sin tur har en påverkan på
medarbetarnas motivation och beteende till att dela kunskap. Att arbeta med detta är av stor vikt
eftersom hela 78 % anser att det finns ett stort behov av att arbeta med kunskapsdelning inom
föreningen vilket visar att kunskapsdelning inte används i stor utsträckning hos de skånska
fotbollsföreningarna.
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7. Diskussion
I detta kapitel kommer det att föras en diskussion kring uppsatsens metod, resultat och analys samt
att det kommer att presenteras slutsatser för uppsatsen.
Uppsatsens utgångspunkt har varit att skapa en förståelse för arbetet med hållbarhetsfrågor som
ideella fotbollsföreningar kan bedriva. eftersom mycket av forskningen har fokus på ekonomiskt
vinstdrivande företag, organisationer eller föreningar ville jag lyfta fram de ideella föreningarna,
som trots olika förutsättningar, har utomstående granskande ögon på sin föreningen gällande att
arbeta utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Det fanns en förhoppning om att kunna se hur antalet såg ut
i stort i Skåne för att kunna skapa underlag för att bygga vidare på en mer kvalitativ ansats men som
både Bryman (2011) och Trost (2012) tar upp problematiken med att skicka ut webbenkäter och
båda nackdelarna har uppsatsen stött på i arbetet. Uppsatsen har en svarsfrekvens på 30 % och i
enkäten fanns det också bortfall kring vissa frågor. Det visar vikten på en extrem tydlighet i
utformningen av frågorna, men bortfallet kan också grunda sig i att föreningen inte arbetar med
hållbarhetsfrågor och då istället hoppar över.
Det som uppsatsen, trots brist på respondenter, ändå kommit fram till är att många ideella
fotbollsföreningar arbetar med CSR och hållbarhetsfrågor med ett ekonomiskt, socialt och
miljömässigt fokus utan att egentligen veta om det. Det kan tyckas som att det finns en bristande
gemensam kunskap om vad hållbarhetsfrågor är och vad de innebär eftersom respondenter lyfter
fram det faktum att de arbetar med frågorna, att de innehar en baskunskap, men det finns inte en
gemensam kunskap hos föreningen som de kan arbeta efter. Förutom avsaknad av gemensam
kunskap hos föreningar är det också en del föreningar som efterfrågar tips om hur de ska fortskrida
sitt arbete från Riksidrottsförbundet och Svenska fotbollsförbundet medan andra föreningen inte har
någon aning om vad ovanstående föreningar och förbund gör för att arbeta mot ett hållbart
samhälle. Anledningen till att de önskar att få mer tips och idéer är på grund av den bristande tid
som ideella fotbollsföreningar ofta arbetar mot.
Uppsatsen har arbetat för att uppnå en hög validitet och reliabilitet och trots att uppsatsen endast har
en svarsfrekvens på 30 % undersöker den ändå det den säger sig att undersöka trots att det inte går
att ta fram ett generaliserbart resultat som ska representera populationen. Det kan föras en
diskussion huruvida svarsfrekvensen varit högre om uppsatsen istället varit lagd vid ett tillfälle när
fotbollssäsongen var igång.
Att det behöver bedrivas mer forskning inom området vittnar dels uppsatsens resultat om men den
teori och tidigare forskning vittnar även den om att mer forskning behövs. Dels på grund av det
växande begrepp som CSR faktiskt är, men också på grund av att forskare säger emot varandra om
det faktum om ideella föreningar ska arbeta med hållbarhetsfrågor eller inte.
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7.1 Slutsatser
I början av uppsatsen presenterades det en hypotes som grundar sig i att ideella fotbollsföreningar
inte har den tid eller kunskap som behövs för att kunna bedriva ett arbete med CSR relaterade
frågor samt med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Eftersom uppsatsen har en låg
svarsfrekvens kan det egentligen inte ges något svar som ska representera den population som
undersöks utan istället blev hypotesen, som togs fram i samband med kommunikation med andra
som upplevde samma sak, bekräftad vilket i sin tur kan generera en förhoppning och önskan om
fortsatt forskning inom området. De svar som kom in visar att det finns brist på tid inom de ideella
föreningarna men avsaknaden av svar kan också tyda på att det inte finns den tid som hade behövts
för att kunna bedriva ett arbete utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Att det finns en önskan om att
bedriva mer forskning om går det att läsa i både Walters & Tacon (2011), Breithbart et al. (2015)
samt Zeimers et al. (2018) undersökningar som genomförts.
Min tro, och förhoppning, är att svarsfrekvensen hade varit något högre om enkäterna skickats ut
under säsongens gång. Detta på grund av att det finns en möjlig faktor att fotbollsföreningarna
stänger ner och tar julledigt och därmed finns det ingen på kontoret med möjlighet att delta i
studien. Det kan också diskuteras huruvida resultatet sett annorlunda ut vid en kvalitativ ansats
istället för en kvantitativ. Studien hade dock fått mer “på-djupet-data” och haft möjlighet att
utveckla de enkätfrågor som ställdes då det, trots knappa svar, kom in intressanta kommentarer som
är möjliga att utveckla och bygga vidare på. Bristande reliabilitet kan bero på faktorer som att själva
mätinstrumentet är dåligt vilket bland annat kan bero på otydligt formulerade frågor eller tvetydiga
svarsalternativ. Det kan också bero på andra slumpmässiga eller tillfälliga omständigheter kring
enkäten (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018).
Avslutningsvis visar uppsatsen att majoriteten av de deltagande fotbollsföreningarna arbetar eller
vill arbeta utifrån ett hållbarhetsperspektiv och med frågor som berör en förenings CSR arbete. En
förening ansåg att Svenska fotbollsförbundet själv låg långt bak i deras egna hållbarhetsområde och
behövde utveckla det. De allra flesta fotbollsföreningar ansåg också att de arbetat mer med frågorna
om det funnits material att tillhandahålla för att underlätta och effektivisera arbetet, detta på grund
av den tidsbrist som många föreningar upplever. De flesta föreningen eftersökte med andra ord
någon form av kunskapsdelning från Riksidrottsförbundet och Svenska fotbollsförbundets hemsida
för att kunna utveckla den egna verksamheten. Vidare ansåg föreningarna också att de behövde
arbeta med kunskapsdelning inom föreningen för att kunna möta krav från exempelvis föräldrar och
övriga intressenter.

41

8. Vidare forskning
Eftersom det inte går att dra en generalisering av det resultat som framkommit i denna uppsats för
den population som undersökts kan det fördelaktigt bedrivas en större undersökning i samma
område för att kunna lyfta fram problemområden som finns med en avsikt där det presenteras en
lösning för ideella fotbollsföreningar att bedriva ett arbeta med CSR-frågor. Detta eftersom de
ideella föreningarna nuförtiden har ögon på sig på samma sätt som ekonomiskt vinstdrivande
företag men inte delar samma förutsättningar för ett hållbarhetsarbete.
Det kan föras en diskussion kring uppsatsens statistiska osäkerhet eftersom svarsfrekvensen gör att
det inte går att dra en generalisering av det resultat som presenterats. Uppsatsen kan dock ligga till
grund för vidare forskning inom samma område där en större population undersöks och andra
statistiska metoder används för att bekräfta uppsatsens reliabilitet, vilket kan styrka det resultat som
tidigare i uppsatsen presenterats.
För att skapa mer djup i uppsatsen och ämnet finns det ett stort intresse i att bedriva en kvalitativ
forskningsdesign och därmed få mer information och djupgående information om vilka brister som
finns - men också för att lyfta fram det som faktiskt fungerar. Förutom det är det också intressant att
bedriva liknande undersökning inom olika idrottsgrenar för att undersöka om det finns någon
idrottsorganisation som är mer framträdande i arbetet och vilka idrottsorganisationer som kan
behöva mer stöd och hjälp från Riksidrottsförbundet och underliggande idrottsorganisationer. Det är
också av intresse att bedriva forskning utifrån Riksidrottsförbundets synvinkel.
Vid tidigare forskning som gjorts inom området CSR och hållbarhet, både inom föreningslivet, men
också inom andra områden, har det ekonomiska perspektivet varit dominerande. Utifrån den
forskningen går det dock att utläsa att den forskning som Carroll presenterade år 1991 fortfarande är
relevant och används vid studier i dag och eftersom vårt hållbara samhälle växer sig allt starkare är
det ett viktigt område att bedriva forskning inom.
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9. Sammanfattning på svenska
”SvFF ligger långt bak i sitt eget hållbarhetsarbete”
Företagens sociala ansvar är ett begrepp som växer sig starkare och starkare i vårt samhälle i dag
samtidigt som CSR har blivit en central del av ideella organisationer. Svenska fotbollsförbundet vill
stärka bilden av föreningens sociala engagemang genom att lyfta sitt hållbarhetsarbete. Baserat på
ett kvantitativt tillvägagångssätt syftar denna studie till att undersöka hur ideella fotbollsförbund i
Skåne arbetar med föreningars sociala ansvar och hur de arbetar ur ett ekonomiskt, socialt och
miljömässigt hållbarhetsperspektiv. Dessutom syftar uppsatsen till att skapa en förståelse för ideella
fotbollsföreningars syn på kunskapsdelning. Studien bygger på webbaserade enkäter som skickats
ut till slumpmässigt utvalda fotbollsförbund i Skåne för att skapa en förståelse för vad uppsatsen
syftar till att undersöka. Resultatet visar att fotbollsförbunden arbetar med CSR och från ett
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbarhetsperspektiv utan att verkligen veta om det och att
det saknas kommunikation och kunskapsdelning mellan ideella fotbollsförbund och
Riksidrottsförbundet och Svenska Fotbollsförbundet. Vidare visar studien att det finns en önskan att
arbeta mer med frågor ur ett hållbarhetsperspektiv, men fotbollsförbunden önskar mer material och
hjälp till att kunna fördela sin tid för att maximera arbetet.
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