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Abstract 
The research on sustainability is immense and there are often differences between the 
perspectives and the meanings. People nowadays are very aware of sustainability and this 
gives organizations a bigger opportunity to include this in their work. That’s why this study is 
written; to explore how IF Elfsborg and Göteborg HC, as sport organizations, are working 
with this aspect and how they are communicating it to the society and their members. This 
study aimed to explore the concept of social sustainability by studying two sports 
organizations. To obtain the knowledge of how the sport organizations communicate these 
concepts the study followed a comparative design with a qualitative research strategy. A 
model was then created to further support the understanding of communication strategy and 
social sustainability and what it brings out and contribute to society with. This lead to an 
analysis through the model. The empirical data has been collected through semi-structured 
interviews with the concerned parties. By interviewing IF Elfsborg and Göteborg HC, 
information about their work and strategy of working with sustainability and communication 
was collected. There are multiple communication strategies such as Corporate Social 
Responsibility (CSR), Cause Related Marketing (CRM) och Corporate Sustainability Strategy 
(CSS) but both organizations only uses CSR as a tool in their work towards sustainability. It is 
important that organizations have knowledge about sustainability and the aspects it includes 
to be able to implement communication strategies. 

This study is written in Swedish. 

Keywords: Sport Organisation, Corporate Social Responsibility, Sustainability, Social 
Sustainability, Social Responsibility, Communication 
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Sammanfattning 
Den forskning som finns om hållbarhet är utförlig och det finns skillnader mellan 
perspektiven och betydelserna. Människor är nuförtiden mycket medvetna om hållbarhet och 
det ger organisationer en möjlighet att inkludera det i sitt arbete. Därför gjordes denna studie; 
för att utforska hur IF Elfsborg och Göteborg HC, som sportorganisationer, arbetar med denna 
aspekt och hur de kommunicerar det till samhället och sina medlemmar. Den här studien 
syftade till att utforska koncepten social hållbarhet och socialt ansvar genom att studera två 
idrottsorganisationer. För att hitta kunskapen om hur idrottsorganisationerna kommunicerar 
dessa koncept har studien följt en komparativ design med en kvalitativ forskningsstrategi. En 
modell skapades sedan för att vidare stötta förståelsen för kommunikationsstrategier och 
social hållbarhet och socialt ansvar och vad de ger och bidrar med till samhället. Detta ledde 
till en analys genom modellen. Den empiriska datan har samlats in genom semistrukturerade 
intervjuer med de berörda parterna. Genom att intervjua IF Elfsborg och Göteborg HC har 
information samlats in gällande deras arbete och strategierna de använder för att arbeta med 
hållbarhet. Det finns flera olika kommunikationsstrategier såsom Corporate Social 
Responsibility (CSR), Cause Related Marketing (CRM) och Corporate Sustainability Strategy 
(CSS) men båda idrottsorganisationerna använder enbart CSR som ett verktyg i sitt arbete 
mot hållbarhet. Det är viktigt att organisationer har kunskap om hållbarhet och aspekterna det 
inkluderar för att kunna implementera kommunikationsstrategier.  

Studien är skriven på svenska. 

Nyckelord: Idrottsorganisationer, Corporate Social Responsibility, Hållbarhet, Social 
Hållbarhet, Socialt Ansvar, Kommunikation 
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Förord 
Först och främst vill vi tacka organisationerna IF Elfsborg och Göteborg HC som ställt upp på 
att intervjuas och därmed gjort vår studie möjlig. Vår handledare Helgi-Valur Fridriksson får 
även han ett stort tack för allt stöd och hjälp i processen, hans hjälp har varit ovärderlig. Sist 
men inte minst vill vi ge ett tack till vänner och familj som stöttat och hjälpt oss i detta arbete 
och även Högskolan i Borås som förberett och hjälpt oss genom våra studier.  

Vi är dessutom tacksamma till varandra. Alla tre har arbetat hårt och är glada över att ha haft 
möjligheten att göra detta tillsammans.  

Borås 9 juni 2019 

Celine Belvroy, Josefin Johnsson och Kajsa Ragnhage 
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1. Inledning 
Detta inledande kapitel syftar till att introducera ämnet för studien till läsaren. Genom 
tidigare forskning presenteras en bakgrund till ämnet som sedan övergår i problemdiskussion 
och studiens syfte och forskningsfrågor. Detta bidrar till en grundförståelse till det som ligger 
bakom hur ämnet har växt fram och vad det finns för problem i det. 

1.1 Bakgrund 
Hållbarhet är ett brett begrepp som utgår ifrån att de resurser som vi har idag inte ska 
äventyras på ett sådant sätt att det inte finns till nästkommande generationers behov 
(Brundtland & Hägerhäll 1988).  Social hållbarhet är ett begrepp som har vuxit fram från 
diskussionen runt miljö. Hållbarhet började först diskuteras av Förenta Nationerna (FN) år 
1972 när de sammankallade ett möte rörande miljö där representanter från 113 olika länder 
deltog. 1983 gav FN Gro Harlem Brundtland uppgiften att starta en kommission och göra en 
rapport - “A Global Agenda for Change”. Orsaken till att arbeta med hållbarhet var att 
använda resurser på så sätt att det inte äventyrar nästkommande generationers behov 
(Brundtland & Hägerhäll 1988). I rapporten av Brundtland och Hägerhäll (1988) finner de 
även ett samband mellan fattigdom, ojämlikhet och miljömässigt förfall och dessa var av stor 
vikt i rapporten. Rapporten diskuterar hållbarhet på flera olika sätt genom att se på de 
miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekterna och hur alla dessa delar påverkade varandra 
(Brundtland & Hägerhäll 1988).  

FN har fortsatt utveckla från Brundtland-rapporten och har med jämna mellanrum haft möten 
för att utveckla arbetet. Agendan för utveckling från 2015 visar en plan för att stoppa 
världshungern och fattigdom till 2030 och strävar efter global fred. De anser att några av de 
viktigaste faktorerna för att uppnå hållbar utveckling är att utrota världshungern och 
fattigdom. Rapporten från 2015 innehåller 17 mål för hållbar utveckling, bland annat de 
tidigare nämnda faktorerna men även att stärka kvinnor och flickor och skapa jämställdhet 
mellan könen. Dessa 17 mål inkluderar social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet och har 
flera delmål för att kunna mäta om medlemsländerna faktiskt har kunnat nå upp till dem 
(Friberg et al. 2018).  

I samband med hållbarhet och företag kommer ofta affärsmodellen Corporate Social 
Responsibility (CSR) vilket innebär ett företags sociala ansvar, vilket hänger ihop med social 
hållbarhet. Vissa författare, såsom Chen (2019), definierar begreppet CSR som en 
självreglerande affärsmodell som hjälper företag att ta socialt ansvar för sig själva, dess 
intressenter och allmänheten. Andra författare som Pirnea, Olaru och Moisa (2011) menar att 
CSR kan även ses som en kommunikationsstrategi för att ta socialt ansvar. Det finns många 
olika sorter av kommunikationsstrategier såsom CSR, Corporate Sustainability Strategy 
(CSS) och Cause Related Marketing (CRM). Enligt Pirnea, Olaru och Moisa (2011) är det just 
organisationer som bör utveckla och arbeta med hur de påverkar miljön, detta för att 
organisationer blir mer medvetna om inverkan de har på samhället både ekonomiskt, socialt 
och miljömässigt genom att ta mer socialt ansvar.  

Idrottsorganisationer som dessa har funnits i Sverige i flera hundra år, varav den äldsta som 
fortfarande är aktiv bildades 1796, och inom Riksidrottsförbundet finns det 71 olika 
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medlemsförbund för olika sporter (Upsala Simsällskap 2019; Riksidrottsförbundet 2019). 
Riksidrottsförbundet (2019) har tillsammans med organisationen SISU påbörjat ett 
hållbarhetsarbete som inkluderar ekonomi, ekologi och social hållbarhet som i längden även 
ska uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål.  

Tidigare forskning visar på en skillnad mellan social hållbarhet och socialt ansvar, detta 
kommer att redovisas på olika sätt och på olika sammanhang i rapporten. Vidare kommer den 
att utforska det sociala hållbarhetsarbete och det sociala ansvar som idrottsorganisationer 
arbetar med för att bidra till ett bättre samhälle. Fattigdom, jämställdhet och andra frågor som 
berör mänskliga rättigheter tas upp och hur arbetet med detta kommuniceras till deras 
samhälle och omgivning. Arbetet utforskar därför fotbollsföreningen IF Elfsborg och 
hockeyklubben Göteborg HC.  

1.2 Problemdiskussion  
I de allra flesta organisationer arbetas det med hållbarhet och de har allt som oftast någon typ 
av kommunikationsstrategi (Företagarna 2015). Idrottsorganisationer har liksom andra 
organisationer insett värdet av att arbeta med social hållbarhet och har därför börjat 
implementera detta i sitt arbetssätt. Organisationer består och arbetar i en alltmer 
konkurrensutsatt miljö och måste på grund av detta fatta strategiska beslut om de utmaningar 
som denna miljö medför. Med dessa beslut ökar vikten på socialt engagemang som oftast 
behandlas genom begreppet socialt ansvarstagande (Anagnostopoulos, Byers & Shilbury 
2014). 

Pirnea, Olaru och Moisa (2011) påstår att social hållbarhet nuförtiden är vanligt i 
organisationers sociala ansvar. Detta för att det finns en oro kring organisationers behov av att 
utveckla starka och hållbara relationer med kunder, anställda, leverantörer, intressenter och 
sist men inte minst det sociala företags samhället. Forskningen belyser begreppet socialt 
ansvar och betonar behovet av att främja forskningsmetoder och modeller inom detta område 
(Pirnea, Olaru & Moisa 2011). Det finns flera olika modeller och strategier som företag kan 
använda sig av för att ta socialt ansvar men den främsta är CSR. CSR, liksom CSS och CRM, 
används dels till att kommunicera med organisationens omvärld och dels till att kommunicera 
internt samt kan det användas som affärsmodell. Något som kommunikation kan påverka är 
hur förtroendet ser ut till organisationens motiv. Det har funnits en misstro bland 
organisationers konsumenter på grund av att de inte litar på organisationernas motiv. Därför 
används kommunikationsstrategier för att motverka att konsumenterna tvivlar (Kim & Lee 
2018; Tench & Jones 2015).  

En annan del inom kommunikation handlar om att vara öppen  och genuin gentemot sina 
konsumenter, vilket även kan kallas transparens. Detta för att konsumenterna ska kunna göra 
ett medvetet val och för att förtroendet för företaget ska öka (Leitch 2017). Däremot menar 
Lii (2013) att det inte räcker med att bara vara transparent för att kunna mäta sig till den 
globala marknaden. Forskare menar på att sociala och miljömässiga behov skapar de bästa 
möjligheterna för att organisationer ska kunna sticka ut från konkurrensen eller ge 
marknadsfördelar (Lii 2013). Om inte organisationerna är transparenta med sin 
marknadsföring kan det leda till att konsumenternas förtroende minskar. För att lösa detta 
problem menar Kim och Lee (2018) att organisationer bör arbeta med CSR genom att satsa på 
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långsiktiga partnerskap vilket i sin tur kan leda till ökat förtroende. Detta visar då på att 
organisationen i längden blir mer stabil och då motverkar det misstron kunderna kan ha.  

Organisationer är numera utsatta för hård press att ta ställning till socialt ansvar (Kollat & 
Farache 2018). Organisationer måste tänka om och forma sina kommunikationsstrategier, 
verktyg och budskap efter social hållbarhet (Tench & Jones 2015). Kommunikation sker 
numera främst genom sociala medier och där det en gång fanns ett inlägg finns det idag 
tusentals inlägg med många olika åsikter. För att kunna förstå denna nya värld av 
kommunikation krävs nya strategier (Tench & Jones 2015). Vissa idrottsorganisationer arbetar 
aktivt med social hållbarhet; IF Elfsborg arbetar med något som de kallar Vi Tillsammans och 
Göteborg HC grundar hela sin organisation på social hållbarhet (IF Elfsborg u.å.; Göteborg 
HC u.å.). De två organisationer som empirin kommer baseras på är IF Elfsborg och Göteborg 
HC.  

1.3 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka begreppen social hållbarhet och socialt ansvar och betona 
behovet av att främja kommunikationsstrategier inom idrottsorganisationerna IF Elfsborg och 
Göteborg HC.  

1.4 Frågeställning 
- Hur använder IF Elfsborg och Göteborg HC kommunikationsstrategier? 
- Hur appliceras hållbarhetsarbete i dessa två idrottsorganisationer? 

!3



2. Teoretisk referensram  
Den teori som insamlats via exempelvis artiklar och annan litteratur som berör det givna 
ämnet kommer redovisas i detta kapitel. Relevanta begrepp, utifrån studiens syfte och 
frågeställning, kommer dessutom förklaras i denna del. En figur över hållbarhetsarbete finns 
även med för att visa sammanhanget i teori. 

Figur 1. Figur över hur organisationer kan arbeta för att uppnå 
hållbarhet 
Figuren kan ses som en tratt och organisationer som vill arbeta med hållbarhet påbörjar sitt 
arbete med att välja mellan social hållbarhet eller socialt ansvar. Detta därför att det finns en 
del skillnader mellan dessa två begrepp. Social hållbarhet inbegriper att arbeta med sociala 
problem i en större omfattning vilket gör det mer allmänt. Väljer en organisation att jobba 
med social hållbarhet blir det mer extern vilket betyder att en organisationer arbetar med stora 
samhällsproblem som fattigdom, jämställdhet eller exempelvis mänskliga rättigheter. Väljer 
organisationen socialt ansvar så inbegriper det att arbeta mer internt inom organisationen och 
för organisationen. Här tänker organisationer främst på hur de påverkar till exempel miljön 
och hur miljön påverkar de. Genom att ta social ansvar som organisation och sitt samhälle blir 
organisationen och dess medlemmar mer medvetna om de olika hållbarhetsbegrepp; 
miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Det är här viktigt att organisationerna skapar 
en målbild med vad de vill uppnå för att kunna kommunicera. Har de inget mål med sin 
kommunikation och vad de vill uppnå genom den kommer de inte kunna mäta om de når sin 
målbild. 

Eftersom social hållbarhet och socialt ansvar skiljer sig åt och för att kunna kommunicera sitt 
budskap till sin omgivning är det viktigt att veta vad det är organisationen arbetar med. Detta 
för att kunna skapa ett förtroende till sin omgivning och dessutom för att kunna vara öppna 
och transparenta. Om inte organisationen vet om det är social hållbarhet eller socialt ansvar de 
arbetar med är det större risk att kommunikationen inte når fram. Relevansen av att en 
organisation implementerar hållbarhet i verksamheten kan till exempel vara för att skapa en 
marknadsfördel, stärka relationer och bygga upp relevansen  för organisationen.  

Bryman och Bell (2017, s. 165) skriver om hur begrepp ses som teorins byggstenar och 
utgångspunkter för att genomföra företagsekonomiska studier. I figur 1 används olika centrala 
begrepp som teorins byggstenar vilket kommer att vara utgångspunkten för studien. Sedan   
har denna figur tagits fram för att kunna hjälpa organisationer att hitta vilken inriktning de bör 
ta och arbeta sig fram genom sitt sociala hållbarhetsarbete. I figuren framförs hur de olika 
komponenterna måste samarbeta för att en organisation ska kunna uppnå hållbarhet. 
Hållbarhet kan ses som ett slutmål eller ett tillvägagångssätt. Om det ses som ett slutmål eller 
ett tillvägagångssätt beror på hur organisationen arbetar med det. Först och främst väljer en 
organisation om det är social hållbarhet eller socialt ansvar de fokuserar på. Sedan kommer 
kommunikation där organisationerna bör fokusera på hur och vem de kommunicerar med och 
vilken typ av kommunikationsstrategi som passar deras organisation bäst. Det finns olika 
typer av kommunikationsstrategier och vilken strategi som används anpassas efter 
organisationen. Dessa begrepp syftar till att förstå hållbarhet och hur det går att arbeta med 
det genom att använda figuren. Sist men inte minst ligger de minsta byggstenarna; transparens 
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och förtroende. Dessa två begrepp ligger till grund för att organisationer ska kunna 
kommunicera på rätt sätt för att i slutändan nå hållbarhet. Transparens beskriven den öppenhet 
och genuinitet som organisationer avspeglar mot sina konsumenter. Detta är viktigt för att 
kunna bygga långsiktiga partnerskap. Förtroendet menar på det förtroende som finns eller 
skapas mellan organisation och konsument.  

- Social hållbarhet; Sammanfattat inbegriper social hållbarhet att basbehoven ska 
tillgodoses till nuvarande och nästkommande generationer. 

- Socialt ansvar; Menar på det ansvar som tas för sin organisation och samhället. 
- Kommunikation; Kommunikation syftar till dialogen som finns mellan individer och 

organisationens kommunikationsstrategi för att prata med samhälle och medlemmar.  
- Transparens; Ses genom öppenhet och att dela med sig av vad som händer för att 

kunna bygga förtroende och långsiktiga partnerskap. 
- Förtroende; Detta menar på förtroendet mellan organisation och konsument.  

!  

2.1 Social Hållbarhet och socialt ansvar 
Hållbarhet har historiskt sett främst behandlat miljömässig hållbarhet. Den sociala 
hållbarheten har däremot vuxit fram som en viktig fråga och berör de sociala och samhälleliga 
delarna av världen (Annerstedt & Lindgren 2013). Social hållbarhet växte fram under 1970-
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talet då ekonomisk tillväxt utvecklades och rikare länder insåg den fattigdom och ojämlikhet 
som var utspridd över världen. Den ekonomiska tillväxten sågs även som ett skäl till de 
samhälleliga problemen (Purvis, Mao & Robinson 2018). Den sociala hållbarheten innefattar 
att basbehoven för individer ska finnas såsom välmående, livskvalitet och mänskliga 
rättigheter såsom jämställdhet (Annerstedt & Lindgren 2013). Dessutom menar olika 
författare på att fattigdom påverkar hållbarhet och att det är något som behövs arbetas med för 
att bibehålla social hållbarhet (Purvis, Mao & Robinson 2018). FN:s mål för 2030 har med 
delmål för de olika delarna av hållbarhet som gör att medlemsländerna måste implementera 
strategier för att nå upp till dessa.  

De olika delarna av hållbarhet definieras olika av organisationer och forskare vilket gör det 
till ett diffust begrepp. FN har en egen definition som främst syns genom deras mål för hållbar 
utveckling men genom att bredda vyerna går det att se andra som skrivit om hållbarhet eller 
hållbar utveckling och kommit fram till andra definitioner (Purvis, Mao & Robinson 2018). 
Friberg et al. (2018) skrev i studien rörande Global hälsa nyckel till social, ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet att Sverige som industriland har ett ansvar att hjälpa utvecklingsländer 
men kan också lära sig mycket från hur de arbetar i dessa länder.  

Annerstedt och Lindgren (2013) diskuterar vidare om hur social hållbarhet inte behöver ses 
som ett slutgiltigt mål utan mer som ett tillvägagångssätt. Författarna gjorde en komparativ 
studie där det undersöktes hur den sociala hållbarheten främjades i en organisation med fokus 
på handbollstränaren Bengt Johanssons förhållningssätt och hur dessa såg ut. Han var väldigt 
framgångsrik som tränare för Sveriges herrlandslag i handboll i 16 år och var även utbildad 
inom pedagogik. Hans arbete utgick från att ha dialoger och respekt, stötta och lyssna på 
spelarna men även att visa dem hur exempelvis empati kan existera i samband med hårt arbete 
(Annerstedt & Lindgren 2013). Respekt är en av byggstenarna i figur 1. 

Pirnea, Olaru och Moisa (2011) gjorde ett försök till att definiera begreppet social hållbarhet 
genom att ta vara på olika definitioner av begreppet. Den australiensiska regeringen definierar 
social hållbarhet som “omfattar strategier och metoder som syftar till att träffa intressenterna 
idag, samtidigt som de försöker skydda, stödja och förbättra de mänskliga och naturliga 
resurserna som kommer att behövas i framtiden”. Sedan definierar the World Business 
Council for Sustainable Development social hållbarhet som “fortsatt engagemang för 
affärsetik och medverkan till ekonomisk utveckling”. Det Pirnea, Olaru och Moisa (2011) 
kom fram till i studien är att det finns en skillnad mellan organisationens ansvar och 
hållbarhet. Organisationens ansvar koncentreras mer på den icke finansiella 
samhällsverksamheten medan organisationens hållbarhet riktar sig till både miljöpåverkan av 
en organisation och miljöpåverkan på en organisation. Vilket i så fall innebär att 
organisationer som fortsätter att behandla klimatförändringen som ett samhällsansvar, snarare 
än ett affärsproblem, kommer att riskera de största konsekvenserna. Organisationer måste 
alltså jobba inifrån och ut med dess påverkan på klimatet och utifrån och in på hur 
klimatreglering kan påverka affärsmiljön (Pirnea, Olaru & Moisa 2011). 

I Pirnea, Olaru och Moisas (2011) studie framhävs resultatet av en undersökning om 
begreppet CSR som används för att ta socialt ansvar. Detta begrepp har utvecklats till ett nytt 
integrerat begrepp som kallas för Corporate Sustainability and Responsibility, alltså 
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organisationens hållbarhet och ansvar. Vidare skriver författarna att det sedan mitten av 1900-
talet har debatterats kring det dynamiska begreppet CSR. Detta för att dels kunna svara på vad 
det betyder, hur det utvecklas av organisationer och hur mycket det påverkar deras 
konkurrenskraft. Enligt Pirnea, Olaru och Moisa (2011) är socialt ansvar en av de viktigaste 
frågorna som organisationer står inför idag. Detta eftersom socialt ansvar kan ge en strategisk 
fördel. Författarna skriver sedan om den första forskaren som introducerade begreppet 
Corporate Social Responsibility (CSR), nämligen Bowen som 1953 skrev boken 
Affärsmännens sociala ansvar. Pirnea, Olaru och Moisa (2011) beskriver att CSR omfattar 
många olika definitioner, teorier och tillvägagångssätt och begreppet har numera utvecklats 
till olika affärsmiljöer. Trots alla olika definitioner från både företag och akademier anses det 
fortfarande vara svårt att definiera CSR då det helt enkelt inte finns stort samtycke om 
begreppets exakta mening. Kim och Lee (2018) har beskrivit hur de själva definierar CSR. De 
påstår att CSR har utvecklats från en traditionell syn på organisationernas engagemang för 
ekonomiskt och juridiskt ansvar till en mer modern och bredare åsikt av etiskt och 
filantropiskt ansvar.  

2.2 Kommunikationsstrategier  
En kommunikationsstrategi är en plan för hur en organisation för dialog med sina 
konsumenter. I en studie på välgörenhetsorganisationer, skapade av engelska fotbollsklubbar, 
visade resultaten att en individs passion och beroende av förtroende upprätthålls av 
kommunikationsstrategier samt underbygger faktiska prestationer av dessa element 
(Anagnostopoulos, Byers & Shilbury 2014). Det kan vara svårt att gå från att skapa en 
kommunikationsstrategi till att faktiskt implementera den. Detta innebär att det är svårigheter 
att gå från teori till praktik och att det finns svårigheter i att kunna sätta strategin till verket 
(Engert & Baumgartner 2016). I samband med kommunikationsstrategier diskuteras ofta 
marknadsföring och resultatet från marknadsföringen kan kopplas samman med 
kommunikationsstrategins resultat. Chomvilailuk och Butcher (2018) skriver om hur forskare 
föreslår att marknadsförare behöver satsa bortom vanliga marknadsföringsresultat genom 
exempelvis tillfredsställelse eller köpintentioner. Ett tillvägagångssätt som studien tar upp är 
att definiera kundernas engagemang; ett beteendekoncept som rör sig bortom köpaktivitet. 
Dessutom behöver marknadsförare fokusera på personer som interagerar med varumärket 
utan att nödvändigtvis köpa en produkt eller tjänst (Chomvilailuk & Butcher 2018). 

2.2.1 Corporate Social Responsibility 
Enligt Kollat och Farache (2017) finns det många olika typer av kommunikationsstrategier, 
varav CSR är en av dem. Som tidigare nämnt ses CSR inom organisationer som strategi eller 
verktyg för att ta socialt ansvar. Enligt författarna Kollat och Farache (2017) är organisationer 
idag under hård press att kommunicera var de står när det kommer till socialt ansvar  (Pirnea, 
Olaru & Moisa 2011; Kollat & Farache 2017). För att vara trovärdiga bör de kommunicera 
sina goda intentioner och åtgärder. Det har visats på att CSR-kommunikation har ökat det 
positiva ryktet för organisationer och att det också kan ge ökad ekonomisk utveckling. Detta 
kan i följd ge högre köpintention bland medlemmarna och på sikt förbättra organisationens 
image och rykte. Det Kollat och Farache (2017) menar är att förtroendet för organisationer 
troligtvis kommer att minska om en organisation inte håller sin kommunikation konsekvent. 
Om detta inträffar kan det i värsta fall leda till kriser inom organisationen. I CSR-satsningar är 
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detta mycket viktigt. För att en organisation ska kunna betraktas som trovärdig måste de i 
grunden ha en trovärdig identitet genom att delvis vara transparent i sin CSR kommunikation 
(Kollat & Farache 2017). I figur 1 är transparens en av de byggstenar som behövs för att 
uppnå bra kommunikation. Som tidigare nämnt handlar en del inom kommunikation  om att 
vara transparent och öppen gentemot sina konsumenter så att förtroendet för företaget ökar 
(Leitch 2017). 

Det strategiska värdet av CSR är uppenbart eftersom det hjälper till att förbättra gynnsamma 
relationer mellan intressenter och organisationer, bygga starka företagsbilder och uppmuntra 
intressenternas förespråkarbeteende (Kim & Lee 2018). Chomvilailuk och Butcher (2018) 
påstår också att forskare kräver mer meningsfulla begrepp för att förstå förhållandet mellan 
strategiskt CSR-arbete, marknadsföringskommunikation och konsumentutfall. Investeringar i 
CSR-aktiviteter ökar vilket resulterar i en större granskning av avkastningen på 
marknadsinvesteringar, inklusive CSR-reklam och PR-arbete. Till följd av investeringarna 
utvecklas numera strategisk marknadsföringskommunikation vilket engagerar intressenter. 
CSR är enligt Chen (2019), som tidigare nämnt, en affärsmodell som är självreglerande och 
den hjälper företag att ta socialt ansvar. Detta innebär att organisationer bör medverka inom 
allt från en renare miljö till ett bättre samhälle. CSR-arbete kan omfatta allt från miljöhänsyn 
och korruption till ekonomiska och arbetsrättsfrågor. Alltså kan organisationer genom att ta 
mer socialt ansvar bli mer medvetna om vilken slags inverkan de har på samhället både 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt. På så sätt bidrar organisationer till en bättre miljö och 
ett bättre samhälle istället för att påverka det negativt (Chen 2019).  

Kim och Lee (2018) skriver även om den växande offentliga skepticismen kring CSR samt 
hur det har blivit mer utmanande för organisationer att effektivt kommunicera detta till 
intressenterna. Kommunikation kopplas, som tidigare nämnt och som framförs i figur 1, ofta 
ihop med termen transparens. Detta för att försöka göra organisationer mer informerade om 
de processer och beslut som skapar en större känsla av engagemang (Farrell 2016). Sedan 
påvisar Kim och Lee (2018) att genom att vara transparent i sina kommunikationsstrategier 
kommer medlemmarna inte ha frågor kring det sanna motivet bakom exempelvis en kampanj. 
CSR-initiativ bidrar till att skapa övertygelser om organisationer så att medlemmar har 
positiva uppfattningar och starka känslor av förtroende för organisationen och deras bidrag till 
samhället. Om en organisation främjar sin CSR aggressivt kommer medlemmarna troligen att 
tolka motivet som vinstsökande vilket påverkar organisationen negativt. Kim och Lee (2018) 
skriver vidare om olika studier som föreslår sätt som kan hjälpa organisationer att vinna 
allmänhetens förtroende och minska deras skepsis om CSR-arbete. Ett exempel är att 
förtroendet kan öka genom att, som organisation, satsa på att svara på konsumenternas 
förfrågningar om CSR-aktiviteter vilket då leder till att konsumenter sprider positiva ord som 
förespråkar organisationen. Det har även kommit fram ur olika studier att organisationer bör 
arbeta med CSR genom att satsa på långsiktiga partnerskap för att stödja en viss social orsak 
snarare än genom enbart enstaka kampanjer. När ett sant CSR-motiv kommuniceras effektivt 
tenderar konsumenter att starkt lita på en organisation. Förtroende är därför en viktig faktor 
för CSR-kommunikation. Ansträngningar att bidra till samhället bidrar också till att skapa 
konsumentförtroende, vilket i sin tur får folk att stödja organisationer (Kim & Lee 2018). 
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CSR och transparens har båda blivit mycket viktiga aspekter för företag och deras relation 
med konsumenterna. Genom att använda CSR på olika sätt går det att exempelvis skapa 
förtroende mellan de två tidigare nämnda parterna. Förtroendet kan yttra sig genom till 
exempel ökad försäljning och/eller bättre rykte (Kim & Lee 2018; Foscht, Lin & Eisingerich 
2018). Företag kan använda sig av olika CSR-initiativ för att till exempel öka 
konsumentengagemang (Chomvilailuk & Butcher 2018) eller för att nå ut till konsumenterna 
på grund av att de börjar bli mer ansvarsfulla och undersöker vad de köper mer ingående 
(Dutot, Lacalle Galvez & Versailles 2016).  

Den nya definitionen av CSR involverar ett brett spektrum av intressenter som svarar på 
förändrad samhällsutveckling och olika förväntningar. I praktiken uppstår CSR när en 
organisation åtar sig att gynna samhället genom att minimera deras skadliga effekter och 
maximera deras positiva bidrag till samhället (Kim & Lee 2018). Social hållbarhet 
förekommer ofta när det gäller CSR i samband med utveckling av starka och hållbara 
relationer med kunder, anställda, leverantörer, intressenter och sist men inte minst, The Social 
Enterprise Community (Pirnea, Olaru & Moisa 2011). The Social Enterprise Community är en 
organisation som tillämpar kommersiella strategier för att maximera förbättringar i 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt välbefinnande. Vilket kan innebära att maximera sociala 
effekter tillsammans med vinst för externa aktieägare. CSR har alltså en betydelse, men 
definieras på olika sätt. Vissa anser att CSR handlar om juridiskt ansvar eller förtroende och 
för andra har det en mer etiskt mening. För många är CSR ett sätt att vara ”ansvarig för”, detta 
genom till exempel ett välgörande bidrag. Sedan kan det också definieras som socialt 
medvetande eller en synonym för legitimitet (Pirnea, Olaru & Moisa 2011). 

2.2.2 Andra kommunikationsstrategier 
Corporate Sustainability Strategy (CSS) är en av många kommunikationsstrategier som syftar 
till att behålla en balans mellan ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet inom både företag 
och samhälle. CSS baseras på hållbar utveckling och därmed att de resurser som används inte 
ska äventyra kommande generationers behov. Hållbarhet behöver vara en del av ett företags 
strategi eller åtminstone en åtanke. Däremot är det inte alltid passande för organisationer att 
arbeta med hållbarhet då de till exempel kanske inte har resurser. Vidare ses CSS som en 
anpassningsbar strategi där alla organisationer måste anpassa sin strategi efter till exempel 
branschen (Engert & Baumgartner 2016).  

Cause Related Marketing (CRM) är en strategi, som kan ses genom Company-Cause-
Customer fit, som innebär att företag ska hitta exempelvis en välgörenhet att stödja för att 
marknadsföra sig. Som företag måste välgörenheten eller partnerskapet fungera ihop med vad 
företaget själva står för och ha liknande värdegrund. Det ska vara en bra passform mellan 
företaget och välgörenheten annars kan konsumenter ifrågasätta orsaken till varför företaget 
gör det. Passformen mellan företag, välgörenhet och konsumenter påverkar responsen som 
företaget får av sina konsumenter (Gupta & Pirsch 2006). De CSR-studier som har ett 
marknadsrelaterat perspektiv tenderar att dela upp de olika aktiviteterna i två grupper; 
orsaksrelaterad marknadsföring (CRM) och CSR-reklam. CRM ses mer som en 
kommunikationsaktivitet som binder konsumenters inköp av en viss produkt eller tjänst till en 
fast donation, medan CSR-aktiviteter kan ge altruistisk, legitimitet och instrumentella 
fördelar. En kommunikation av CSR-reklam är oberoende av ett konsumentköp och är inte 
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knutet till uttryckliga kommersiella resultat (Chomvilailuk & Butcher 2018). CSS är, till 
skillnad från CRM och CSR, helt fokuserad på hållbarhet, alltså miljömässig, ekonomisk och 
social hållbarhet och är anpassningsbar (Engert & Baumgartner 2016). 

2.3 Sammanfattning av teoretisk referensram 
Social hållbarhet anses inte bara vara viktigt inom organisationer utan även för de sociala och 
samhälleliga delarna av världen. Sedan bör social hållbarhet ses som ett tillvägagångssätt 
snarare än ett slutgiltigt mål (Annerstedt & Lindgren 2013). Just att definiera social hållbarhet 
som begrepp är svårt eftersom alla säger och gör olika (Purvis, Mao & Robinson 2018). Vissa 
visar på att social hållbarhet omfattar strategier och metoder som ska skydda, stödja och 
förbättra de mänskliga och naturliga resurserna som kommer behövas i framtiden (Pirnea, 
Olaru & Moisa 2011; Friberg et. al 2018; Engert & Baumgartner 2016; Annerstedt & 
Lindgren 2013; Chen 2019). Medan andra påstår att social hållbarhet är ett fortsatt 
engagemang för affärsetik och medverkan till ekonomisk utveckling samtidigt som samhället 
ska förbättras i stora drag. Det finns alltså skillnader mellan organisationens ansvarstänkande 
och hållbarhetstänkande. Även CSR är ett begrepp som är svårt att definiera (Pirnea, Olaru & 
Moisa 2011; Purvis, Mao & Robinson 2018). Främst eftersom begreppet har utvecklats av 
organisationer och omfattas numera av olika definitioner, teorier och tillvägagångssätt i 
skiftande affärsmiljöer. Det som kan sägas om CSR är att det utgör en av de viktigaste 
frågorna som organisationer står inför idag. Det har en strategisk betydelse som är av vikt för 
en organisations framgång och utveckling. Social hållbarhet förekommer ofta när det gäller 
CSR, särskilt i samband med utveckling av starka och hållbara relationer. CSR betyder inte 
alltid samma sak utan det går att se på många olika sätt (Pirnea, Olaru & Moisa 2011). 

Som tidigare nämnt menar Pirnea, Olaru och Moisa (2011) att hållbarhet ska vara en del av en 
organisations strategi eftersom det är det som konsumenter har som krav idag. Däremot 
diskuterar Engert och Baumgartner (2016) att hållbarhetsarbete inte alltid passar för alla 
organisationer. Som Chomvilailuk och Butcher (2018) skrev ses CRM som en strategi och ett 
verktyg för organisationer att till exempel hitta en välgörenhet att stödja som passar in med 
vad organisationen står för. Välgörenheten eller partnerskapet måste fungera ihop med 
organisationen på grund av att konsumenter inte ska ifrågasätta motivet med själva stödjandet. 
Det som nuförtiden är ett problem med bland annat CSR, CSS och CRM är att konsumenter 
ifrågasätter orsaken till varför organisationer gör som de gör. Därmed är det viktigt att själva 
passformen mellan organisationen, välgörenheten och konsumenter inte ska kunna påverka 
konsumenternas responser negativt (Gupta & Pirsch 2006).  

Det som undersöks i denna studie är hur socialt hållbarhetsarbete appliceras utifrån 
idrottsorganisationernas perspektiv. En organisations sociala hållbarhetsarbete bör innefatta 
begreppen transparens, kommunikation och förtroende och kan utefter dessa bygga starka 
relationer med sina medlemmar (Annerstedt & Lindgren 2013; Kim & Lee 2018; Foscht, Lin 
& Eisingerich 2018).  
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3. Metod 
I detta kapitel presenteras forskningens design på insamling av data, val av metod samt en 
reflektion över valet av metod. Vidare definieras begreppet trovärdighet och det etiska 
perspektivet nämns där det lyfts fram huruvida undersökningens påverkan har minimerats.  

3.1 Design 
Studien är i form av en komparativ design i samband med en kvalitativ forskningsstrategi. 
Detta kan även kallas flerfallsstudie (Bryman & Bell 2013 s. 92). Den komparativa designen 
passar bäst då studien har undersökt två olika idrottsorganisationer som arbetar med 
hållbarhet. Detta eftersom en komparativ design innefattar två eller fler fall som på ett eller 
annat sätt jämförs. Studien  sammanställdes genom fysiska intervjuer där 
idrottsorganisationernas representanter fick ett antal frågor ställa till sig. De frågor som 
ställdes valdes ut på grund av dess relevans och huruvida de kunde ge relevant information 
och ligga till grund för studien. Eftersom studien baseras på två organisationer passar den 
komparativa designen bättre snarare än en fallstudie då en fallstudie typiskt sett endast 
undersöker ett fall. I den här studien tillämpades denna design för att undersöka 
komplexiteten och själva naturen för dessa idrottsorganisationer (Bryman & Bell 2011 s. 92). 
IF Elfsborg och Göteborg HC har undersökts i hur de arbetar och kommunicerar social 
hållbarhet utifrån de indikatorer som tagits fram från teorin, se figur 1. Bryman och Bell 
(2011 s. 60) menar på att de fall som ska undersökas ska väljas utifrån där det går att lära sig 
mest vilket ledde till att vi valde IF Elfsborg och Göteborg HC då de båda arbetar med 
hållbarhet. IF Elfsborg är ett stort varumärke och hela Göteborg HCs organisation är grundat 
på social hållbarhet. Inom den komparativa designen har vi undersökt och analyserat de båda 
idrottsorganisationerna genom figuren som skapats genom den teoretiska utgångspunkten 
samt hur de arbetar och detta har hjälpt till att besvara syftet med studien.  

3.2 Val av metod  
Studiens syfte är att utforska hur idrottsorganisationer arbetar och kommunicerar sitt sociala 
hållbarhetsarbete och därför är kommunikationsstrategier som CSR, CRM och CSS 
väsentliga. Det undersöktes hur organisationer påverkas genom implementering av socialt 
hållbarhetsarbete och var och hur de kommunicerar den. Detta via de intervjuer som 
genomförts tillsammans med de två nämnda organisationerna. För att tillgodose studiens syfte 
användes en kvalitativ metod där vi intervjuade två olika idrottsorganisationer, IF Elfsborg 
och Göteborg HC, för att få en inblick i hur de arbetar med social hållbarhet samt hur de 
kommunicerar detta.  

Enligt Bryman och Bell (2011 s. 410) är fördelarna med en kvalitativ forskning att 
forskningen inriktar sig mer på ord än på siffror. Detta har visat sig ge en empirisk syn på 
förhållandet mellan teori och praktik. Alltså är den kvalitativa forskningen mer 
verklighetsbaserad då den ligger på en förståelse av den sociala verkligheten.  

Eftersom studien syftar till att undersöka hållbarhet och kommunikationsstrategier inom 
idrottsorganisationer användes semistrukturerade intervjuer. Detta för att ge utrymme för 
utsvävningar men även få svar på vissa teman/frågor som bedömdes som nyckelelement inom 
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studien (Bryman & Bell 2011 s. 467). Idrottsorganisation används i den här texten som ett 
samlingsnamn för alla organisationer som främst arbetar med idrott eller någon form av sport 
eftersom det finns många olika benämningar för den här typen av organisation. Exempelvis; 
idrottsförening, fotbollsförening, hockeyförbund, simsällskap etc. För att göra texten lättare 
att följa kommer därför idrottsorganisation vara det övergripande begreppet om inte 
organisationen nämns vid namn. 

De idrottsorganisationer som har undersökts valdes ut baserat på deras arbete med CSR och/
eller social hållbarhet. För att välja ut vilka idrottsorganisationer som var relevanta att 
intervjua utgick vi från ett bekvämlighetsurval. Vi såg över vilka organisationer som fanns 
tillgängliga för oss och som vi skulle ha möjlighet att intervjua och som passade in på 
studiens syfte. Alltså riktade vi oss mot idrottsorganisationer som arbetar med social 
hållbarhet och kommunicerar detta. Utifrån dessa kriterier kontaktade vi IF Elfsborg och 
Göteborg HC och fick kontakt med de vi kom att intervjua.  

I mailkontakten med IF Elfsborg hade vi kontakt med Jan Ryrlén och bestämde möte, som 
skulle ta plats på IF Elfsborgs kansli, för att kunna intervjua honom om IF Elfsborg och Vi 
Tillsammans. Tillsammans med Ryrlén skulle även Vedad Aganovic delta på mötet. Jan 
Ryrlén arbetar som verksamhetsansvarig för verksamhetsområdet Vi Tillsammans inom IF 
Elfsborg och Vedad Aganovic som projektledare. För Göteborg HC startade kontakten via 
mail med Jan Mellgren, ordförande och grundare till organisationen, som vi bestämde och 
genomförde intervjun med över telefon. Under intervjuerna frågade vi om de ville vara 
anonyma och om de ville att organisationen skulle vara anonym. Mellgren, Aganovic och 
Ryrlén gick alla med på att vi fick använda deras namn i studien vilket var en muntlig 
överenskommelse och finns inspelat. Under intervjuerna var det i huvudsak en person som 
ställde frågorna till de intervjuade och två som antecknade.  

Organisationerna undersöktes främst med hjälp av semistrukturerade intervjuer. För att 
komplettera intervjuerna undersöktes årsrapporter/verksamhetsberättelser och nyhetsartiklar 
gällande ämnet och även information som vi fick från idrottsorganisationerna. Dessutom 
undersöktes organisationernas sociala medier, främst Facebook och Instagram, för att ge en 
inblick i hur de arbetar med dessa. Detta har dels varit intern publikation men även annat som 
finns att hitta på internet. Med internet menas det som organisationerna har publicerat på sina 
hemsidor och deras sociala medier och information från samarbetspartners. Genom en 
sökning på Google för att hitta artiklar om IF Elfsborgs arbete med social hållbarhet kom det 
inte upp många resultat för nyheter. I den här delen har vikten av att vara transparent och 
arbeta med hållbarhet tagits i akt. “Begrepp utgör teorins byggstenar och är dessutom 
utgångspunkt för genomförandet av företagsekonomiska studier” (Bryman & Bell 2017, s.
165). Den insamlade empirin kodades även. Detta för att hitta gemensamma teman utefter de 
svar som framkom i intervjuerna. 

3.2.1 Metodreflektion 
En kvalitativ studie för det här ämnet begränsar bredden på svar som analyseras och ger 
därför en mer färgad bild, alltså blir perspektivet smalare och det blir en mer individuell 
aspekt. Nackdelen med kvalitativ forskning är att begreppet rymmer ett flertal olika metoder. 
Forskningen blir därav något mer komplicerad eftersom flera olika metoder kan användas i en 
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undersökning. Självklart förekommer användning av olika metoder också vid kvantitativ 
forskning men det som skapar en större grad av variation är att inom kvalitativ forskning 
arbetas det med språkliga analyser. Kopplingen mellan teori och praktik är mer svårtolkad vid 
kvalitativ forskning eftersom teorin är en följd av undersökningar och analyser istället för 
utgångspunkter (Bryman & Bell 2013, s. 391-433). Även om kvalitativ forskning kan vara 
mångtydig ansåg vi att det var den mest passande metoden till vår undersökning. Genom att få 
fram olika perspektiv i vår undersökning och användning av olika indikatorer ville vi ta vara 
på två viktiga aspekter i kvalitativa undersökningar, “kopplingen mellan teori och data samt 
begrepp och data” (Bryman & Bell 2013, s. 398). Studien gjordes kvalitativ dels på grund av 
den tidsbegränsning vi haft och dessutom har vi fått mer personliga svar i vår kvalitativa 
forskning än vi hade fått av en kvantitativ då kvalitativ forskning fokuserar på ord. I detta fall 
anser vi att vi fått in tillräckligt med underlag från intervjuerna för att kunna dra slutsatser. 
Kvalitativ forskning utforskar sociala fenomen till vilket hållbarhet kan kopplas och därför 
har den kvalitativa metoden givit ett resultat som utvecklar just detta (Bryman & Bell 2011 s, 
27). 

Undersökningen hade kunnat göras kvantitativ genom att till exempel göra en studie under en 
längre period och undersöka hur idrottsorganisationerna arbetar med exempelvis kampanjer 
för att få fram ett generaliserbart resultat (Bryman & Bell 2011 s. 410). Då hade det gått att 
undersöka hur vissa kampanjer påverkat organisationen jämfört med innan den studerade 
kampanjen genomfördes och blev klar. Där hade det gått att mäta vissa element genom 
kvantitativa enkäter eller annan kvantitativ metod. Eftersom studien har en tidsbegränsning på 
två månader och social hållbarhet i organisationer här ses som ett fenomen uteslöts den 
kvantitativa forskningsmetoden.  

Frågorna som ställdes under intervjun och den guide som följdes hade kunnat utvecklats mer 
och även testats innan för att se hur relevanta de var, en pilotstudie hade därför varit hjälpsam. 
Vi fick dock inte kontakt med så många organisationer och därför valde vi att inte göra en 
pilotstudie. Frågorna och de teman som användes i dem hade både kunnat vara bredare i vissa 
fall och smalare i andra (Bryman & Bell 2011 s. 477). Exempelvis hade frågan om 
jämställdhet kunnat definieras mer för att bli lättare att svara på för de intervjuade (se bilaga). 
Överlag gav frågorna upphov till en diskussion och visade viktiga element för studien.  

Något som kan ha begränsat studien är den teori som samlats in och valet av 
idrottsorganisationer. Teorin har mestadels berört CSR och social hållbarhet, däremot så har 
teori om idrottsorganisationer inte varit lika lätt att hitta vilket har gjort att det blivit 
underrepresenterat i studien. Idrottsorganisationerna som intervjuats och undersökts har haft 
olika utgångspunkter i deras arbete och därför givit dem olika arbetssätt. I urvalet av 
idrottsorganisation hade därför detta kunnat ge en annan bild. Om det hade varit två 
idrottsorganisationer med liknande utgångspunkter och organisationskultur hade resultatet 
kunnat visa på andra viktiga element än de som har lyfts fram här. 

3.3 Trovärdighet 
Bryman och Bell (2011 s. 395) föreslår att använda sig av två grundläggande begrepp i 
kvalitativa undersökningar; trovärdighet och äkthet. Kvalitativa studier ska bedömas och 
värderas utifrån dessa två begrepp och de ska även kunna beskriva hur bra en kvalitativ 
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undersökning är. Begreppet trovärdighet är indelat i fyra delkriterier; tillförlitlighet, 
överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Tillförlitlighet går ut på att den sociala 
verkligheten uppfattas och studeras på rätt sätt och resultatet i forskningen blir utförd enligt 
reglerna samt att alla deltagarna får ta del av resultatet. Detta visas i den här studien genom att 
de intervjuade kommer få ta del av studien när den är avslutad. I intervjuerna tillfrågades 
nämligen idrottsorganisationerna om de ville ta del av resultatet. Överförbarhet handlar om 
hur en undersöknings resultat kan föras över till andra tidpunkter och kontexter. Studiens 
resultat går inte att generalisera men det går att applicera till andra idrottsorganisationer som 
arbetar med social hållbarhet och kommunikation. Tredje kriteriet, pålitlighet, skapar en 
tillgänglig och fullständig redogörelse av alla forskningsprocessens faser. Dessa faser beskrivs 
i metoden och har blivit redovisade till den grad att det är tydligt att se. Sista kriteriet som 
Bryman och Bell (2017 s.395) tar upp i deras studie är konfirmering och detta går ut på att 
säkerställa att undersökningen är baserad på god tro eftersom det saknas en fullständig 
objektivitet inom den kvalitativa forskningen vilket kan påverka resultatet på grund av 
personliga värderingar.  

För att en kontext ska vara helt unik studeras mindre och mer specifika grupper eller individer 
(Bryman & Bell 2013, s. 403-404). Vi har därför valt att rikta in oss mot två 
idrottsorganisationer och specifikt att enbart intervjua de som är ansvariga för 
organisationernas hållbarhetsarbete. Vilket kan leda till att resultatet kommer att vara 
överförbart till andra kontexter och vid andra tidpunkter. Vi anser dessutom att det är viktigt 
att vara medveten om hur egna värderingar och tidigare erfarenheter kan påverka resultatet av 
undersökningen samt själva tillvägagångssättet. Därför har vi valt att intervjua individer inom 
organisationer som vi inte hade några åsikter om detta sedan innan. Intervjufrågorna ställdes 
så öppet som möjligt för att se till att respondenten inte skulle bli styrd av ledande frågor, 
vilket ledde till en öppen diskussion.  

För att öka trovärdigheten kommer vi att använda oss av flera metoder/data för att få en 
bredare inblick i ämnet. Vi anser även att urvalsmetoden valdes med noggrannhet. Om 
urvalsmetoden eller urvalsprocessen inte blir gjord på rätt sätt kan detta minska 
undersöknings trovärdighet. Bifogat finns den intervjuguide som användes vid intervjuerna 
och därmed kan läsaren få en bättre förståelse för hur respondenterna har svarat på frågorna 
(Se bilaga 1). Frågan gällande anonymitet, om de intervjuade vill vara anonyma i studien, 
togs upp under intervjuerna och samtliga gav tillåtelse till användning av namn. 

3.4 Etiska överväganden 
Under processen kommer vi även ta hänsyn till de etiska principerna. Vi ser till att våra frågor 
eller vår studie inte på något sätt skulle kunna skada, varken personligt eller karriärmässigt, de 
personer som väljer att delta. Vi kommer försöka vara så transparenta som möjligt vilket 
betyder att de tillfrågade får tillräckligt mycket information om undersökningen för att kunna 
ta ett eget beslut om de vill delta eller inte. Detta gäller även deras integritet och sättet den 
kommer skyddas. Väljer de att vara anonyma tar vi hänsyn till detta och håller då deras 
identitet helt och hållet anonym i denna studie.  

Det finns olika etiska krav inom samhällsforskningen som forskare bör ta hänsyn till. I denna 
del tas fyra av dem upp som beskrivits av Diener och Crandall (1978, se Bryman och Bell 
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2013, s. 143). Dessa fyra överlappar ofta varandra och hänger ihop på ett eller annat sätt. Då 
alla dessa är relevanta kommer vi innefatta alla krav i denna studie. 

Första kravet, nyttjandekravet, som nämns är det som berör konfidentialitet och anonymitet. 
Detta berör om studien kan innebära någon skada för de deltagande respondenterna. Forskare 
bör ta hänsyn till om det kan utsätta respondenterna för exempelvis fysiska skador, sämre 
självkänsla, stress och/eller om det kan skada karriärmöjligheter eller avslöja identitet. Det är 
vårt ansvar som forskare att se till att riskerna för detta minimeras (Bryman & Bell 2013, s. 
144). Om respondenterna presenteras ska det inte kunna identifieras vem det är som varit med 
och deltagit när resultatet publiceras. Dock finns det undantag om de personer eller 
organisationer som deltagit ger tillåtelse att publicera vilka de är (Bryman & Bell 2013, s. 
145). Detta arbetar vi med genom att tydligt förklara att de kan vara anonyma om de vill och 
isåfall inte använda information som kan identifiera vem som varit med i undersökningen.  

Samtyckeskravet är det andra som tas upp. Detta innebär att respondenterna måste få veta 
varför studien görs, att de blir studerade och hur den insamlade informationen kommer 
behandlas. Genom att ge dem så mycket och viktig information kring studien som möjligt kan 
de själva välja om de vill deltaga eller inte. Om respondenterna inte får information kring 
detta i syfte att forskarna vill ha en viss typ av information bryter det till viss del även mot 
nyttjandekravet då det kan förstöra för de deltagande på ett eller flera sätt (Bryman & Bell 
2013, s. 147). I vår studie, specifikt intervjuerna, kommer vi ge de deltagande all den viktiga 
information som vi kan för att de ska kunna göra valet själva om de vill vara en del av studien 
eller inte. De får information om att allt de säger kommer användas i en kandidatuppsats. 

Tredje aspekten är den som berör deltagarnas privatliv och detta är nära kopplat till det 
senaste nämnda kravet, samtyckeskravet. Även om respondenterna har godkänt och gått med 
på att vara med i en undersökning betyder inte det att de har avsagt sig rätten till integritet och 
privatliv (Bryman & Bell 2013, s. 151). Vi kommer med noggrannhet ställa frågor som inte 
berör deltagarnas privatliv. Dessutom är ingen tvungen att svara på frågor som de anser vara 
för privata. 

Det fjärde och sista kravet som Bryman och Bell (2013) berör ämnet falska förespeglingar. 
Detta betyder att forskare exempelvis berättar om sin forskning som något annat än vad den 
verkligen är (Bryman & Bell 2013, s. 152). Vissa utnyttjar detta i syfte att få en del mer 
konfidentiell information eller få se hur respondenterna reagerar mer naturligt. För att 
motverka detta ska forskare i början av undersökningen informera de deltagande om det 
kommer förekomma någon typ av observationsteknik eller inspelningsutrustning. Men om 
forskaren tror att det kan få respondenterna att ändra sitt beteende kan den även berätta det i 
slutet av undersökningen (Bryman & Bell 2013, s. 153). För att motverka detta ger vi våra 
respondenter den information om observation och inspelning som kommer förekomma under 
intervjuerna. Därefter får de komma med invändningar om det finns några. Vi kommer vara 
fullkomligt transparenta med vad syftet med intervjuerna är. 

Vi kommer enligt detta ramverk vara helt öppna och ärliga med syftet till intervjuerna och ge 
de intervjuade den information de behövde för att bedöma om de vill delta eller inte. Vi är 
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dessutom tillgängliga för dem att ställa frågor, om de har några som de ville ha svar på, för att 
ta beslutet om att delta i intervjuerna.  
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4. Empiri  
I detta kapitel redovisas den empiri som samlats in via intervjuerna med IF Elfsborg och 
Göteborg HC. Detta för att sedan kunna analyseras och ge en djupare förståelse inom ämnet. 
Kapitlet behandlar även information som idrottsorganisationerna har delat med sig av via 
deras hemsidor, artiklar och andra källor som visar organisationernas arbete.  

4.1 Social hållbarhet 
Både IF Elfsborg och Göteborg HC anser sig vara organisationer som arbetar med social 
hållbarhet. Efter att ha intervjuat dem går det att se att dessa organisationer arbetar med denna 
typ av hållbarhet på olika sätt. Även om båda organisationerna arbetar med social hållbarhet 
genom att inkludera alla typer av människor oavsett bakgrund, ekonomisk ställning, etniskt 
ursprung, sexuell läggning etc. går det att se skillnader i andra aspekter. IF Elfsborg, som 
funnits sedan 1904 (IF Elfsborg 2018) och grundades av endast män, har under de senare åren 
börjat arbeta med detta. I deras styrelse är två av åtta personer kvinnor men det är fortfarande 
män som är majoriteten. Enligt Jan Ryrlén , verksamhetsansvarig Vi Tillsammans, satsar IF 1

Elfsborg på att starta ett damlag under år 2020 eftersom de just nu inte har ett. Däremot är 
Göteborg HC enligt Jan Mellgren , grundare och ordförande Göteborg HC, 70% av 2

medlemmarna damer. Genom att se närmare på den del som berör jämställdhet av social 
hållbarhet finns det även här tydliga skillnader mellan organisationerna. Som tidigare nämnt 
har IF Elfsborg inget damlag utan de satsar på att starta ett nästa år, de har däremot 
flickakademien som syftar till att få mer tjejer att spela. Jan Mellgren  berättar att Göteborg 3

HC har totalt 240 spelare från 35 nationaliteter varav drygt 170 av dem är flickor/damer. 
Dessutom har ett damlag som spelar på elitnivå i SDHL - Svenska Damhockeyligan. 
Mellgren  berättar vidare att det är unikt i världen att så många olika nationaliteter är med och 4

spelar hockey i en klubb. Göteborg HC medverkade i SM i parahockey 2019 och vill hjälpa 
dem som har ett funktionshinder att spela sporten, de erbjuder dock alla att testa på 
parahockey men reglerna som gäller för SM är att spelarna måste ha något funktionshinder. 
Mellgren  berättar att de har blivit sponsrade med utrustning för att kunna erbjuda de som vill 5

spela att de kan låna då det inte är många som har råd att köpa utrustning själva. Göteborg HC 
kommer starta pensionärshockey för att kunna bredda sig och nå de äldre målgrupperna. 
Mellgren  sa i intervjun att många barn och ungdomar är mer stillasittande än förr och hälsan i 6

Angered är sämre än i andra kommuner och detta var ett av skälen till varför klubben 
startades. 

 Jan Ryrlén, verksamhetsansvarig Vi Tillsammans IF Elfsborg, intervju 23 april 20191

 Jan Mellgren, grundare och ordförande Göteborg HC, intervju 2 maj 20192

 Jan Mellgren, grundare och ordförande Göteborg HC, intervju 2 maj 20193

 Jan Mellgren, grundare och ordförande Göteborg HC, intervju 2 maj 20194

 Jan Mellgren, grundare och ordförande Göteborg HC, intervju 2 maj 20195

 Jan Mellgren, grundare och ordförande Göteborg HC, intervju 2 maj 20196
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Alla inom organisationen IF Elfsborg är på något sätt inblandad i Vi Tillsammans, både 
interna och externa parter. Verksamheten består av Camp Elfsborg, samhället och supportar 
och tillsammans vill de nå visionen: mer fotboll för ett tryggare samhälle. Här är Camp 
Elfsborg en plattform för att stötta såväl killar som tjejer. Plattformen arrangerar 
inspirationsträningar, föredrag och nätverksträffar (YouTube 2017). Göteborg HC har ingen 
specifik del inom organisationen som motsvarar detta utan de arbetar med den sociala 
hållbarheten konstant och hela organisationen grundas på och för detta arbete. Göteborg HC 
är en ideell förening och ledare, styrelse, tränare etc. tar inte ut några löner och har 
heltidssysselsättning på annat håll. IF Elfsborg är däremot ingen ideell organisation utan de 
som arbetar där har det som heltidsarbete och kan därmed gå in för det på ett annat sätt.  

Eftersom IF Elfsborg redan har ett känt varumärke inom regionen och till och med i andra 
delar av Sverige anser Aganovic  att det är väldigt viktig att de som stor idrottsorganisation 7

ska kunna stötta andra mindre föreningar. “Det är föreningen som är motorn i det hela. Det vi 
strävar efter är att bli bättre och bättre.” IF Elfsborg samarbetar med drygt 60 klubbar, inte för 
att lära ut fotboll utan mer för att se hur andra föreningar arbetar. De arbetar även med 
supportrar och medlemmar för att de vill att de får en så bra upplevelse som möjligt när de 
kommer till Borås Arena. Göteborg HC är en mindre organisation men de lägger större vikt 
vid att arbeta med den sociala hållbarheten.  

På Göteborg HCs hemsida går det att läsa mer om deras värdegrund och denna baserar dem 
på fem ord; ansvar, engagemang, glädje, mod och mångfald. Där beskriver de dessa ord med 
en kort mening eller två. De skriver även att privatpersoner och organisationer kan donera/
sponsra med pengar och då få sitt namn som samarbetspartner. Detta bidrag ska gå till att 
klubben ska kunna fortsätta utveckla sitt arbete för jämställdhet, integration och tolerans. 
Göteborg HC medverkade även i Europride och gick för kvinnor och barns rättigheter och 
stärker deras hållbarhetsarbete då Europride även är för att stå emot all diskriminering och 
förtryck (Göteborg HC u.å.). Göteborg HC berättade dessutom i intervjun att de skulle samla 
klubben för att gå ut i Angered och städa gatorna som del av deras samhällsansvar. 

Samtidigt skriver IF Elfsborg (u.å.a) om sina ledord attityd, ansvar och respekt. På deras 
hemsida står det bland annat en del om Vi Tillsammans som enligt informationen på hemsidan 
är ett samlingsnamn för IF Elfsborgs samhällsengagemang och föreningens sätt att vara en 
medspelare i regionen. Återigen kommer de tre områden inom Vi Tillsammans upp; fotboll, 
samhälle och supportrar. Här lyder det “Mer fotboll och tryggare samhälle”. Alltså vill 
organisationen påminna alla om att de är mer än bara fotboll, att de vill vara en positiv kraft i 
samhället. Som tidigare nämnt anser IF Elfsborg att de som stor idrottsorganisation med ett 
känt varumärke har en unik möjlighet till att öppna dörrar för andra mindre föreningar. De 
känner även ett ansvar för att göra bra saker med de möjligheter som de fått. Genom att ta 
ansvar, visa respekt och attityd vill de kunna påverka samhället. Sedan står det även om 
värdegrunderna där de tar avstånd från mobbning, doping, rasism, våld och droger (IF 
Elfsborg u.å.a). 

 Vedad Aganovic, projektledare Vi Tillsammans IF Elfsborg, intervju 23 april 20197
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Göteborg HC och IF Elfsborg har båda samarbetspartners och Göteborg HC behöver 
samarbetspartners för att kunna fortsätta driva organisationen och få ekonomiskt stöd för att 
kunna köpa in utrustning och dylikt. Mellgren  sa även att på grund av att de växer och får 8

mer och mer medlemmar används isrinken mer och att de snart kommer behöva fler rinkar för 
att kunna tillgodose alla medlemmar.  

Det finns både likheter och skillnader mellan dessa två organisationerna. De likheter som 
finns är att båda arbetar mycket med social hållbarhet och människors lika värde även om det 
är lättare att se detta hos Göteborg HC. Eftersom Göteborg HC är en ideell förening och 
grundades för att arbeta med social hållbarhet går det att se att de försöker arbeta med det i 
deras olika aktiviteter. IF Elfsborg är däremot inte ideella och de är en större organisation och 
även om de arbetar mycket med social hållbarhet kan det vara svårare att se då de har mycket 
annat som händer runtomkring. Även om båda organisationerna är aktiva inom området social 
hållbarhet så finns det skillnader emellan dem. Exempelvis har Göteborg HC 70% damer som 
medlemmar i organisationen medan IF Elfsborg arbetar med att starta ett damlag år 2020. 
Som tidigare nämnt är Göteborg HC en ideell förening där ingen tar ut löner medan IF 
Elfsborg är en organisation som de anställda arbetar med på heltid.  

4.2 Kommunikation 
Jan Ryrlén  berättar att IF Elfsborg använder sig av CSR som kommunikationsstrategi och 9

målet med deras CSR-arbete är att skapa ett brett kontaktnät inom och runt regionen. Som 
idrottsorganisation anser de att de måste hjälpa de lokala och mindre föreningarna. 
Aganovic  menar på att föreningar inte har samma roll i samhället nuförtiden som de hade 10

förr. Han berättade att föreningar förr var en del av föräldraskapet: “Det är det fortfarande på 
något sätt men inte längre lika mycket som förr”. Vidare berättar han att föreningar nuförtiden 
har mer förväntningar på sig och på grund av detta har IF Elfsborg behövt anpassa sin 
kommunikationsstrategi och marknadsföring med hjälp av CSR. Göteborg HC har också ett 
arbete med CSR men just som kommunikationsstrategi är det inte lika framgångsrikt för dem, 
de arbetar med etik, moral och transparens och att vara samhällsbyggare men Jan Mellgren  11

nämnde att de har problem med att nå ut med sitt budskap. Här skulle de kunna se till IF 
Elfsborgs arbete med CSR för att nå ut med sitt budskap och nå en bredare marknad. Det 
framgick inte helt tydligt att Göteborg HC arbetade med CSR men det går att se i en 
PowerPoint (Göteborg HC 2019) som organisationen själv har skapat om deras arbete att de 
faktiskt nämner CSR och att det är det de arbetar med men inte hur det gör det.  

Enligt Ryrlén  använder IF Elfsborg sociala medier såsom Instagram, Facebook och YouTube 12

för att gå ut med sitt CSR-arbete. Det skrivs även en del på deras hemsida om det och 

 Jan Mellgren, grundare och ordförande Göteborg HC, intervju 2 maj 20198

 Jan Ryrlén, verksamhetsansvarig Vi Tillsammans IF Elfsborg, intervju 23 april 20199

 Vedad Aganovic, projektledare Vi Tillsammans IF Elfsborg, intervju 23 april 201910

 Jan Mellgren, grundare och ordförande Göteborg HC, intervju 2 maj 201911

 Jan Ryrlén, verksamhetsansvarig Vi Tillsammans IF Elfsborg, intervju 23 april 201912
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spelarna delar gärna med sig när de tar del av olika projekt. Dock menar Aganovic  att de 13

ibland avvaktar med att gå ut med resultat av deras CSR-arbete. Detta för att allt inte riktig 
passar in i vad medlemmarna förväntar sig av föreningen. Sedan kan det dessutom leda till 
negativa kommentarer som tidningar sedan kan publicera. Ryrlén  fortsätter berätta att IF 14

Elfsborg därför strävar efter ärlig och riktig marknadsföring och CSR eftersom de inte tror på 
annat. Det är också därför de aktivt har valt att inte samarbeta med så kallade influencers. Allt 
som läggs ut via IF Elfsborgs sociala medier är alltså transparent, ärligt och riktigt. IF 
Elfsborgs motiv med CSR-arbetet och marknadsföringen är därav svår att ifrågasätta. Vikten 
av förtroendet i organisationen verkar vara stort. Aganovic  och Ryrlén  menar att 15 16

organisationen helst satsar på långsiktiga partnerskap. Detta eftersom CSR anses vara mer 
effektivt och för att skapa samt öka förtroende i organisationen. De lägger därmed mycket 
vikt på att alla de samarbetar med ska ha samma grundvärderingar.  

Jan Mellgren  berättar att Göteborg HC marknadsför sina matcher till största del med hjälp 17

av tidningen Göteborg Direkt som når ut till ca 500 000 hushåll i Göteborg men de använder 
även sina egna sociala medier men inte i samma utsträckning som IF Elfsborg. De får inte 
använda stadens egna reklampelare på grund av att organisationen anses vara för liten. I 
samband med användningen av organisationens, spelarnas och medlemmarnas användning av 
sociala medier har de även en policy de utgår ifrån. Bryter någon mot dessa kontaktas de av 
organisationen och bättrar de sig inte får de inte vara kvar. Att bryta mot policyn kan vara till 
exempel att publicera något negativt om klubben eller andra människor. Mellgren  berättar 18

vidare att organisationen får ofta hjälp av sina spelare för att främja sitt arbete med social 
hållbarhet. Eftersom organisationen väldigt tydligt står för människors lika värde är det viktigt 
att alla inblandade kan stå för samma värdegrund. Därför hjälper spelarna till exempel till 
med att städa upp i staden, Angered, som organisationen är verksam i och de har även tagit 
del av Europride för att ta ställning.  

Båda använder sig av olika sociala medie-plattformar men i olika utsträckning och det 
varierar från de olika plattformarna. Dessutom håller båda organisationerna starkt fast vid sin 
värdegrund och står för att deras partners bör ha samma värdegrund och värderingar för att de 
ska vilja ingå ett samarbete eller partnerskap. Båda organisationerna vill ha långsiktiga 
partnerskap och det är den typen som de förutsätter sig att ingå i när de pratar om nya 
kontakter. Aganovic  och Mellgren  säger att dessa långsiktiga partnerskap uppehålls till stor 19 20

 Vedad Aganovic, projektledare Vi Tillsammans IF Elfsborg, intervju 23 april 201913
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del av att företag, organisationer och privatpersoner delar värdegrunden och både IF Elfsborg 
och Göteborg HC har sagt i sina intervjuer att om deras samarbetspartners bryter mot 
värdegrunderna kommer de avsluta/avbryta kontraktet med dem.  

Både IF Elfsborg och Göteborg HC arbetar med CSR och kommunicerar både det och sin 
sociala hållbarhet via sociala medier. Dock använder IF Elfsborg sociala medier i en betydligt 
större utsträckning än Göteborg HC och IF Elfsborg är mycket mer aktiva på att publicera 
inlägg och videor på både Instagram, Facebook och YouTube. Däremot använder de sociala 
medier för att kommunicera på olika sätt. Göteborg HC använder sig av en tidning vid namn 
Göteborg Direkt för att marknadsföra sina matcher medan IF Elfsborg använder sina sociala 
medier. 

4.2.1 Innehåll på sociala medier och artiklar 
Göteborg HCs Facebook består av inlägg som tar ställning till sociala frågor som 
jämställdhet, deras partnerskap och utveckling inom klubben/klubbaktiviteter. IF Elfsborg 
visar på sin Facebooksida information om matcher, uppdateringar om spelare och annat kring 
detta. IF Elfsborg har inget separat konto för deras verksamhetsområde Vi Tillsammans och 
genom deras egen Facebooksida använder de ofta hashtaggen #vitillsammans. Men utöver 
detta syns inte mycket av det hållbarhetsarbete som de pratat om i intervjun och visat oss 
information om.  

Det går att se att IF Elfsborg är mycket mer aktiva på sociala medier än Göteborg HC är. 
Dock är det mestadels innehåll gällande deras matcher och/eller spelare. De använder sin 
hashtag #vitillsammans på alla bilder de publicerar men utöver det är det inte många inlägg 
som rör social hållbarhet och/eller CSR. Dock är det troligtvis inte i syftet att kommunicera 
sitt sociala hållbarhetsarbete som IF Elfsborg använder sociala medier. Men Göteborg HCs 
inlägg, som är väldigt få, berör oftast någon typ av hållbarhetsfråga. 

En av de artiklar som fanns är en artikel från IF Elfsborgs samarbetspartner där IF Elfsborg 
berättar att de är “en klubb för alla” och hur de arbetar för att organisationen ska kunna vara 
en integrationsplattform (Speedgroup 2019). Det finns artiklar på samarbetspartners hemsidor 
som diskuterar varför och vad de stöttar med (Pulsen 2018; Speedgroup u.å.; Brorström 
2018). Det finns många artiklar som berör IF Elfsborgs sportsliga framgångar vilket också 
kan vara skälet till att det är de som dyker upp under sökningen. Göteborg HC har däremot 
flertalet artiklar om sitt arbete med att alla ska var inkluderade och välkomna och diskuterar 
sitt arbete, svårigheter och framtida hopp (Öhrling 2015; Isaksson 2018; Sapurji 2017; 
Risenfors 2017). Även Göteborg HCs samarbetspartners skriver om samarbetet på sina 
hemsidor (Erlandsson Bygg u.å.; Mynewsdesk 2019) och utöver det pratar de även om sitt 
arbete i de artiklar som skrivs om deras SDHL-lag, däremot inte lika mycket då framgångarna 
för laget får stå i fokus (Lindgren 2017). Mellgren  nämnde i intervjun att han blev utnämnd 21

till årets eldsjäl 2017 för sitt arbete med Göteborg HC och hans bidrag till Angereds samhälle.  

 Jan Mellgren, grundare och ordförande Göteborg HC, intervju 2 maj 201921
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4.3 Sammanfattning av empiri  
Allt som allt går det att se både likheter och olikheter mellan de olika organisationerna. Båda 
arbetar med social hållbarhet men på olika sätt. IF Elfsborg försöker implementera det i 
organisationen medan Göteborg HC grundar hela organisationen på detta. IF Elfsborg 
försöker arbeta mot en mer jämställd miljö inom organisationen genom att starta ett damlag 
samtidigt som Göteborg HC har 70% kvinnliga medlemmar. Även om Göteborg HC har 
kommit längre inom jämställdhetsaspekten så arbetar fortfarande IF Elfsborg för att bli en 
mer jämställd organisation. Däremot har IF Elfsborg en mer integrerad 
kommunikationsstrategi där de använder sig av CSR för att bland annat skapa ett brett 
kontaktnät samtidigt som Göteborg HC bör se över möjligheten att börja arbeta med CSR mer 
än de gör idag för att nå ut till fler. Eftersom de nämner att de arbetar med CSR på något sätt 
men inte hur visar på att deras CSR troligtvis inte är så stark som den bör vara. Båda 
organisationerna gör ett bra jobb inom den sociala hållbarhetsaspekten där de tydligt visar på 
att de arbetar mot att alla ska känna sig välkomna och inkluderade. Även om de arbetar med 
social hållbarhet på olika sätt framgår de tydligt vilken värdegrund och vilka värderingar de 
båda organisationerna har och de båda arbetar tydligt mot dem.  

Båda organisationerna använder sig av sociala medier men i olika utsträckning. Det syns 
tydligt att IF Elfsborg är mer aktiva på sociala medier än Göteborg HC är då de aktivt 
publicerar mer innehåll på alla de plattformar som undersökts. Även om IF Elfsborg vill visa 
att de är mer än bara fotboll visas det på deras sociala medier främst information om matcher 
och spelarna medan Göteborg HC istället publicerar inlägg som tar ställning till sociala frågor 
om bland annat jämställdhet. IF Elfsborgs samhällsengagemang Vi Tillsammans och deras 
hållbarhetsarbete syns inte mycket utöver hashtaggen #vitillsammans dock har organisationen 
börjat lägga upp fler bilder där det framstår att de arbetar med CSR genom Vi Tillsammans. 
På plattformarna Facebook, Instagram & YouTube är det IF Elfsborg som är mest aktiv och 
det framgår att Göteborg HC och IF Elfsborg inte använder sociala medier på samma sätt. 
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5. Analys och diskussion  
I kapitlet som följer analyseras och diskuteras det resultat som kopplats mellan den insamlade 
teorin och empirin. Här används även Figur 1 som analysverktyg. 

Idrottsorganisationerna har uttryckt att de arbetar med hållbarhet, vilket syns i Figur 1 som 
början till arbetet, och de säger sig arbeta med social hållbarhet och inte socialt ansvar. 
Däremot säger de sig använda CSR vilket främst har koppling till socialt ansvar och inte 
social hållbarhet(Pirnea, Olaru & Moisa 2011). De båda idrottsorganisationerna uppger att de 
arbetar med CSR men sett till teorin går det även att se antydningar till arbete med CSS på 
grund av att CSS är en övergripande strategi för hållbarhet. 

Eftersom det finns flera olika sätt att kommunicera med sina konsumenter kan det vara svårt 
att bestämma ett exakt tillvägagångssätt när det gäller hållbarhetsarbete. Detta för att 
strategierna som existerar som berör hållbarhet eller socialt ansvar har olika definitioner och 
användningsområden (Pirnea, Olaru & Moisa 2011).  

Olika kommunikationsstrategier har jämförts enligt Kollat och Farache (2017). Författarna 
påstår att organisationer står under hård press när det kommer till att kommunicera och att ta 
socialt ansvar vilket kan ha varit IF Elfsborgs bakomliggande tanke med att starta upp Vi 
Tillsammans. Dessutom har det framkommit att framförallt CSR-kommunikation har bidragit 
till en ökning av positivt rykte och förtroende för organisationer vilket också kan ge en ökad 
ekonomisk utveckling som bidrar till högre investerings- eller köpintention bland 
medlemmarna. Den ekonomiska hållbarheten är viktig internt för organisationerna för att de 
ska kunna finnas kvar (Friberg et. al. 2018). Som det visas i figur 1 är förtroende en av de 
byggstenar som krävs för att implementera hållbarhet i en organisation. IF Elfsborg kan få ett 
mer positivt rykte eftersom de arbetar med Vi Tillsammans och visar det utåt. Sedan är 
förtroende väldigt viktigt för Göteborg HC därför lägger de väldigt mycket vikt vid sina 
medlemmar; en organisation kan inte bestå utan medlemmar. Samt att hela Göteborg HC, som 
sagt, är byggt på social hållbarhet därför att de arbetar för mer allmäna stora samhällsproblem 
som jämställdhet och lika rättigheter.  

Det framkom att CSR och CRM kan ses som verktyg för att hitta ett projekt att stödja och för 
att arbeta med social hållbarhet (Chomvilailuk & Butcher 2018; Kim & Lee 2018; Gupta & 
Pirsch 2006; Engert & Baumgartner 2016). Det kan dessutom uttydas att de samarbetspartners 
som IF Elfsborg och Göteborg HC samarbetar med har använt CRM och CSR för att själva 
kunna kommunicera sitt samhällsansvar genom sitt samarbete med idrottsorganisationerna. I 
denna kontext ses då idrottsorganisationerna som verktyget. Eftersom CSR traditionellt har 
setts som ett verktyg att arbeta med inom en organisation för ekonomiskt och juridiskt ansvar 
så har det gått att uttyda att idrottsorganisationerna arbetar med den mer moderna 
uppfattningen. Detta på grund av att de arbetar med etik och filantropiskt ansvar (Kim & Lee 
2018). Vi Tillsammans kan här ses som en allmännyttig verksamhet och Göteborg HC som en 
filantrop som stöder projekt inom utbildning och kultur. Sedan implementerar IF Elfsborg och 
Göteborg HC social hållbarhet på olika sätt men båda använder CSR som 
kommunikationsstrategi, däremot med skilda resultat och tillvägagångssätt. Det går att se 
skillnad mellan båda idrottsorganisationerna; IF Elfsborgs utgångspunkt visar på att de 
använder sig av socialt ansvar istället för social hållbarhet, Göteborg HC har social hållbarhet 
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som utgångspunkt. Detta för att social hållbarhet är att fokusera på de sociala behov som finns 
och arbeta för att skapa ett bättre samhälle. Socialt ansvar tar även med den interna delen av 
organisationen samt de miljömässiga och ekonomiska delarna av hållbarhet. 
Idrottsorganisationernas sätt att arbeta med social hållbarhet och socialt ansvar följer delar av 
Pirnea, Olaru och Moisas (2011) sociala hållbarhet. Vilket omfattar strategier och metoder 
som ska skydda, stödja och förbättra de mänskliga och naturliga resurserna som kommer 
behövas i framtiden. Även om det finns kontraster i de olika strategier och metoder som IF 
Elfsborg och Göteborg HC implementerar så har de i slutändan samma mål; att förbättra 
samhället på ett eller annat sätt. Vilket hänger ihop med Pirnea, Olaru och Moisa (2011) 
påstående: att det alltid finns skillnader mellan organisationers ansvarstänkande och 
hållbarhetstänkande.  

Både IF Elfsborg och Göteborg HC arbetar med CSR som kommunikationsverktyg men i 
olika grad. Detta påverkar i sin tur resultatet av kommunikationen. IF Elfsborg har haft lägre 
publiksiffror de senaste åren än tidigare men arbetar för att öka dessa siffror genom CSR och 
därigenom socialt ansvar. Detta för att bygga upp andra delar av organisationen och för att 
skapa mer engagemang bland medlemmar och en större bredd, vilket också är en del av vad 
CSR och socialt hållbarhetsarbete kan användas till. Det är viktigt för idrottsorganisationerna 
att deras medlemmar visar engagemang för annars kan de inte fortsätta med verksamheten. IF 
Elfsborg har haft dåligt engagemang på sina matcher med lägre publiksiffror vilket i sin tur 
kan förbättras i och med arbetet med CSR. Göteborg HC har kämpat med engagemang från 
sitt samhälle och har genom sitt hållbarhetsarbete kunnat växa och skapa mer engagemang.  
Det som står att läsa i teorin är att kommunikation ofta kopplas ihop med termer som 
transparens och engagemang (Leitch 2017). Detta för att försöka göra organisationer mer 
informerade om de processer och beslut som skapar en större känsla av engagemang (Farrell 
2016). Däremot menar Kim och Lee (2018) att engagemang skapas genom olika 
kommunikationsstrategier och en av dem är att i stort sett vara transparent gentemot anställda, 
konsumenter och allmänheten. Detta kan resultera i att organisationers medlemmar inte 
kommer ha frågor kring det sanna motivet bakom organisationens sociala hållbarhetsarbete. 
Genom att öka förtroendet hos medlemmarna får de positiva uppfattningar och starka känslor 
för organisationen och dess bidrag till ett bättre samhälle och miljö (Kim och Lee 2018).  

Det framkom att Vi tillsammans, IF Elfsborgs samlingsnamn för deras samhällsengagemang, 
har bidragit med många projekt under åren och IF Elfsborg har kommit långt med arbetet för 
att skapa engagemang och transparens inom organisationen. Aganovic  menar att de som 22

organisation vill vara ärliga mot sina medlemmar och spelare och därav ska alla 
samarbetspartners och det CSR-arbete de gör passa med det IF Elfsborg står för. Sedan 
försöker de även att satsa på vad medlemmar önskar sig för CSR-aktiviteter, vilket leder till 
att medlemmar och spelare sprider positiva ord som förespråkar organisationen. Detta går att 
se på deras sociala medier då spelare lägger ut inlägg om IF Elfsborg utan att organisationen 
ber om det. Transparens säger Göteborg HC sig arbeta med då de är öppna med vad som 
händer i organisationen. IF Elfsborg har ett avvaktande tillvägagångssätt till transparens för 
att inte kommunicera saker som de kan upptäcka inte stämmer längre fram. De ser till att 
granska de CSR-arbeten de arbetar med noggrant innan det blir publicerat. Detta därför att det 

 Vedad Aganovic, projektledare Vi Tillsammans IF Elfsborg, intervju 23 april 201922
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i lokaltidningarna ofta skrivs om organisationen på ett negativt sätt. Transparensen, eller 
öppenheten, används därför på olika sätt av idrottsorganisationerna och transparensens 
huvudsyfte är att skapa förtroende och minska skepticism, transparensen kan synas genom 
marknadsföring och kommunikation eller de olika CSR-aktiviteterna. Alltså kommer det alltid 
vara en utmaning för organisationer att effektivt kommunicera ut sin CSR på grund av den 
offentliga skepticismen (Kim & Lee 2018). 

IF Elfsborg försöker satsa på långsiktigt partnerskap, framförallt med Borås Stad och 
Göteborg HC tillsammans med Renova. Det är en del av vad vissa studier har kommit fram 
till; att CSR blir mer effektivt när organisationer satsar på långsiktiga partnerskap för att 
stödja en viss social orsak snarare än genom att enbart stödja enstaka kampanjer (Kim & Lee 
2018). Idrottsorganisationerna har långsiktiga samarbetspartners och ser på sitt arbete som 
något beständigt som kommer att utvecklas och finns för att bygga ett bättre samhälle. När det 
gäller Göteborg HC, som är grundat på social hållbarhet, är det svårt att ifrågasätta deras 
motiv med CSR-arbetet. Men IF Elfsborg vill visa att de är mer än bara fotboll med hjälp av 
Vi Tillsammans. Därför kan det vara svårt att se om motivet bakom deras social 
hållbarhetsarbete är vinstdrivet eller om de verkligen vill bidra till ett bättre samhälle. Något 
som hjälper till detta problem är enligt Kim och Lee (2018) att organisationer bör arbeta med 
CSR genom att satsa på långsiktiga partnerskap vilket de båda idrottsorganisationerna gör och 
därför bör skepticismen minska. Inom den sociala hållbarhetsaspekten framstår det som att 
båda idrottsorganisationerna arbetar med att alla ska känna sig välkomna och inkluderade. 
Även om båda organisationerna arbetar med social hållbarhet på olika sätt framgår det vilken 
värdegrund och vilka värderingar organisationerna har samt att de båda arbetar mot dem.  

De arbetar med lokala samhällsproblem samtidigt som dessa sänder ett budskap som kan nå 
eller når utanför det lokala samhället. Detta ses tydligt via IF Elfsborgs arbete med Vi 
Tillsammans och Göteborg HCs arbete för att bland annat öka jämställdheten och mänskliga 
rättigheter då de arbetar både på en lokal och internationell nivå. Idrottsorganisationerna 
nämner sig inte applicera mänskliga rättigheter direkt men genom att se på deras 
värdegrunder och kommunikation lyser det igenom då dessa baseras på just mänskliga 
rättigheter. Det syns också att social hållbarhet och CSR inte alltid betyder samma sak, enligt 
Pirnea, Olaru och Moisa (2011) går det att se begreppen på många sätt.  

Det framkom att Göteborg HC arbetar med jämställdhetsaspekten via sociala medier och 
nyhetsartiklar samt att de använder social hållbarhet som ett tillvägagångssätt vilket speglar 
sig i hur Annerstedt och Lindgren anser att organisationer ska arbeta (2013). Genom att 
använda social hållbarhet som ett tillvägagångssätt genomstrålar det hela arbetet. Både IF 
Elfsborg och Göteborg HC arbetar för integration och delar av jämställdhet och respekt. Det 
som kom fram under studiens gång är att respekt och stöttning har betydelse för ett lyckat 
socialt hållbarhetsarbete, vilket Annerstedt och Lindgren (2013) kom fram till och IF Elfsborg 
och Göteborg HC arbetar aktivt med. IF Elfsborg har anpassat sitt sociala hållbarhetsarbetet 
så att det används som ett tillvägagångssätt då de arbetar kontinuerligt med CSR och social 
hållbarhet med hjälp av Vi Tillsammans. Idrottsorganisationerna visar på ett arbete som 
stärker deras relationer. Därmed är deras kommunikation viktig för att åstadkomma detta, 
vilket stärks av tidigare forskning, som menar att CSR, som de båda arbetar med, används för 
att bygga relationer och förtroende (Pirnea, Olaru & Moisa 2011; Kim & Lee 2018). Förutom 
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social hållbarhet arbetar idrottsorganisationerna till viss del med andra aspekter av hållbarhet. 
Däremot är inte den miljömässiga en stor del av deras arbete.  

Med CSR ska idrottsorganisationer bidra till ett bättre samhälle och ett renare miljö (Chen 
2018). Om IF Elfsborg och Göteborg HC arbetar med alla CSR-aspekter kan organisationerna 
enligt Chen (2019) bidra till en bättre miljö och ett bättre samhället istället för att påverka det 
negativt. Just när det gäller miljö och samhälle verkar Göteborg HC och IF Elfsborg satsa mer 
på att förbättra samhället än miljön. I teorikapitlet går det att läsa om hur Pirnea, Olaru och 
Moisa (2011) menar att arbetet med miljömässig hållbarhet inte är huvudsyftet för 
organisationer. Detta visar sig i båda idrottsorganisationerna eftersom miljö bara har kommit 
upp i intervjun med Göteborg HC men inte med IF Elfsborg. Detta är något som 
organisationer enligt Pirnea, Olaru och Moisa (2011) bör utveckla; att arbeta med deras 
miljöpåverkan och vad de kan göra internt och externt för hållbar utveckling. Därmed kan 
organisationer, genom att ta mer socialt ansvar, bli mer medvetna om vilken slags inverkan de 
har på samhället ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Sedan nämner Lii (2013) att forskare 
påpekar att sociala och miljömässiga behov skapar de bästa möjligheterna för att 
organisationer ska kunna sticka ut på marknaden vilket IF Elfsborg och Göteborg HC båda 
gör då de använder sina specifika miljöer och dess behov i sin kommunikation.  

5.1 Sammanfattning av analys och diskussion  
Sammanfattningsvis utgör social hållbarhet och socialt ansvar några av de viktigaste frågorna 
som organisationer står inför idag. Social hållbarhet används främst för att förbättra samhället 
men även för att bidra till en renare miljö medan socialt ansvar inbegriper alla aspekter av 
hållbarhet. Just idrottsorganisationer verkar generellt sett rikta sig mer åt samhället och 
använder sig av olika kommunikationsstrategier för att genomföra deras social 
hållbarhetsarbete. Den kommunikationsstrategi som används främst är CSR. Med CSR ska 
idrottsorganisationer kunna bidra till både miljö och samhälle. Som tidigare nämnt arbetar 
både IF Elfsborg och Göteborg HC med hållbarhet men på olika sätt. IF Elfsborg tar socialt 
ansvar medan Göteborg HCs organisation är byggd på social hållbarhet. Även om IF Elfsborg 
arbetar mest internt för organisationen med CSR så arbetar de även externt med Vi 
Tillsammans samt att de vill hjälpa andra mindre organisationer och Borås Stad. Göteborg HC 
tar ställning till mer externa samhällsproblem som jämställdhet, mänskliga rättigheter och 
diskriminering. I figur 1 förklaras det hur en organisation bör välja mellan att arbeta med 
social hållbarhet eller socialt ansvar då dessa skiljer sig åt. Detta reflekteras i hur de två 
undersökta idrottsorganisationer IF Elfsborg och Göteborg HC har valt sina mål för att arbeta 
med hållbarhet. Även om ett val är gjort kan det fortfarande vara svårt för en organisation att 
hålla sig till antingen social hållbarhet eller social ansvar. Därmed är det viktigt för 
organisationer att förstå skillnaden och vikten av att valet.  

Pirnea, Olaru och Moisa (2011) menar att idrottsorganisationer bör utveckla och arbeta med 
hur de påverkar miljön och vad som görs internt och externt för att se hur det påverkar 
organisationen. Detta eftersom de i så fall bidrar till en bättre miljö, förstår bättre vad de har 
för inverkan på miljön och sticker ut på marknaden på ett annat sätt.  
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6. Slutsats  
I detta kapitel presenteras de slutsatser som kunnat dras utefter den presenterade teorin, 
empirin och analysen. Här visas sambandet mellan det insamlade materialet, frågeställning 
och syfte. Utöver detta presenteras även teoretiska och praktiska implikationer och förslag på 
vidare forskning. 

6.1 Svar av syfte och frågor 
Syftet för denna studie var att undersöka hur idrottsorganisationer arbetar och kommunicerar 
sitt sociala hållbarhetsarbete. För att besvara detta syfte har vi använt oss av de två tidigare 
nämnda forskningsfrågorna. 

6.1.1 Hur använder IF Elfsborg och Göteborg HC kommunikationsstrategier? 
Utefter den undersökning som gjorts framkom det att både IF Elfsborg och Göteborg HC 
använder sig av CSR genom att de kommunicerar ut sin sociala hållbarhet på olika sätt. En 
del av organisationernas CSR kommuniceras ut via sociala medier, andra delar via tidningar 
och även på annat sätt. Ingen av idrottsorganisationerna arbetade uttryckligen med CSS eller 
CRM. Dock har de kopplingar till båda genom sina partnerskap och sitt hållbarhetsarbete. 
Båda organisationer vill vara transparenta i sin kommunikation och arbetar mot att alltid vara 
det. De granskar noga information innan det kommuniceras ut till medlemmar och samhälle 
för att kunna vara så transparenta och ärliga i kommunikationen som de möjligtvis kan vara.  

Det som kan ses som arbete med CSS är gällande Göteborg HC och deras arbete med miljön, 
där de till exempel hjälper till att plocka skräp i Angered stad. De arbetar till viss del även 
med ekonomisk hållbarhet på så sätt att de vill att alla ska ha möjlighet att kunna spela oavsett 
ekonomisk ställning och att de vill finnas kvar för att kunna fortsätta bidra till samhället. I och 
med detta kan det uppstå frågor rörande om det är ekonomiskt hållbart för organisationen på 
grund av att de ständigt måste jaga samarbetspartners för att kunna ha de ekonomiska 
resurserna. IF Elfsborg arbetar för ekonomisk hållbarhet på så sätt att de har långsiktiga 
samarbeten och arbetar för att deras verksamhet ska finnas kvar långsiktigt.  

6.1.2 Hur appliceras hållbarhetsarbete i dessa två idrottsorganisationer? 
Det som framkommit är att social hållbarhet enligt Göteborg HC innebär att alla människor är 
lika värda och alla ska ha samma rättigheter. De anser att alla ska ha rätt och möjlighet till att, 
i detta fall, vara med i en idrottsorganisation. Detta oavsett vad de har för bakgrund, sexuell 
läggning, ekonomisk bakgrund och dyl. Alltså anser Göteborg HC att de kontinuerligt arbetar 
med social hållbarhet på grund av att hela organisationen är byggd på en värdegrund som 
säger att alla är välkomna och får vara med. IF Elfsborg har däremot skapat ett 
samhällsengagemang, Vi Tillsammans, som är en del av organisationen och tar socialt ansvar 
genom den. De arbetar med detta och i grunden har organisationen detsamma mål som 
Göteborg HC. Dock arbetar de mer med att hjälpa människor och föreningar genom att 
exempelvis besöka Södra Älvsborgs Sjukhus för att träffa de sjuka barnen och ta med dem på 
matcher. Eller att stötta mindre föreningar och organisationer på olika sätt. Båda 
idrottsorganisationerna har därför ett stort samhällsengagemang men fokuserar på olika 
aktiviteter - de lägger vikt vid olika saker. Göteborg HC arbetar mer mot individen samtidigt 
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som IF Elfsborg arbetar mot andra föreningar och organisationer som innefattar individer som 
en grupp.  

6.1.3 Figur 1 
Sett till den figur som framställts för denna studie går det att se att den kan kopplas samman 
med båda de undersökta organisationerna. Både IF Elfsborg och Göteborg HC har hållbarhet 
som en stor del av sin organisation även om de valt varsin inriktning; social hållbarhet och 
socialt ansvar. De arbetar båda med de mindre byggstenarna som finns i figuren; transparens 
och förtroende. De vill båda vara transparenta mot sina medlemmar och samhället och arbetar 
för att skapa förtroende mellan dessa parter.  

6.1.4 Svar av syfte 
Utifrån detta har vi svarat syftet bäst genom att: Det har framkommit att det finns skillnader 
mellan social hållbarhet och socialt ansvar. Den sociala hållbarheten inbegriper de sociala 
delarna av hållbarhet, alltså att hållbarhet i form av sociala behov är i fokus såsom fattigdom, 
jämställdhet och diskriminering. Detta arbetar organisationer med på både internt och externt 
sätt men fokus ligger mer på det externa arbetet. Socialt ansvar syftar till organisationernas 
ansvar för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet och hur organisationen själv kan se 
till att inte äventyra resurser för nuvarande och nästkommande generationer, alltså arbetar de 
mer internt för att kunna ta socialt ansvar. Genom dessa begrepp använder sig organisationer 
av kommunikationsstrategier för att engagera sina medlemmar och studien har visat att den 
främsta är Corporate Social Responsibility som ursprungligen användes för att ta socialt 
ansvar men numera har applicerats till att även användas vid socialt hållbarhetsarbete.  

6.2 Teoretiska implikationer 
Under studiens gång har det varit svårt att hitta rätt mängd och relevant information gällande 
social hållbarhet. Detta kan bero på att social hållbarhet är svårt att definiera och det 
definieras olika beroende på vem eller vilken organisation som diskuterat det. Det finns ett 
behov av att utveckla forskningen kring detta ämne för att vidare kunna definiera begreppet 
och vad det är som ingår i det.  

Däremot finns det mycket information som rör kommunikationsstrategier, specifikt CSR, men 
inte specifikt inom idrottsorganisationer. CSR är ett mycket mångsidigt begrepp och är därför 
svårt att specificera ner i mindre skala även om det finns mycket information kring detta kan 
det vara svårt att hitta det kopplat till ett specifikt ämne. CSR är också diffust och många 
använder det på olika sätt, det finns skillnader på hur det definieras och implementeras 
beroende på vilken källa som används.  

Denna undersökning är baserad på IF Elfsborg och Göteborg HC, därav är resultatet av 
undersökningen inte generell för alla idrottsorganisationer. Däremot kan figur 1 användas 
generellt och för andra organisationer. Med hjälp av figur 1 kan organisationer vägledas i hur 
de kan arbeta med hållbarhet. Sedan kan även andra organisationer, alltså inte specifikt 
idrottsorganisationer, använda sig av figuren på olika sätt. 
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6.3 Praktiska implikationer 
Både IF Elfsborg och Göteborg HC har ett utvecklat arbete med social hållbarhet och 
kommunikation. Men det finns delar att utveckla och dessa organisationer skulle kunna ta 
lärdom av varandra. IF Elfsborg är duktiga på kommunikation då de är aktiva på exempelvis 
marknadsföring och användande av sociala medier. Dock kommunicerar de inte sin sociala 
hållbarhet så mycket som de kanske borde göra via just de kanalerna som studerats. Göteborg 
HC arbetar mycket med social hållbarhet och det syns, som tidigare nämnt, igenom hela 
organisationen men de är inte lika aktiva på att kommunicera ut det.  

Saker de kan tänka på för att utveckla sitt arbete och sin kommunikation: 
- Arbeta mer med kommunikationsplattformerna som ni har för att nå ut till fler.  
- Tryck på ert arbete och vad det är ni gör för att vara samhällsbyggare eller ta 

samhällsansvar. 
- CSR innefattar även att organisationer ska arbeta med miljö och därför bör ni arbeta 

mer med det inom CSR. Se över er miljöpåverkan och vad ni kan göra i era projekt för 
att lindra den miljöpåverkan de har.  

- IF Elfsborg kan dra nytta av att engagera sina medlemmar mer i sitt arbete och därför 
också sprida budskapet mer.  

- Göteborg HC hade dragit nytta av att kommunicera mer genom sina egna nätverk för 
att skapa ett starkare engagemang.  

- Även om det framkommit att organisationerna inte arbetar aktivt med CRM eller CSS 
skulle med fördel kunna implementera dessa i sitt sociala hållbarhetsarbete för att 
hjälpa dem att komma framåt i arbetet. 

6.4 Förslag till vidare forskning  
Under undersökningen av denna studie var det i vissa stunder problematiskt att hitta relevant 
information kring de två kärnämnen som nämnts; social hållbarhet och 
kommunikationsstrategier. Därför skulle det behövas fler utvecklade studier kring dessa 
ämnen som kan ligga till grund i framtida studier. Om möjligt behövs även en mer bestämd 
definition av CSR och andra kommunikationsstrategier för att klargöra hur dessa kan 
användas i företag och organisationer. Förslag på vidare studier kan vara att studera hur olika 
organisationer arbetar med kommunikationsstrategin CSR och därigenom definiera en modell 
på hur det här verktyget ska användas.  

Vidare kan även den figur som framställts för denna studie arbetas vidare med. Antalet 
bubblor som håller figuren samman kan med fördel reduceras till färre relevanta bubblor för 
att förenkla den. Detta gör i sin tur att figuren blir enklare att arbeta med och gör därför att 
fler organisationer kan använda den i framtiden. Miljö kan även det vara en aspekt som kan 
undersökas ännu mer än det gjort i denna studie då det är en del av CSR. 
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Bilagor  

Bilaga 1 

Får vi spela in?  
Vill ni vara anonyma? 
Hur ser organisationen ut?  
Finns det en hierarki?  
Hur tas beslut?  
Kan medlemmar påverka beslut som tas?  
Hur många åskådare kommer på matcherna?  
Vad är kommunikationsstrategier för er?  
Varför arbetar ni med CSR?  
I egna ord, hur arbetar ni med CSR och social hållbarhet?  
Hur mycket arbetar ni med csr? 
Hur anser ni att CSR kan gynna er som organisation?  
Hur gynnar CSR er omvärld?  
Hur transparenta är ni gentemot medlemmar, samhälle?  
Hur ser förtroendet ut mellan organisationen och intressenter/medlemmar/samhälle? 
Är förtroende något ni strävar efter? 
Känner ni att ert CSR-arbete någon gång har blivit ifrågasatt? 
Har ni långsiktigt partnerskap inom ert CSR arbete? 
Hur ser ni på jämställdhet? Arbetar ni för det? 
Hur marknadsför ni ex. era matcher?  
Håller ni koll på era spelarnas sociala media i ert sociala hållbarhetsarbete? 
Har ni funderat på att använda era spelare för att främja ert arbete med hållbarhet? 
Vad är ert mål med CSR-arbetet?  
Har ni arbetat något med influencer Marketing? 
Kan ni tänka er att göra det? 
Hur påverkar CSR era evenemang? 
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