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Sammanfattning 

Examensarbete - Civilekonomprogrammet inriktning Controller, Ekonomihögskolan vid 

Linnéuniversitetet i Växjö, Vårterminen 2018 

 

Titel: CSR inom svenska fotbollsföreningar – relationen till prestation och 

organisationsstruktur 

Författare: Jesper Andersson & Johan Stillerfelt 

Examinatorer: Fredrik Karlsson & Elin Funck 

Handledare: Timurs Umans 

 

Bakgrund & problem: CSR, Corporate Social Responsibility, är sedan länge ett väl utforskat 

område, både i Sverige och internationellt, där många tidigare studier behandlar dess koppling 

till finansiell prestation, framförallt inom stora företag. Ett område som är relativt outforskat är 

CSR inom idrottsvärlden och vidare inom fotboll, framförallt ur en svensk kontext. I vilken 

utsträckning engagerar sig svenska fotbollsföreningar i CSR-relaterade aktiviteter och vilken 

effekt har det för deras prestation?   

 

Syfte: Syftet med studien är att testa och förklara CSR-engagemangs påverkan på svenska 

fotbollsföreningars HR- och sociala prestation samt om organisationsstruktur i termer av 

formaliserings-, centraliserings- och komplexitetsgrad påverkar detta samband. Vidare är det 

praktiska syftet att bidra med vägledning för hur svenska fotbollsföreningar kan arbeta med 

CSR-engagemang för att uppnå en högre prestation. Avsikten är att belysa och förklara 

kopplingarna mellan CSR-engagemang, prestation och organisationsstruktur och på så sätt fylla 

det gap som existerar inom forskningsområdet. 

 

Metod: Studien utgår från en kvantitativ forskningsstrategi med en deduktiv 

forskningsansats och tvärsnittsdesign. Insamlande av data har skett genom utskick av en enkät 

och studiens urval består av 223 fotbollsföreningar från Allsvenskan till Division 2.  

 

Slutsatser: Studiens resultat visar tydligt att CSR-engagemang påverkar såväl HR- som social 

prestation positivt inom svenska fotbollsföreningar. Vidare tyder resultatet på att 

organisationsstruktur i termer av formaliserings- och centraliseringsgrad samt komplexitet 

hierarki inte påverkar detta samband. Däremot finns det, trots viss osäkerhet i resultaten, en 
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påverkan av komplexitet socialt kapital i relationen mellan CSR-engagemang och HR-

prestation.  

 

Nyckelord: CSR, CSR-engagemang, prestation, HR-prestation, social prestation, 

organisationsstruktur, formalisering, centralisering, komplexitet, strategi, intressentteorin, 

legitimitetsteorin, contingency theory, signalteorin. 
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Abstract 

Master thesis - Degree of Master of Science in Business and Economics -Controller, School of 

Business and Economics at Linnaeus University in Växjö, spring term 2018 

 

Title: CSR within swedish football clubs – the relation to performance and organizational 

structure 

Authors: Jesper Andersson & Johan Stillerfelt 

Examiners: Fredrik Karlsson & Elin Funck 

Supervisor: Timurs Umans 

 

Background & problem: CSR, Corporate Social Responsibility, is since long ago a well 

explored area, both in Sweden and internationally, where many previous studies deal with the 

connection to financial performance, especially in large companies. An area which is relatively 

unexplored is CSR within the sports industry and further on within football, especially from a 

swedish context. To which extent do swedish football clubs engage in CSR-related activities 

and what effect does it have on their performance? 

 

Purpose: The purpose of the thesis is to test and explain the impact of CSR-engagement on 

swedish football clubs’ HR- and social performance and if organizational structure in terms of 

formalization, centralization and complexity affects this relationship. Furthermore, the practical 

purpose is to contribute with guidance on how swedish football clubs can work with CSR-

engagement in order to accomplish a higher performance. The intent is to highlight and explain 

the connections between CSR-engagement, performance and organizational structure and thus 

fill the gap that exists within the research area.     

 

Method: The thesis is based on a quantitative research strategy with a deductive research 

approach and cross-sectional design. Data collection has been done by sending out a survey and 

the selection of the thesis consists of 223 football clubs from Allsvenskan to Division 2.  

 

Conclusions: The result of the study clearly shows that CSR-engagement positively affects 

both HR- and social performance in Swedish football clubs. Furthermore, the result indicates 

that organizational structure in terms of formalization, centralization and complexity hierarchy 

does not affect this relationship. However, despite some uncertainty in the results, there is an 
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impact of complexity social capital in the relationship between CSR-engagement and HR-

performance. 

 

Keywords: CSR, CSR-engagement, performance, HR-performance, social performance, 

organizational structure, formalization, centralization, complexity, strategy, stakeholder theory, 

legitimacy theory, contingency theory, signalling theory. 
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1.0 Inledning 
Följande avsnitt innehåller en bakgrundsbeskrivning av CSR, Corporate Social Responsibility, 

där uppkomst, historia och betydelse av begreppet diskuteras. Vidare följer en 

problematisering där ämnet behandlas djupare och studiens inriktning och kontext 

specificeras. Slutligen formuleras konkreta frågeställningar och syfte, vilket ligger till grund 

för studiens vidare fortgång. Avsnittet innehåller även en disposition.  

___________________________________________________________________________  

1.1 Introduktion 

Denna studie behandlar CSR och dess påverkan på HR- och social prestation inom svenska 

fotbollsföreningar. Utöver den direkta relationen mellan CSR och prestation ämnar studien 

också att undersöka hur fotbollföreningars struktur i termer av formaliserings-, centraliserings- 

och komplexitetsgrad påverkar detta samband. Studien syftar här till att testa och förklara den 

strategiska betydelsen av CSR för att uppnå en högre prestation samt hur denna relation 

påverkas av de strukturella dimensionerna.  

1.2 Bakgrund 

Uppkomsten av CSR, Corporate Social Responsibility, växte fram under början av 1950-talet, 

men benämndes under denna tid i allmänhet som socialt ansvar. En av huvudpersonerna bakom 

utvecklingen av CSR var Howard R. Bowen (Carroll, 1999), som i sin bok Social 

Responsibilities for a Businessman från 1953 framförde en definition som beskrev att en 

affärsman har krav att efterfölja regler, fatta beslut och agera på ett sådant sätt som är önskvärt 

utefter de mål och värden som finns i samhället. Här beskrev Bowen ett förhållningssätt där 

ledningen har andra uppgifter än att enbart tillgodose aktieägarna (Bowen, 1953). Även 

Freeman (2010) delade denna uppfattning, vilket han presenterade genom utvecklandet av 

intressentmodellen. I intressentmodellen beskrev Freeman att företag, för att vara 

framgångsrika, måste tillgodose alla intressenters behov och inte bara sina aktieägares. Freeman 

menade, till skillnad från bland annat Friedman (1962), att samtliga intressenter som antingen 

påverkar eller påverkas av företaget spelar en viktig roll för dess framgång. Friedman (ibid.) å 

sin sida argumenterade för att företag bara hade ett enda fundamentalt socialt ansvar, nämligen 

det gentemot sina aktieägare, vilket han uttryckte som att “The business of business is business” 

(Friedman, 1970). 
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Idag finns det många olika definitioner av CSR, där en allmänt vedertagen sådan beskrivs av 

Europeiska kommissionen: 

 

“Ett koncept som innebär att företag på frivillig grund integrerar social och 

miljömässig hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenter” (Europeiska 

kommissionen, 2001, s. 8)    

 

Enligt Borglund et., al (2012) översätts CSR vanligtvis på svenska till företagens sociala ansvar 

eller företagens samhällsansvar. Oavsett definition eller uttryck är idén bakom CSR densamma, 

nämligen att företag liksom andra organisationer har ett ansvar för det sätt på vilket man 

påverkar samhället och den miljö vi lever i.   

 

Det finns olika åsikter om CSR och huruvida det bidrar med konkurrensfördelar eller ej. Dessa 

åsikter uttrycker sig ofta i form av två dominerande och kontrasterande perspektiv – dels de 

som hävdar att CSR motverkar syftet med företagande genom att stjäla resurser från 

kärnverksamheten och dels de som hävdar att CSR faktiskt är en förutsättning för framgångsrikt 

företagande (Borglund et al., 2012). Förespråkare hävdar att CSR genom visad social och 

miljömässig medvetenheten skapar goodwill för företag, vilket i längden bidrar till att öppna 

möjligheter på nya marknader. Företag som erbjuder ansvarsfullt framtagna produkter har också 

lättare att attrahera såväl nya kunder som medarbetare, vilket kan bidra till högre produktivitet 

och kostnadsbesparingar (Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2008). Det ligger även i företags 

egenintresse att använda sig av CSR. För att tjäna företagens långsiktiga intresse måste det 

existera en hälsosam miljö som möjliggör för organisationens fortsatta existens och möjlighet 

att fortsatt vara konkurrenskraftig (Carroll & Buchholtz, 2003). För att vinna 

konkurrensfördelar är det dock av betydelse att man frivilligt gör mer än genomsnittsföretaget, 

vilket innebär att man måste sträcka sig bortom det som ryms inom lagens krav (Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers, 2008). På liknande sätt beskriver Porter och Kramer (2006) CSR som 

en källa till att skapa nya möjligheter, innovationer och konkurrensfördelar.  

 

Motståndare till CSR bygger sitt ställningstagande på två huvudsakliga resonemang. Först och 

främst anses det att investeringar i CSR är dyra och att det är kostsamt för företag att möta de 

miljömässiga och sociala förväntningar som existerar. Dessutom är resultatet av CSR-

investeringar ofta osäkra och de eventuella positiva effekterna är förskjutna långt fram i tiden. 

Det andra argumentet bygger på att en företagsledning har svårt att avgöra var gränsen går för 
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ansvarstagande och att detta beslut därför bör lämnas över till ägarna, vilket sker i form av att 

de väljer vilka företag de vill investera i. Det hävdas vidare att företag inte kan äventyra sin 

framtida existens genom att ta ansvar som är ekonomiskt ohållbart (Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers, 2008). En av de mest kända motståndarna till CSR, Milton Friedman, 

uttryckte i sin bok Capitalism and Freedom från 1962 följande: 

 

“Företag har ett och endast ett socialt ansvar – att använda sina resurser och engagera 

sig i aktiviteter som syftar till att öka företagets vinst inom spelets regler, det vill säga, 

att företaget ingår i en öppen och fri konkurrens utan villfarelse eller bedrägeri” 

(Friedman, 1962 s. 133)    

 

Enligt Friedman (1962) har företag bara ett ansvar, att maximera sina resurser. Företagen saknar 

helt socialt ansvar så länge de håller sig inom lagens ramar och sociala problem som inte kan 

lösas i öppen och fri konkurrens faller istället på staten att lösa. Trots Friedmans kritiska 

inställning till CSR medgav han i slutet av sitt liv att företag trots allt borde engagera sig i vissa 

former av miljömässigt och socialt ansvar för att på lång sikt kunna förverkliga sin uppgift 

(Borglund et al., 2012). 

 

Sedan millenniumskiftet har CSR och uppfattningen om att företag har ett ansvar som sträcker 

sig längre än vad lagen kräver fått ett allt större inflytande inom både näringsliv och den 

allmänna samhällsdebatten. Idag arbetar allt fler företag, såväl ideella, offentliga som privata, 

för att företag ska öka sitt engagemang och bidra i frågor som rör socialt och miljömässigt 

ansvarstagande. Även i media och nyhetsrapportering upplevs CSR ha fått en större exponering 

och allt oftare syns rubriker som skvallrar om företags förmåga (eller oförmåga) att ta ett socialt 

och miljömässigt ansvar. Många företag har också börjat anamma allt fler av de idéer som 

uppkommit kring CSR, vilket uttrycker sig i form av bland annat rekryteringar av CSR-chefer 

och redovisning av CSR-initiativ (Borglund et al., 2012). CSR-arbete idag kan sägas följa 

trender och krav i samhället, vilket innebär att samtliga företag och organisationer i allt större 

utsträckning måste anpassa sig till sina olika intressenter (McPherson, 2018). 

 

Ett område som har hakat på denna trend och där CSR under senare år har vuxit fram till ett 

strategiskt viktigt ämne är sportvärlden (Filizöz & Fişne, 2011). Enligt Sport England (1999; 

citerad i Sandström och Nilsson, 2008) bidrar idrotten med värdeskapande på såväl 

internationell som regional nivå och lyfter fram både sociala, miljömässiga och ekonomiska 
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aspekter. Framförallt kan värdet av idrott i samhället uttryckas i sociala termer i form av 

förbättrad hälsa, minskad ungdomskriminalitet och ökat ideellt engagemang. Vogel et al., 

(2003) beskriver vidare att föreningslivet ur en svensk och nordisk kontext har haft en stor 

betydelse genom skapandet av ökad kompetens och samarbetsförmåga, vilket har gynnat den 

ekonomiska och demokratiska utvecklingen i länderna. Vidare, i propositionen En idrottspolitik 

för 2000-talet - folkhälsa, folkrörelse och underhållning, framhålls att den svenska 

idrottspolitiken ska bygga på tre grundstenar, nämligen att den ska främja en god folkhälsa, att 

den ska vara fri och självständig och att den ska vara underbyggd av ideellt engagemang som 

värnar om demokratin och att den också delvis ska beaktas som kommersiell underhållning där 

konkurrensneutrala och marknadsmässiga villkor ska gälla (Riksdagen, 1999). Idrottens 

betydelse för samhället kan därav inte förringas och visar tydligt på hur viktiga de ideella 

krafterna faktiskt är i Sverige och övriga Norden, dels vad det gäller sociala värden och dels 

vad det gäller samhället i stort med hänsyn till folkhälsa, ideellt engagemang och demokratiska 

principer. 

 

Trots idrottens stora betydelse i samhället existerar det en splittring bland akademiker som 

Godfrey (2009) och Moore et al., (2012) samt institutioner som Europeiska kommissionen 

(2007) kring huruvida sport ska ses som ett eget socioekonomiskt område som behandlas 

självständigt eller om sport, framförallt professionella klubbar och ligor, ska behandlas på 

liknande sätt som medelstora och multinationella företag. Den Europeiska kommissionen 

(ibid.) ser sport som ett eget område som behöver behandlas självständigt genom skapande av 

lagar och riktlinjer utifrån en egen sportslig kontext. Detta synsätt hänvisar den Europeiska 

kommissionen (ibid.) till sportens specifika skapande av värden som lagkänsla, tolerans och 

fair play samt till sportens områdesspecifika hot som utnyttjande av unga utövare, dopning och 

våld. En motsatt syn till att sport ska behandlas som ett eget område har Moore et al., (ibid.), 

som i deras studie kommer fram till att professionella engelska fotbollsklubbar har liknande 

drag till små- och medelstora företag vad det beträffar den organisationella kulturen och 

mentaliteten. Denna likhet har sin grund i den kontext där engelska fotbollsklubbar på 

professionell nivå, på jämförbart sätt som för små- och medelstora bolag, ofta styrs av ett 

mindre antal aktieägare vilka styr den dagliga verksamheten och utövar kontroll. Utifrån en 

svensk kontext har Riksidrottsförbundet förbjudit ett liknande förhållande inom 

idrottsaktiebolag i Sverige genom en regel som klargör att medlemmarna i föreningen måste 

inneha minst 51 % av samtliga röster (Riksidrottsförbundet, 2017). På så sätt kan kontexten och 

de regler som finns i landet sägas påverka styrningen av idrottsföreningar. Vidare menar 
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Godfrey (ibid.) att det inte finns några skillnader vad det beträffar sociala aspekter i 

sportföreningar i förhållande till andra branscher. Med tanke på den höga status och finansiella 

styrka som existerar bland sportens olika aktörer och institutioner beskrivs ämnet CSR av 

Godfrey (ibid.) som högst aktuellt i dagens idrottssamhälle och kommer även fortsatt att vara 

så med tanke på att sportens roll fortsätter att bli alltmer framträdande. Frågan är hur idrottens 

starka betydelse för samhället kan kopplas till CSR och vilken påverkan CSR i sin tur har på 

fotbollsföreningars prestation. 

1.3 Problemdiskussion 

Tang et al., (2012) beskriver CSR-engagemang som sättet på vilket chefer identifierar CSR-

aktiviteter, organiserar resurser för att genomföra dessa och använder den kunskap som 

förvärvats för att uppnå satta mål. CSR kan följaktligen ses som en vald strategi som en 

organisation använder sig av för att uppnå en högre prestation. Inom sportvärlden har CSR vuxit 

fram till att bli ett strategiskt viktigt ämne där betydelsen för idrottsföreningar kan beskrivas på 

liknande sätt som för andra branscher. Detta faktum påvisas av Godfrey (2009) utifrån en 

nordamerikansk kontext, där CSR inom sportföreningar förhåller sig liknande till andra 

branscher. I en senare studie genomförd av Sheth och Babiak (2010) undersöktes även hur 

chefer inom professionella idrottsföreningar såg på CSR och hur de prioriterade initiativ inom 

området. Resultatet visade att synen på CSR inom idrottsvärlden skiljer sig åt och att varje 

klubb har sina egna unika argument kring huruvida man ska engagera sig eller inte. Samtidigt 

framkom det att nästan samtliga chefer såg CSR som ett sätt att förbättra den strategiska 

positionen för den egna verksamheten gentemot andra föreningar och att det inom 

idrottsvärlden framförallt handlar om socialt ansvarstagande, exempelvis i form av välgörenhet 

och engagemang i etiska frågor. Utifrån de tidigare utförda studierna av Sheth och Babiak 

(ibid.) samt Godfrey (ibid.) framstår idrottsföreningars engagemang inom CSR som viktigt för 

att uppnå strategiska mål på liknande sätt som för andra branscher. Vidare, i och med att de 

nämnda studierna främst berört chefers synvinkel, kan det vara av vikt att utföra en studie 

utifrån en organisationsnivå och på så sätt åskådliggöra idrottsföreningars engagemang till CSR 

och dess betydelse för att uppnå satta mål. 

 

Utifrån en fotbollskontext är CSR ett ämne som har undersökts i mestadels beskrivande studier, 

dock i mindre utsträckning utifrån mer förklarande och utforskande vinklar med syfte att ge 

upphov till ny teori i ämnet. Den beskrivande forskningen har bland annat riktats mot utveckling 
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och implementering av CSR inom fotbollsklubbar, där drivkrafter och anledningar till att 

implementera CSR har undersökts (Kolyperas et al., 2015; Anagnostopoulos & Shilbury, 2013).  

 

Det finns tecken på att CSR håller på att bli allt viktigare för fotbollsklubbar. Inom den svenska 

elitfotbollen skapades under 2017 ett CSR-råd för föreningar i Allsvenskan och Superettan. 

Ambitionen med rådet är att skapa möjligheter för idéutbyte och få fram liga-gemensamma 

satsningar genom att bland annat skapa gemensamma CSR-strategier, best practices och 

nyckeltal. Även om långt ifrån alla föreningar är representerade i CSR-rådet bedriver samtliga 

föreningar i Allsvenskan och Superettan någon form av CSR-arbete genom olika projekt 

(Svensk Elitfotboll, 2017).  Detta tyder på att ämnet är aktuellt och under utveckling inom 

branschen. En annan aspekt som enligt Godfrey (2009) stärker idrottens, i synnerhet 

fotbollsföreningars, samhälleliga påverkan och således understryker vikten av att arbeta med 

CSR inom dessa organisationer, är den höga omsättning, finansiella styrka och status som 

existerar inom branschen. Till detta kan också tilläggas att allt fler fotbollsföreningar väljer att 

bolagiseras och allt mer efterlikna vanliga företag (Lundberg, 2010). 

 

Många tidigare studier inom CSR har haft sin utgångspunkt i en eller flera etablerade teorier 

som exempelvis intressentteorin (Jamali, 2008; Russo & Perrini, 2010; Brown & Forster, 2013), 

legitimitetsteorin (Guthrie & Parker, 1989; Mobus, 2005), contingency theory (Ganescu, 2012) 

samt signalteorin (Mahoney et al., 2013). Godfrey et al., (2009) hävdar att många av dessa 

studier undersöker relationen CSR och CFP (Corporate Financial Performance), det vill säga 

hur CSR-engagemang påverkar ett företags lönsamhet och finansiella prestation. 

Organisatorisk prestation beskrivs av Bayle och Madella (2002) som en kombination av 

effektivitet och produktivitet, där det gäller att ha kapacitet att uppnå mål och höga resultat 

utifrån sina tillgängliga resurser. Organisatorisk prestation kan på så sätt ses som en viss 

organisations förmåga att uppnå sina mål genom sitt CSR-engagemang. Som exempel på 

tidigare studier inom området nämner Godfrey (ibid.) bland annat Margolis och Walsh, som i 

sin bok People and Profits: The Search for a Link Between a Company’s Social and Financial 

Performance från 2001 undersöker närmare 100 tidigare genomförda studier i syfte att hitta en 

länk mellan dessa två. Vidare genomförde samma författare en studie 2003, Misery Loves 

Companies: Rethinking Social Initiatives by Business, där 109 olika akademiska studier om 

kopplingen mellan CSR och lönsamhet undersöktes. Resultatet påvisade att 54 % av de utförda 

studierna hade ett positivt samband mellan CSR och lönsamhet, 7 % ett negativt samband 

medan resterande studier saknade eller visade på ett oklart samband. Galant och Cadez (2017) 
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hänvisar vidare i sin studie till en mängd olika undersökningar som visar på såväl negativa 

(Baird et al., 2012; Peng & Yang, 2014), positiva (Burnett & Hansen, 2008; Rodgers et al., 

2013) som icke existerande (Alexander & Buchholz, 1978; McWilliams och Siegel, 2000) 

samband mellan CSR och finansiell prestation. Huruvida de olika resultaten är en konsekvens 

av att forskare tittar på fel typ av prestation, att de inte tar hänsyn till den faktiska omgivningen 

eller att CSR som strategi inte har en anpassad struktur för att uppnå resultat är fortfarande 

oklart bland forskare (Maignan & Ferrell, 2001; Lawrence & Lorsch, 1967; Thompson, 1967; 

Chandler, 1990). 

 

Enligt Maignan och Ferrell (2001) beror de blandade resultaten mellan CSR och prestation på 

inkonsistenta och olämpliga resultatmått. Det existerar ingen enighet mellan forskare om vilka 

mått som kan användas, vilket har gett upphov till att studier studerat felaktiga resultat.  En 

annan förklaring är att de tidigare studierna ej har tagit hänsyn till den miljö som organisationer 

opererar i. Organisationens struktur och dess processer formas av den tillhörande miljön, vilket 

innebär att en organisation måste anpassa sin struktur och sina processer efter miljön för att 

uppnå en högre prestation (Donaldson, 2001; Lawrence & Lorsch, 1967). De blandade 

resultaten kan härröra från att studier inte har tagit hänsyn till den storlek, bransch eller form 

som organisationen har och således kan de blandade resultaten vara en funktion av att strukturen 

inte undersökts och i synnerhet strukturens oförenlighet med strategin (Chandler, 1990). I 

hänseende till att dessa faktorer kan påverka resultatet av studierna kan det därför vara av vikt 

att titta på en specifik typ av prestation utifrån den bransch och miljö som organisationen 

opererar i för att få mer konsekventa resultat. 

 

I en studie av Sheth och Babiak (2010) presenteras ett svagt samband mellan idrottsföreningars 

engagemang i CSR-frågor och deras prestation, i huvudsak den idrottsliga.  En annan studie av 

Papaioannou et al., (2012) framhåller HR-prestation som viktig för idrottsorganisationer och då 

främst möjligheten att locka till sig duktig arbetskraft som ger upphov till en ökad effektivitet 

och skapande av konkurrensfördelar gentemot konkurrenter. Detta understryks vidare av 

Delaney och Huselid (1996) samt Carmeli (2008) som också framhåller HR-prestation som 

viktig i mätandet av den totala organisatoriska prestationen, detta genom att HR-aspekter 

förbättrar effektiviteten för såväl anställda som organisationen som helhet. Winand et al., 

(2010) har även framhävt anseende och kommunikation som viktiga prestationsfaktorer för 

idrottsorganisationer i syfte att sprida information samt en positiv bild av organisationen ut mot 

medlemmar, publik, media och andra intressenter. Detta resonemang har även förstärkts vidare 
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i studier av Handelman och Arnold (1999) samt Uecker-Mercado och Walker (2012) där det 

har framhållits att en social dimension är viktig vid organisatorisk prestation i syfte att möta de 

krav och förväntningar som existerar från samhället. I och med att ekonomisk prestation har 

blivit allt mindre viktig inom sportorganisationer och att yttre intressenter har fått allt större 

påverkan har social prestation fått en allt större betydelse (Uecker-Mercado & Walker, ibid.). 

Om man också tar hänsyn till studien av Papaioannou et al., (ibid.) och betydelsen av HR-

prestation för att locka till sig kompetent arbetskraft och på så sätt öka effektiviteten inom 

sportorganisationer framstår dessa prestationer som mer betydelsefulla än ekonomisk prestation 

utifrån en sportslig kontext. Vidare kan ekonomisk prestation anses vara mindre betydelsefull 

för sportorganisationer jämfört med andra branscher då sportorganisationer i allmänhet erhåller 

offentliga medel. I och med dessa offentliga medel ställs också ökade krav på 

sportorganisationer från intressenter att åstadkomma sociala förmåner och ge tillbaka till 

samhället och således förefaller HR- och social prestation som mer relevanta utifrån en sportslig 

kontext (Swindell & Rosentraub, 1998).  

 

En möjlig förklaring till att tidigare studier inom området har gett upphov till blandade resultat 

är som tidigare nämnt att forskare inte har tagit hänsyn till den faktiska omgivningen i samband 

med sina studier. Kontexten är en viktig del för att förklara resultatet av en utförd studie, men 

trots detta förbiser vissa forskare påverkan av denna betingelse (Lawrence & Lorsch, 1967; 

Thompson, 1967). Ett sätt att observera den rådande kontexten är genom de strukturella 

aspekterna organisationsstruktur, ägarstruktur, bransch och organisationsstorlek (Bradish, 

2003; Moore et al., 2012; Chandler, 1990). Inom sportorganisationer har kontexten enligt 

Bradish (2003) främst studerats utifrån tre olika dimensioner av organisationsstruktur, 

formalisering, centralisering och komplexitet. Bradish (ibid.) hävdar att dessa har varit viktiga 

för att kunna beskriva och mäta organisationsstruktur inom sportorganisationer, vilket också 

uttrycks av Cunningham och Rivera (2001) som i en studie påvisade att formalisering, 

centralisering och komplexitet påverkade sportorganisationers förmåga att uppnå sina mål. 

Bradish (ibid.) beskriver på liknande sätt att sportorganisationer kan dra fördel av sin 

organisationsstruktur i syfte att uppfylla mål som existerar inom organisationen, vilket vidare 

även styrks av Malmi och Brown (2008) som ser organisationsstruktur som ett viktigt verktyg 

som ledningen aktivt kan styra för att uppnå satta mål inom organisationen. En analys av 

organisationsstruktur genom mätning av formaliserings-, centraliserings- och komplexitetsgrad 

förefaller därför som intressant för att därigenom påvisa hur dessa aspekter påverkar 
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fotbollsföreningars förmåga att uppnå satta mål och således deras prestation genom sitt CSR-

engagemang.  

 

Formalisering ses som den utsträckning i vilken det finns uttryckta regler, instruktioner och 

procedurer utvecklade inom en organisation (Adler & Borys, 1996). Vidare kan formalisering 

uttryckas som regler för ett önskat beteende som finns nedskrivna i en rollbeskrivning och som 

föreskrivs oavsett personliga attribut av påverkade individer (Nichols et al., 

2015).   Centralisering definieras allmänt som den påverkan som den högre instansen inom 

organisationen har på beslutsfattandet (Bowditch & Buono, 2000; Pugh et al., 1968) alternativt 

makten att fatta beslut och i vilken utsträckning makten är koncentrerad inom organisationen 

(Mintzberg, 1979). Komplexitet, ibland benämnt som specialisering, uttrycks som den grad av 

differentiering som en organisation använder sig av (Slack, 1997; Walton, 1981) eller den grad 

av intern variation som existerar i en organisations roller och aktiviteter (Bradish, 2003). Alla 

dessa tre dimensioner av organisatorisk struktur beskrivs av Dalton et al., (1980) som en bra 

grund för jämförelse mellan organisationer tack vare att de identifierar olika viktiga 

komponenter och interna samband. Vidare ses dessa dimensioner enligt Walton (1981) som 

relaterade till varandra, vilket kräver att man ser till samtliga tre dimensioner för 

organisationsstruktur, inte enbart till en eller två, för att beskriva påverkan på organisationens 

prestation. Med tanke på att dessa strukturella aspekter påverkar prestationen inom 

sportorganisationer (Schultz & Auld, 2006; Verhoeven et al., 1999; Cuskelly, 2004) är det 

möjligt att anta att interaktionen av organisationsstruktur på sambandet CSR-engagemang och 

HR- respektive social prestation är av vikt för att uppnå satta mål, vilket gör dem relevanta för 

denna studie.   

 

Med beaktande av den betydelse och mängd forskning som gjorts inom CSR är det av allmänt 

intresse att se på ämnet utifrån ett mindre utforskat perspektiv och en svensk kontext för att på 

så sätt göra ett bidrag inom ämnet. Ett område som inte har berörts i mer utforskande studier är 

fotbollsföreningar, som trots sina ekonomiska resurser och status inte har varit i centrum för 

CSR-forskningen. Att på detta sätt gräva djupare och förklara kopplingen mellan CSR-

engagemang och fotbollsföreningars prestation är således relevant för att fylla det gap som 

existerar inom forskningsområdet. Ett sådant förhållningssätt leder dels till ökad kunskap kring 

hur fotbollsföreningar använder sig av strategisk CSR i sin verksamhet samt ger vägledning för 

hur svenska fotbollsföreningar med sina unika förutsättningar kan jobba med sitt CSR-

engagemang för att uppnå en hög HR- och social prestation. Vidare ger studien även vägledning 
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för hur föreningar genom sin organisationsstruktur i form av formaliserings-, centraliserings- 

och komplexitetsgrad kan påverka sambandet mellan CSR-engagemang och HR- respektive 

social prestation genom förmågan att strukturera sin verksamhet för att uppnå satta mål. Nedan 

illustreras en förklarande bild på den tillämpade modellen för studien. Denna syftar till att 

åskådliggöra effekten som olika dimensioner av organisationsstruktur har på sambandet mellan 

CSR-engagemang och prestation gällande HR- och sociala aspekter.  

 

Figur 1.1 – Förklarande bild över studiens tillämpade modell 

1.4 Frågeställningar 

Hur påverkar CSR-engagemang svenska fotbollsföreningars HR- och sociala prestation?  

 

Hur påverkar graden av formalisering, centralisering och komplexitet detta samband? 

1.5 Syfte 

Syftet med studien är att testa och förklara CSR-engagemangs påverkan på svenska 

fotbollsföreningars HR- och sociala prestation samt om organisationsstruktur i termer av 

formaliserings-, centraliserings- och komplexitetsgrad påverkar detta samband. Vidare är det 

praktiska syftet att bidra med vägledning för hur svenska fotbollsföreningar kan arbeta med 

CSR-engagemang för att uppnå en högre prestation. Avsikten är att belysa och förklara 

kopplingarna mellan CSR-engagemang, prestation och organisationsstruktur och på så sätt fylla 

det gap som existerar inom forskningsområdet.  
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1.6 Disposition 

Kapitel 1 

Studiens inledande kapitel ger läsaren en introduktion till ämnet CSR och problematiseras 

vidare kring hur CSR-engagemang kan kopplas till prestation och organisationsstruktur. 

Kapitlet avslutas med att studiens frågeställningar och syfte formuleras. 

 

Kapitel 2 

Det andra kapitlet presenterar de metodologiska val som har gjorts inom ramen för studien och 

innehåller bland annat forskningsstrategi, ansats och design samt teoretisk utgångspunkt och 

etiska överväganden. 

 

Kapitel 3 

Studiens tredje kapitel utgör den teoretiska referensramen som först och främst innehåller 

grundläggande teorier kopplade till CSR i form av intressent-, legitimitets-, contingency- och 

signalteorin. Vidare behandlar avsnittet CSR-engagemang och prestation samt 

organisationsstruktur i termer av formaliserings-, centraliserings- och komplexitetsgrad. 

Kapitlet innehåller även studiens formulerade hypoteser.  

 

Kapitel 4 

Det fjärde kapitlet beskriver studiens empiriska metod och innehåller bland annat urval, 

insamling av data, operationalisering och dataanalys. 

 

Kapitel 5 

Det femte avsnittet består av studiens empiriska resultat i form av statistiska tester. Resultaten 

presenteras i huvudsak genom tabeller men kompletteras även med förklarande text.  

 

Kapitel 6 

I det sjätte kapitlet diskuteras resultaten som framkom i kapitel fem och analyseras vidare med 

koppling till de givna teorierna. Avsnittet innehåller även hypotesprövning, vilket innebär att 

de formulerade hypoteserna antingen accepteras eller inte accepteras.  
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Kapitel 7 

Det sjunde och avslutande kapitlet presenterar inledningsvis, i syfte att besvara 

frågeställningarna och uppfylla det formulerade syftet, studiens slutsatser. Vidare diskuteras 

studiens teoretiska, praktiska och empiriska bidrag och slutligen presenteras förslag på framtida 

forskning.             
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2.0 Metod 
I följande avsnitt redogörs för de metodologiska val som har gjorts inom ramen för denna 

studie. Först presenteras studiens forskningsstrategi, ansats och design samt den teori som 

studien främst har utgått ifrån och sedan följer källkritik och de etiska överväganden som har 

givits hänsyn under studiens gång. 

___________________________________________________________________________ 

2.1 Forskningsstrategi 

Vårt formulerade syfte är att testa och förklara CSR-engagemangs påverkan på svenska 

fotbollsföreningars HR- och sociala prestation samt om organisationsstruktur i termer av 

formaliserings-, centraliserings- och komplexitetsgrad påverkar detta samband. Vidare är det 

praktiska syftet att bidra med vägledning för hur svenska fotbollsföreningar kan arbeta med 

CSR-engagemang för att uppnå en högre prestation. Avsikten är att belysa och förklara 

kopplingarna mellan CSR-engagemang, prestation och organisationsstruktur och på så sätt fylla 

det gap som existerar inom forskningsområdet. Utifrån det formulerade syftet och för att tydligt 

kunna förklara relationen mellan CSR-engagemang, prestation och organisationsstruktur krävs 

kvantifiering när det gäller såväl insamling som analys av data, vilket har lett fram till att studien 

tillämpar en kvantitativ forskningsstrategi (Bryman & Bell, 2013). Enligt Holme och Solvang 

(1997), Jacobsen (2002) och Eliasson (2013) är en av de främsta styrkorna med kvantitativ 

metod dess förmåga att täcka av ett stort antal enheter samtidigt vilket leder till ökade 

möjligheter att systematisera information samt att utföra statistiska generaliseringar. Detta 

skiljer sig mot den kvalitativa metoden som istället framhåller närkontakt och detaljkunskap 

om studieobjektet men som saknar förmågan att generalisera resultatet. Den kvantitativa 

metoden väljer, till skillnad från den kvalitativa, medvetet att studera studieobjektet på distans 

för att inte påverka den studerande miljön (Jacobsen, ibid.). Genom den kvantitativa strategin 

kan studien därmed uppnå mer tillförlitliga resultat och undvika den påverkan på studieobjekten 

som hade varit fallet med ett kvalitativt tillvägagångssätt. 

 

Den kvantitativa forskningsstrategin skiljer sig ofta mot den kvalitativa i termer av den roll som 

teorin har i forskningen samt den kunskapsteoretiska och ontologiska inriktningen (Bryman & 

Bell, 2013). Liknande beskriver Saunders et al., (2016) kvantitativa och kvalitativa 

forskningsstrategier som två olika tekniker för insamling av data. Utifrån det faktum att vi, inom 

ramen för denna studie, har valt att förhålla oss till positivistiskt naturvetenskapliga metoder 
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för att objektivt studera den sociala verkligheten och ett deduktivt förhållningssätt genom att 

med utgångspunkt i teori formulera hypoteser för empirisk granskning, förefaller en kvantitativ 

forskningsstrategi lämplig (Bryman & Bell, 2013). Genom att förhålla oss till denna strategi 

har vi möjlighet att göra statistiska generaliseringar (Holme & Solvang, 1997) utifrån 

populationen av svenska fotbollsföreningar och således testa och förklara CSR-engagemangs 

påverkan på HR- och social prestation samt påverkan av formaliserings-, centraliserings- och 

komplexitetsgrad på denna relation. Syftet med studien kan således uppfyllas utifrån en 

kvantitativ forskningsstrategi.  

2.2 Forskningsansats 

Studien kommer som tidigare nämnt att förhålla sig till en deduktiv forskningsansats, vilket 

speglar ett tillvägagångssätt där befintliga teorier inom ämnet undersöks och ligger till grund 

för skapande av hypoteser som sedan empiriskt granskas genom datainsamling för att avgöra 

om det existerar någon form av relation mellan variablerna. Resultatet antingen accepterar eller 

inte accepterar de satta hypoteserna och föranleder att resultaten analyseras gentemot teorin 

(Bryman & Bell, 2013; Saunders et al., 2016; Jacobsen, 2002). En deduktiv forskningsansats 

framstår som fördelaktig jämfört med en induktiv ansats då syftet med studien är att antingen 

acceptera eller inte acceptera de formulerade hypoteserna, inte att formulera nya teorier utefter 

de empiriska resultaten vilket är utfallet av en induktiv forskningsansats (Bryman & Bell, ibid.). 

En av de stora fördelarna med en deduktiv forskningsansats framför en induktiv är enligt Holme 

och Solvang (1997) att resultaten är mer generaliserbara. Med tanke på att syftet med vår studie 

är att testa och förklara sambandet mellan CSR-engagemang och HR- respektive social 

prestation samt den effekt som strukturen har på detta samband, krävs det att datainsamlingen 

är omfattande för att kunna åstadkomma generaliserbara resultat. Då vi ämnar att utföra en 

totalundersökning som täcker samtliga föreningar inom populationen och inte enbart studera 

enskilda föreningar och dess samband mellan CSR och prestation samt effekten av struktur, 

förefaller en deduktiv forskningsansats fördelaktig för att uppfylla studiens syfte (Ejlertsson, 

2014). Genom en deduktiv forskningsansats kan vi således besvara de formulerade 

forskningsfrågorna “Hur påverkar CSR-engagemang svenska fotbollsföreningars HR- och 

sociala prestation?” och “Hur påverkar graden av formalisering, centralisering och 

komplexitet detta samband?” 
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2.3 Forskningsdesign 

Bryman och Bell (2013) beskriver forskningsdesign som en ram för insamling och analys av 

data. Som exempel på olika typer av forskningsdesign nämns experimentell, tvärsnitt, 

longitudinell, fallstudie och komparativ. Bryman och Bell (ibid.) hävdar att valet av 

forskningsdesign speglar de ställningstaganden som forskaren i fråga har gjort angående bland 

annat kausala samband mellan variabler och generalisering av resultat. Detta resonemang liknar 

i viss mån Jacobsen (2002) som menar att man som forskare, efter konkretisering av en studies 

huvudsakliga problemområde, ska välja den undersökningsdesign som bäst lämpar sig för det 

specifika området.  

 

Denna studie ämnar förhålla sig till en tvärsnittsdesign, vilket enligt Bryman och Bell (2013) 

innebär att man som forskare samlar in data från mer än ett fall vid en specifik tidpunkt i syfte 

att erhålla en mängd kvantitativa data med koppling till två eller flera variabler. Denna data 

analyseras sedan för att upptäcka olika sambandsmönster. Jacobsen (2002) och Saunders et al., 

(2016) förklarar begreppet som att studera verkligheten vid enbart en specifik tidpunkt. Bryman 

och Bell (ibid.) och Saunders et al., (ibid.) hävdar vidare att en forskare som använder sig av en 

tvärsnittsdesign är intresserad av variationer i allt från individer och dess olika kunskaper till 

organisationer eller hela nationer och att detta intresse för variationer är den största anledningen 

till att en tvärsnittsdesign alltid studerar mer än ett fall, oftast många fler än ett. En nackdel med 

en tvärsnittsdesign, vilket beskrivs av Saunders et al., (ibid.), är att en sådan inte tillåter en 

longitudinell jämförelse av data. Utifrån den tidsbegränsning som existerar för denna studie är 

det inte möjligt att genomföra en longitudinell design, detta då förutsättningarna för 

föreningarna förefaller liknande och samtliga föreningar befinner sig i uppstarten av en ny 

säsong. Eftersom förutsättningarna kan ses som liknande över hela studiens tidsram förefaller 

således en tvärsnittsdesign som mer fördelaktig. En annan nackdel, eller snarare risk, med en 

tvärsnittsdesign, är enligt Bryman och Bell (ibid.) att den interna validiteten vanligtvis är låg, 

vilket innebär att det kan uppstå svårigheter i att avgöra om variationen i en beroende variabel 

verkligen beror på den oberoende variabeln eller om det finns andra faktorer som påverkar 

förhållandet. Denna risk ämnar vi reducera genom att, i enlighet med Yin (2015), skapa 

rivaliserande förklaringar, vilket i denna studie innebär testande av nollhypotesen för samtliga 

formulerade hypoteser. Risken kommer även reduceras genom att relevanta kontrollvariabler 

inkluderas i analysen. Genom detta förhållningssätt skapas en större tilltro till resultatet och 

därmed en högre intern validitet. Enligt Jacobsen (ibid.) finns det flera fördelar med en 
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tvärsnittsdesign, däribland att kostnaden för en sådan undersökning är relativt låg, att väntetiden 

innan man som forskare har tillgång till data är kort och att enheterna enbart behöver undersökas 

en gång. Vidare hävdas att tvärsnittsdesignen troligen är den vanligaste typen av undersökning. 

Med tanke på att denna studies formulerade syfte kräver en stor kvantifiering av data som 

kopplas till ett antal relevanta variabler framstår en tvärsnittsdesign som lämplig. Att studien 

dessutom ämnar studera de valda enheterna vid en specifik tidpunkt och vidare analysera den 

inhämtade datan i syfte att söka efter samband och mönster stärker valet att använda oss av en 

tvärsnittsdesign.           

2.4 Teoretisk grund och val av teori 

Vid val av teori är det av relevans att avgöra vilken eller vilka teorier som på bästa sätt bidrar 

till att besvara studiens frågeställning. Ibland är en enda teori tillräcklig, medan det i andra fall 

krävs att flera olika teorier byggs ihop till en helhet för att täcka samtliga delar av en 

frågeställning (Eliasson, 2013). Enligt Garcia-Sanchez et al., (2014), Deegan (2006) samt 

Deegan och Unerman (2011) är intressent- och legitimitetsteorin två av de viktigaste teorierna 

att förhålla sig till inom området CSR. Dessa två teorier har i denna studie kompletterats med 

contingency theory och signalteorin. Valet att använda även dessa teorier styrks av tidigare 

forskning inom området CSR, där författarna har uppfattat dem som relevanta (Ganescu, 2012; 

Mahoney et al., 2013). Utifrån tidigare forskning framstår även intressent- och 

legitimitetsteorin som relevanta för studiens syfte och frågeställning (Jamali, 2008; Russo & 

Perrini, 2010; Brown & Forster, 2013; Guthrie & Parker, 1989; Mobus, 2005). Utöver 

ovanstående fyra teorier har den teoretiska genomgången också behandlat CSR-engagemang, 

prestation och organisationsstruktur. 

 

Utifrån den Europeiska kommissionens (2001) samt Godfrey et als., (2009) definition av CSR, 

Barrick et als., (2015) definition av engagemang samt Tang et als., (2012) och Santos (2011) 

definitioner av CSR-engagemang kunde begreppet CSR-engagemang som helhet liknas med 

Chandlers (1990) definition av strategi som bestämmandet av långsiktiga mål samt organisering 

och allokering av resurser i syfte att åstadkomma dessa mål. Med utgångspunkt i dessa källor 

kunde vi påvisa relationen mellan variablerna vi ämnar att undersöka, det vill säga huruvida 

CSR-engagemang har en positiv relation till prestation, mer specifikt HR- och social prestation, 

eller inte. Chandler (1990) och hans definition av strategi har därmed genom hela rapporten en 

central roll för att kunna besvara frågeställningarna och uppfylla studiens syfte. 
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Prestationsbegreppet HR-prestation har främst utgått från källor som Papaioannou et al., 

(2012), Delaney och Huselid (1996) samt Carmeli (2008), vilka samtliga har framhävt 

betydelsen av att mäta HR-prestationen för att därmed kunna bedöma organisationens totala 

prestation. HR-prestation beskrivs av Papaioannou et al., (2012) som en viktig del för 

idrottsorganisationer i syfte att uppnå en hög effektivitet. Andra källor som Branco och 

Rodrigues (2006) samt Boyd och Gessner (2013) har vidare pekat på att relationen mellan CSR-

engagemang och HR-prestation är positiv, vilket har legat till grund för formulerandet av 

rapportens första hypotes. Tillsammans kan dessa källor därför tillskrivas en viktig del i att 

uppfylla studiens syfte. 

 

Det andra prestationsbegreppet, social prestation, har främst utgått från källor som Winand et 

al., (2010), Handelman och Arnold (1999) samt Uecker-Mercado och Walker (2012) i syfte att 

beskriva betydelsen av social prestation för att möta de krav och förväntningar som existerar 

från samhället. Utifrån Strands (1986) modell av social prestation samt Brunch och Walters 

(2005) studie av strategisk CSR, där social prestation ämnar uppfylla de krav som existerar i 

samhället, kan CSR-engagemang beskrivas ha en positiv relation till social prestation, vilket 

förmedlas i rapportens andra hypotes. Liknande HR-prestation kan alla dessa källor betraktas 

som viktiga för att uppfylla studiens syfte. 

 

Begreppet organisationsstruktur har i huvudsak utgått från tidigare forskning genomförd av 

Miles och Snow (1978), Malmi och Brown (2008), Chandler (1990) samt Bradish (2003), där 

den sistnämnda i synnerhet har bidragit till begreppets operationalisering och omvandling till 

mätbara enheter. Bradish (ibid.) har också varit en högst bidragande faktor till begreppets 

nedbrytning i de tre delarna formalisering, centralisering och komplexitet samt studerandet av 

dessa utifrån en sportkontext.  

 

Utgångspunkten för de valda teorierna i denna rapport har således varit att beskriva samtliga 

delar av den föreslagna modellen: CSR-engagemang, prestation och organisationsstruktur samt 

betydelsen av intressent-, legitimitets-, contingency- och signalteorin, detta för att besvara 

studiens frågeställningar. Teorin som har varit mest central för att besvara de formulerade 

frågeställningarna har varit Chandler (1990), Bradish (2003), Tang et al., (2012), Delaney och 

Huselid (1996), Carmeli (2008), Handelman och Arnold (1999), Uecker-Mercado och Walker 

(2012) samt Blumrodt et al., (2013). 
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2.4.1 Källkritik 

Utgångspunkten för denna studie har varit en samling väl kända och använda teorier med 

koppling till området CSR. Utöver dessa har teorin kompletterats med studier och forskning 

genomförd inom områdena prestation och organisationsstruktur. Vid val av källor har hänsyn 

tagits till de av Bryman och Bell (2013) uppställda bedömningskriterierna för kvalitet och 

tillförlitlighet, vilka innefattar autenticitet, trovärdighet, representativitet och meningsfullhet. 

Dessa kriterier ämnar hjälpa forskaren att avgöra huruvida information som inhämtats är äkta 

och av ett tydligt ursprung, är utan felaktigheter och förvrängningar, är typisk i förhållande till 

den kategori som den tillhör samt om den är tydlig och begriplig. 

 

En övervägande del av studien består av vetenskapliga artiklar som har inhämtats från databaser 

som OneSearch och Google Scholar. Före publicering granskas dessa artiklar av experter inom 

området och de kan därför anses hålla en generellt hög kvalitetsnivå. Således uppfylls Bryman 

och Bells (2013) kriterier avseende denna källa. Övriga källor, i stor utsträckning böcker 

skrivna av välkända forskare, har även dem efter noggrann övervägning ansetts hålla en 

generellt hög nivå såväl gällande kvalitet som tillförlitlighet. 
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3.0 Teori & hypoteser 
I detta avsnitt behandlas den teoretiska referensram som ligger till grund för såväl skapande 

av hypoteser som analys av resultat och slutsats. Avsnittet redogör först och främst för 

intressent-, legitimitets-, contingency- och signalteorin, vilka samtliga anses relevanta inom 

ramen för denna studie. Vidare behandlas studiens två huvudsakliga faktorer CSR-engagemang 

och prestation och slutligen redogörs för de olika organisationsstrukturerna formalisering, 

centralisering och komplexitet. Avsnittet innehåller även formulering av studiens hypoteser.  

___________________________________________________________________________ 

3.1 Intressentteorin 

Intressentteorin syftar till att alla individer och grupper som antingen påverkar eller påverkas 

av ett företagets strävan att uppnå satta mål kan ses som organisationens intressenter och att 

målet ska vara att tillgodose så många som möjligt av dessa. Modellen, som utvecklades av den 

amerikanske filosofen och professorn R. Edward Freeman, beskrev att företag, för att vara 

framgångsrika, måste tillgodose alla intressenters behov och inte bara sina aktieägares 

(Freeman, 2010). Agudo-Valiente et al., (2015) beskriver liknande att intressentteorin går ut på 

att organisationer måste möta de krav som existerar av externa intressenter.  Intressentteorin 

går således i motsatt riktning mot vad till exempel den amerikanske nationalekonomen Milton 

Friedman tidigare argumenterat för, nämligen att företag enbart skulle arbeta för att maximera 

vinsten till sina aktieägare (Friedman, 1962).  

 

Ursprunget till intressentteorin uppkom från den förändring som skedde inom den externa 

miljön under början av 1980-talet, där den tidigare förutsägbara och stabila miljön istället 

började karaktäriseras av turbulens där nationella och globala problem fick allt större effekt på 

organisationer. Innan denna externa förändring hade organisationer börjat växa sig allt större 

vilket resulterade i att det rådande produktionssynsättet, med fokus på att tillfredsställa 

leverantörer och kunder, började försvinna till förmån för ett ägarsynsätt som separerade ägande 

och kontroll (Freeman, 2010; Carroll & Buchholtz, 2003). Det nya ägarsynsättet gick ut på att 

ledningen, för att vara framgångsrik, behövde tillfredsställa ett större antal intressenter och 

centralt var att ledningen kunde utföra marknadstransaktioner på ett obehindrat sätt med dessa 

(Freeman, ibid; Freeman & Evan, 1990). Trots att produktionssynsättet fångade den interna 

förändringen menade Freeman (ibid.) att den externa förändringen i form av en mer turbulent 

miljö krävde formulerande av en ny modell. Freeman (ibid) menade att intressenter som bland 
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annat regeringar och konkurrenter hade fått en större betydelse för organisationers verksamhet 

genom en högre medvetenhet om de olika intressenterna bland organisationerna. Således 

behövdes en intressentmodell för att ta hänsyn till alla intressenter som är påverkade eller 

påverkas av organisationers försök att uppfylla sitt organisatoriska syfte (Freeman, ibid; Carroll 

& Buchholtz, ibid.). 

 

Carroll och Buchholtz (2003) beskriver att den globala företagsmiljö som idag råder innebär att 

många olika individer och grupper kan klassas som ett företags intressenter. De mest uppenbara 

är aktieägare, anställda och kunder, men Carroll och Buchholtz (ibid.) nämner även 

konkurrenter, leverantörer, media och samhället i stort. Vidare hävdas att ett företags 

intressenter, i breda termer, kan delas in i två grupper, interna eller externa. Wheeler och 

Sillanpää (1997) gör en något djupare uppdelning, där ett företags intressenter kategoriseras i 

fyra olika grupper: primär social intressent, sekundär social intressent, primär icke-social 

intressent och sekundär icke-social intressent. Den första gruppen, primära sociala intressenter, 

inkluderar aktieägare och investerare, anställda och chefer, kunder, lokala samhällen, 

leverantörer och andra företagspartners. Den andra gruppen, sekundära sociala intressenter, 

inkluderar regering och tillsynsmyndigheter, medborgerliga institutioner, sociala grupper, 

media och akademiska kommentatorer, handelsorgan och konkurrenter. Den tredje gruppen, 

primära icke-sociala intressenter, inkluderar den naturliga miljön, framtida generationer och 

icke-humana arter och den fjärde gruppen, sekundära icke-sociala intressenter, inkuderar 

slutligen miljö- och djurskyddsorganisationer. Vidare kan intressentteorin delas in ett normativt 

och ett positivt perspektiv där uppdelningen syftar till att bestämma vilka intressenter som är 

av intresse för organisationen (Deegan & Unerman, 2011; Crane et al., 2014). Utifrån ett 

normativt perspektiv ses alla intressenter på ett liknande sätt inom organisationen medan de 

utifrån ett positivt perspektiv åtskiljs med grund i de resurser och den makt som finns till deras 

förfogande (Fernando & Lawrence, 2014). 

 

Intressentteorin gör gällande att organisationer behöver vissa intressenters godkännande för att 

ha rätt att existera på marknaden (Deegan & Unerman, 2011). Enligt en studie av O'Riordan 

och Fairbrass (2008) existerar det krav kring organisationers engagemang till CSR från 

intressenter för att upprätthålla en effektiv relation mellan parterna. Intressenter har en stor 

betydelse för alla typer av organisationer, där deras uppfattningar påverkar relationen till 

organisationen och således också prestationen. För att försöka möta de krav som existerar på 

organisationen beträffande CSR krävs ett direkt engagemang mot de olika intressenterna. 



21 
 

Eftersom CSR-engagemang kan ses som en strategi som en organisation använder sig av för 

uppnå satta mål (Tang et al., 2012) kan organisationers interaktion med intressenter ses som ett 

sätt att erhålla godkännande från dessa för att nå de uppsatta målen. Detta förhållningssätt styrks 

vidare av Yang och Rivers (2009) som ser CSR som ett strategiskt tillvägagångssätt och initiativ 

för att tillfredsställa de intressenter som påverkar organisationens resultat. 

 

Enligt Breitbarth och Rieth (2012) prioriterar professionella fotbollsklubbar ett förbättrat rykte 

och varumärke genom utförandet av olika CSR-aktiviteter. Dessa olika CSR-aktiviteter görs i 

syfte att skapa hållbara relationer med intressenter för att öka klubbarnas sociala prestation och 

kapital. CSR fungerar här som ett sätt att organisera sina resurser inom fotbollsorganisationer i 

ett strategiskt syfte att förbättra sitt varumärke. Utifrån en sportkontext nämner Babiak och 

Wolfe (2009) att det är viktigt att föreningar utvecklar och bibehåller en bra relation till sina 

lokala intressenter i samhället för att möta de externa krav som existerar gällande CSR-

aktiviteter. Inom fotbollsklubbar och sportorganisationer har det traditionellt inte existerat krav 

från intressenter att utföra CSR-aktiviteter. Istället har CSR-aktiviteter inom fotbollsklubbar 

och sportorganisationer mer setts som en möjlighet att erhålla konkurrensfördelar och ge 

tillbaka till samhället på liknande sätt som beskrivs av Porter och Kramer (2006), med ett 

gemensamt värdeskapande för organisationen och samhället (Breitbarth & Rieth, ibid; Babiak 

& Wolfe, ibid.). Inom fotbollsklubbar och sportorganisationer har detta värdeskapande mest 

setts som ett förbättrat varumärke och rykte medan det från samhällets sida har setts som en 

förebild för barn och ungdomar samt en förbättrad folkhälsa. Även om externa krav kring CSR-

aktiviteter existerar på sportorganisationer från deras intressenter är dessa inte lika stränga som 

för andra branscher, framförallt angående de miljömässiga kraven (Breitbarth & Rieth, ibid; 

Babiak & Wolfe, ibid.). Detta kan tillskrivas att intressenter inom sportindustrin är mer benägna 

att förlåta sportorganisationer och mer se till de värden som sporten står för än vad som i 

verkligheten praktiseras inom branschen (Bourg & Gouguet, 2010). På så sätt kan inte de krav 

som existerar från intressenter kring CSR gällande andra branscher tillskrivas en sportkontext 

och således förefaller kraven från intressenter som lägre på fotbollsklubbar gällande CSR-

engagemang (O'Riordan & Fairbrass, 2008).  

3.2 Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin bygger enligt Suchman (1995) på uppfattningar och antaganden om att 

handlingar som utförs i en organisation är önskade, korrekta och lämpliga med hänsyn till de 
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normer och värden som är accepterade i samhället. Maurer (1971) presenterar en annan 

definition som beskriver legitimitetsteorin som en hierarkisk och utvärderande form genom att 

beskriva legitimitet som den process som en organisation använder sig av för att rättfärdiga sin 

rätt att existera till sina underordnade och jämlikar. Enligt Suchman (ibid.) och Perrow (1981) 

kan legitimitet på liknande sätt som Maurer (ibid.) beskrivas som en utvärderande form där 

organisationer ibland kan frångå normer och värden så länge händelsen kan beskrivas som unik. 

Legitimitet inom en organisation bygger på att handlingar har varit lämpliga utifrån ett 

historiskt perspektiv och inte sett till en enskild händelse. Deegan och Unerman (2011) 

presenterar en definition av legitimitetsteorin som i mångt och mycket stämmer överens med 

Suchmans (ibid.), där organisationer försöker säkerställa att man jobbar inom de gränser och 

normer som existerar i samhället. Enligt Deegan och Unerman (ibid.) är dessa gränser och 

normer föränderliga i samhället, vilket tvingar organisationer att ständigt vara mottagliga för 

förändringar i den miljö man opererar i. Om organisationers agerande inte motsvarar de 

existerande förväntningarna i samhället uppkommer ett legitimitetsgap vilket kan hota ett 

företags existens genom förlust av legitimitet och sanktioner av samhället (Sethi, 1978; Deegan 

& Unerman, ibid.). Suchman (ibid.) beskriver vidare legitimitet som ett resultat när en grupp 

av observatörer som helhet accepterar beteendemönstret av en organisation och legitimitet kan 

således ses som en social konstruktion.  

 

Organisationer som enbart vill att en grupp ska lämna dem ifred har en lägre tröskel för att 

uppnå legitimitet än en organisation som vill ha aktivt stöd. På liknande sätt har en organisation 

en lägre tröskel för att behålla sin legitimitet än att öka och reparera densamma (Suchman, ibid; 

DiMaggio, 1988). Olika legitimitets-strategier används av organisationer för att antingen 

behålla, öka eller reparera legitimitet. I syfte att behålla sin legitimitet måste företag kunna 

förutspå kommande samhällsuppfattningar. För de olika strategierna öka och reparera 

organisationens legitimitet gäller det att agera proaktivt och anpassa sig till de krav som 

existerar i organisationens miljö respektive snabbt agera på oväntade kriser (Suchman, ibid; 

O'Donovan, 2002). 

 

Enligt Deegan och Unerman (2011) bygger legitimitetsteorin på att det existerar ett socialt 

kontrakt mellan företaget och det samhälle man opererar i. Detta sociala kontrakt bygger på en 

mängd underförstådda och outtalade regler, vilket symboliserar de förväntningar samhället har 

på en organisation. Om en organisation inte fullföljer det sociala kontraktet riskerar 

organisationen sanktioner i form av legala hinder, bojkotter samt svårigheter att erhålla kapital 
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och arbetskontrakt. Det sociala kontraktet har historiskt enbart tagit hänsyn till företagets 

vinster, men i och med förändrade krav och normer i samhället har det sociala kontraktet idag 

också kommit att inkludera humana, sociala och miljömässiga konsekvenser (Deegan & 

Unerman, ibid; Heard & Bolce, 1981). Tanken om att att det existerar ett socialt kontrakt i 

samhället har existerat ända sedan 1600-talet genom filosofer som Thomas Hobbes, John Locke 

och Jean-Jacques Rousseau. Dessa filosofer kan därför sägas vara förgrundsfigurerna till dagens 

legitimitetsteori (Deegan & Unerman, ibid.). 

 

Enligt Dowling och Pfeffer (1975) existerar det tre olika strategier som en organisation kan anta 

för att erhålla legitimitet. Organisationer kan välja att anpassa produktion, metoder och mål till 

existerande normer, värden och krav som existerar i samhället, försöka påverka bilden av 

legitimitet genom kommunikation så att legitimiteten anpassas efter organisationens rådande 

utövande eller genom kommunikation bli identifierade med värden, symboler och institutioner 

med en hög legitimitet. Enligt Tang et als., (2012) definition ses CSR-engagemang som sättet 

på vilket chefer identifierar CSR-aktiviteter, organiserar resurser för att genomföra dessa och 

använder den kunskap som förvärvats för att uppnå satta mål. Denna operativa beskrivning av 

CSR-engagemang kan liknas med den operativa anpassningen av Dowling och Pfeffer (ibid.) 

för att erhålla legitimitet genom att anpassa produktion, metoder och mål. En av de mest 

framträdande anledningarna till olika organisationers CSR-engagemang beskrivs av forskare 

som syftet att få ett bättre rykte samt erhålla legitimitet från samhället (Bear et al., 2010; Du & 

Vieira, 2012; Lee, 2016).  

 

Inom fotbollsklubbar har legitimiteten blivit allt mer ifrågasatt på senare år genom den ökade 

kommersialiseringen, de allt högre lönerna och bonusarna samt den utbredda rasismen och 

huliganismen bland fans (Slack & Shrives, 2008). Utifrån en engelsk kontext har det framhävts 

att fotbollsklubbar är ojämlika, kortsiktiga och giriga (Lee, 2001). I en studie av Blumrodt et 

al., (2013) betonas det att åskådare utöver sportsliga framgångar förväntar sig att 

fotbollsklubben har ett CSR-engagemang för att vidhålla ett positivt varumärke och rykte utåt. 

Detta beskriver det faktum att åskådare tar hänsyn till fotbollsklubbars CSR-engagemang vid 

bedömning av fotbollsklubbens varumärke, vilket också framhålls av Keller (2008) som skriver 

att organisationer som har problem med CSR också upplever en negativ påverkan på 

varumärket. Blumrodt et al., (ibid.) har vidare framhävt att förväntningar och ansvar mellan 

idrottsorganisationer och företag skiljer sig åt, där idrottsorganisationer inte måste tillmötesgå 

samma strikta regler som andra branscher. Med tanke på studien av Blumrodt et al., (ibid) har 
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CSR-engagemang en strategiskt viktig roll för att erhålla legitimitet inom fotbollsklubbar, men 

inte i samma utsträckning som inom andra branscher som har striktare regler och förväntningar 

för att upprätthålla sin legitimitet. Enligt Bourg och Gouguet (2010) beror detta på att åskådare 

väljer att förlåta sportindustrin för sina snedsteg genom att de hellre ser till de värden som 

sporten står för istället för de värden som i verkligheten praktiseras inom sportbranschen. Det 

föreligger därmed lägre krav på idrottsorganisationer att erhålla legitimitet då de inte i lika stor 

utsträckning behöver stå till svars för sitt agerande (Breitbarth & Rieth, 2012; Babiak & Wolfe, 

2009).  

3.3 Contingency theory 

Contingency theory syftar till det sätt på vilket organisationer försöker anpassa sin struktur för 

att passa de rådande omständigheterna (Donaldson, 2001). Det finns inte enbart ett bästa sätt 

att organisera en enhet, utan istället bör situationen och förutsättningarna få styra varje specifikt 

fall (Donaldson, 1995). Gerdin och Greve (2004) har en liknande beskrivning och hävdar att en 

organisations struktur enligt contingency theory är beroende av ett antal kontextuella faktorer 

som exempelvis miljö, strategi och storlek, vilka samtliga påverkar dess utformning. Även en 

studie av Van de Ven och Drazin (1985) inom contingency theory lyfter fram betydelsen av att 

anpassa strukturen inom organisationen utefter faktorer som miljö och strategi för att styra 

organisationen i önskad riktning.  

 

Inom klassisk organisationsteori var uppfattningen länge att det enbart fanns ett optimalt sätt 

att organisera en enhet och att alla organisationer skulle vara uppbyggda enligt samma struktur 

(Brech, 1957). Detta tankesätt stod sig en bra bit in på 1900-talet, men tappade sedan allt mer 

förtroende till förmån för det nya contingency-tänket. Detta synsätt vände upp och ner på den 

klassiska organisationsteorin och utgick från tanken att den mest effektiva 

organisationsstrukturen varierade beroende på omständigheterna och att den därför behövde 

justeras efter varje organisations specifika situation och förutsättningar. Som stöd för detta 

tankesätt identifierade man ett antal situationsspecifika omständigheter, så kallade contingency-

faktorer, vilka styrde hur en organisation skulle organiseras. För att skapa en så effektiv struktur 

som möjligt var det väsentligt att anpassa organisationen till dessa faktorer, vilket man uttryckte 

som att organisationen var kontingent, eller beroende, av dem. Även om det idag, i takt med att 

forskningen kring organisationsstruktur har utvecklats, har identifierats en mängd olika 

contingency-faktorer är de mest framträdande och signifikanta fortfarande organisationens 
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storlek, strategi och miljö (Donaldson, 1995; Gerdin & Greve, 2004). En lyckad anpassning till 

relevanta contingency-faktorer leder enligt Donaldson (2001) till en högre prestation, vilket är 

förklaringen till att organisationer är motiverade till att ständigt utvärdera och justera sin 

struktur. Detta understryks vidare av Gerdin och Greve (ibid.) som menar att hög- respektive 

lågpresterande företag är resultatet av mer eller mindre framgångsrika strukturanpassningar.  

 

Contingency theory har en stark koppling till forskningen kring relationen strategi-struktur-

prestation. Valet av strategi beror på de affärsmöjligheter som finns tillgängliga för 

organisationen och strukturen stödjer strategin i syfte att uppnå organisationella mål. När 

strukturen och strategin har en bra passform till organisationens affärsmöjligheter skapas vidare 

möjligheter för en förbättrad ekonomisk prestation (Chandler, 1990; Miles & Snow, 1978; 

Rumelt, 1974). Liknande menar Husted (2000) att en contingency-modell av CSR, vars strategi 

och struktur är förenlig med sociala problem, leder till en förbättrad social prestation för 

organisationen. Skillnaden som påvisas mellan de olika modellerna är att organisationer som 

möter många olika sociala problem behöver en passande strategi och struktur inför varje 

specifikt socialt problem, vilket gör att sociala strukturer och strategier inte är konsistenta för 

hela organisationen. Den teoretiska logiken i contingency-modeller är kopplad till passform 

mellan två eller flera olika faktorer och beskrivs ha en påverkan på prestationer inom 

organisationer (Van den Ven & Drazin, 1985). Enligt Husted (ibid.) krävs det att en 

organisation har en strategi och struktur som är anpassad efter de förväntningar som existerar 

från intressenter för att åstadkomma en hög CSR-prestation. Då CSR-engagemang kan ses som 

en form av organisationsstrategi (Chandler, 1990; Tang et al., 2012) krävs det att CSR-

engagemang och struktur anpassas efter de rådande sociala problemen inom organisationen för 

att därigenom skapa en förbättrad social prestation.  

 

Moore et al., (2012) hävdar att många professionella sportorganisationer, i synnerhet inom 

fotboll, besitter snarlika organisatoriska egenskaper som små eller medelstora företag, vilket 

innebär att de också upplever liknande problem och utmaningar, däribland strukturella. 

Eftersom fotbollsklubbar i många fall är jämförbara med små och medelstora företag innebär 

detta vidare, enligt Gerdin och Greve (2004) samt Donaldson (2001), att de måste anpassa sin 

struktur till relevanta contingency-faktorer för att därigenom uppnå en högre prestation. 

Relevanta contingency-faktorer innefattar vanligen storlek, strategi och miljö. Eftersom CSR-

engagemang enligt Chandler (1990) och Tang et al., (2012) kan ses som en form av 

organisationsstrategi innebär det att fotbollsklubbar måste anpassa sin struktur utefter de 
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ekonomiska, sociala och miljömässiga problem som föreligger för att därigenom åstadkomma 

en förbättrad CSR-prestation. Liknande slutsats dras av Olson et al., (2016), som i sin studie av 

Premier League-klubbar kom fram till att dessa organisationer, precis som företag inom andra 

branscher, måste anpassa såväl sin struktur och kultur som sitt beteendemönster till den satta 

strategin och de övergripande målen för verksamheten. Precis som Gerdin och Greve (ibid.) 

samt Donaldson (ibid.) hävdar Olson et al., (ibid.) att denna anpassning bör göras i syfte att 

höja den organisatoriska prestationen.                  

3.4 Signalteorin 

Signalteorin utgår ifrån att det existerar en informationsasymmetri mellan organisationer och 

deras intressenter, vilket uppkommer från det faktum att organisationer besitter mer information 

kring sina aktiviteter än vad som existerar externt. Detta leder till att organisationerna således 

måste signalera information till sina intressenter för att därigenom minska informationsgapet 

mellan parterna (Morris, 1987).  

 

Signalteorin utvecklades enligt Morris (1987) på arbetsmarknaden, men kan likväl, eftersom 

det är ett generellt fenomen, användas på alla marknader som upplever informationsasymmetri. 

Inom området ekonomi var teorin först använd av Shapiro (1983) och vidare har en senare 

studie av Mahoney et al., (2013) också använt den i syfte att studera CSR. Enligt Morris (ibid.) 

har signalteorin främst blivit tillämpad på företagsspecifika frågor rörande bland annat 

utdelningspolitik, kapitalstruktur, nyemissioner, beräkningsmetoder, frivilligt 

informationsgivande och val av revisorer. Följande händelseförlopp kan användas för att 

beskriva teorins innebörd och betydelse: 

1. Säljare på en marknad antas ha mer information om sin produkt än köpare, vilka därför 

kommer värdera alla produkter till samma pris, i detta fall genomsnittet av deras 

generella uppfattningar.  

2. Säljare som erbjuder en kvalitet som ligger över genomsnittet hos produkten ovan 

riskerar att göra en förlust eftersom deras produkt kunde ha sålts till ett högre pris om 

köparna var medvetna om vilken kvalitet de erbjuder. Dessa säljare har anledning att 

antingen lämna marknaden eller kommunicera den höga kvaliteten på deras produkt till 

köparna och därigenom höja priset.  

3. Kommunikationen till köparna sker genom signalering, vilket innebär offentliggörandet 

av ett specifikt erbjudande som säkerställer hög kvalitet. För att signaleringen ska vara 
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effektiv är det viktigt att den inte på enkelt sätt kan kopieras av säljare som erbjuder 

produkter med låg kvalitet. Dessutom måste signalen bekräftas med en faktisk hög 

produktkvalitet som köparen observerar efter inköpet.  

4. När säljare av produkter med hög kvalitet signalerar kommer övriga säljare att framstå 

som lågkvalitativa i köparens ögon, vilket innebär att deras pris kommer omvärderas.  

5. De säljare som återstår efter signaleringen kommer konkurrera för att differentiera sig i 

köparens ögon, vilket pågår så länge prisökningen på produkten överstiger kostnaden 

för fortsatt signalering. 

 

Signalteorin beskrivs förklara varför organisationer väljer att rapportera om sina olika CSR-

aktiviteter. Enligt Healy och Palepu (2001), Verrecchia (1983) samt Gray et al., (1995) väljer 

organisationer att rapportera miljömässig och social information för att signalera att man har en 

bättre position gällande CSR-aktiviteter än sina konkurrenter samt påvisa lämpligheten av sitt 

agerande ut mot sina intressenter. Utifrån Chandlers (1990) definition av en strategi som 

bestämmande av långsiktiga mål samt organisering och allokering av resurser i syfte att 

åstadkomma dessa mål kan en organisations CSR-engagemang ses som en strategi för att 

signalera information ut mot sina intressenter och därigenom uppfylla de satta målen inom 

organisationen. Organisationens sätt att signalera information ut mot sina intressenter blir 

således ett sätt att organisera och allokera sina CSR-aktiviteter för att uppnå organisationens 

olika målsättningar rörande miljö och sociala aspekter. 

 

Preuss och Alfs (2011) har undersökt hur signalering användes under de Olympiska 

sommarspelen i Peking i Kina 2008. Resultatet av studien visade att Kina i detta fall använde 

sig av signalering i syfte att minska informationsasymmetrin till affärslivet och turismen samt 

för att sprida en positiv bild om landet, vilket gjordes i huvudsak för att knyta till sig framtida 

investerare och partners. Preuss (2007) har även genomfört en egen studie kring sommarspelen 

i Peking, där fokus var att studera hur dels företag och organisationer men även länder kan 

använda sig av stora sportevenemang för att signalera ekonomiska och sociala faktorer till 

allmänheten. Preuss (ibid.) slutsatser visade här att en framgångsrik signalering i samband med 

större evenemang kan leda till långsiktiga ekonomiska fördelar i form av bland annat ett ökat 

antal framtida besökare, nya affärsmöjligheter samt ett förbättrat varumärke. Utifrån det faktum 

att en strategi kan ses som ett sätt att organisera och allokera resurser i syfte att uppnå satta mål 

(Chandler, 1990) kan signalering inom idrott ses som en aktivitet som syftar till att skapa 

legitimitet och en positiv bild av verksamheten vilket långsiktigt bidrar till organisationens 
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måluppfyllelse (Preuss, ibid.). Vidare kan sportorganisationer använda sig av CSR-aktiviteter i 

syfte att signalera socialt och miljömässigt ansvarstagande och därigenom, genom att 

åstadkomma ett förbättrat informationsgivande, skapa acceptans bland intressenter (Healy & 

Palepu, 2001; Verrecchia, 1983; Gray et al., 1995; Preuss & Alfs, ibid; Preuss, ibid.). 

3.5 CSR-engagemang 

CSR beskrivs av Europeiska kommissionen (2001) som “ett koncept som innebär att företag på 

frivillig grund integrerar social och miljömässig hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan 

med intressenter”. Godfrey et al., (2009) beskriver CSR något bredare än Europeiska 

kommissionen (2001) och menar att företag inte helt frångår ett vinstmotiv i samband med sitt 

CSR-arbete varför det också kan sägas existera en ekonomisk hänsyn bland företag. Vidare 

beskriver Nationalencyklopedin (2017) engagemang som en “inriktning av krafter och intresse 

mot något mer eller mindre ideellt mål” eller som en “inriktning av resurser”. Liknande 

beskriver Barrick et al., (2015) att engagemang på en organisatorisk nivå kan ses som en 

mekanism som binder samman utövande med måluppfyllelse. Utifrån dessa fyra källor kan 

CSR-engagemang således förklaras som att företag på frivillig grund riktar sina krafter, resurser 

och sitt intresse mot att integrera ekonomisk, social och miljömässig hänsyn i sin verksamhet 

och i sin samverkan med intressenter i syfte att nå måluppfyllelse. Tang et al., (2012) har en 

beskrivning av CSR-engagemang som sättet på vilket chefer identifierar CSR-aktiviteter, 

organiserar resurser för att genomföra dessa och använder den kunskap som förvärvats för att 

uppnå satta mål. Santos (2011) å sin sida definierar det som den utsträckning i vilken 

organisationer prioriterar aktiviteter som syftar till socialt ansvarstagande. Dessa aktiviteter kan 

delas in i två grupper, interna och externa, där det förstnämnda kan syfta till exempelvis arbete 

med HR-frågor och det sistnämnda kan syfta till bland annat sociala frågor rörande externa 

intressenter.  

 

Tang et als., (2012) och Santos (2011) beskrivningar av CSR-engagemang är liknande 

Chandlers (1990) definition av strategi, vilket ses som bestämmandet av långsiktiga mål samt 

organisering och allokering av resurser i syfte att åstadkomma dessa mål. CSR kan följaktligen 

ses som en vald strategi som en organisation använder sig av för att uppnå en högre prestation. 

Miles och Snow (1984) beskriver vidare strategi som passformen mellan organisationen och 

den omringande miljö som den opererar i. Om man utgår från denna definition av strategi kan 

CSR ses som en strategi som förenar organisationen med den externa miljön. Denna förening 
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sker genom att CSR-engagemang fyller de luckor som exempelvis existerar mellan externa 

intressenter och den egna organisationen, vilket ger upphov till en ideal passform mellan 

organisationen och den tillhörande miljön (Husted, 2000; Wartick & Mahon, 1994). Beroende 

av vilken definition man utgår ifrån, Chandlers (ibid.) eller Miles och Snows (ibid.), kan 

strategibegreppet operationaliseras på olika sätt. Utefter att vi i denna studie ser CSR-

engagemang som en strategi för att uppnå satta mål rörande HR- och social prestation samt 

CSR-aktiviteter som ett medel för organisationen att organisera sina resurser för att uppnå dessa 

mål väljer vi att förhålla oss till Chandlers (ibid.) definition av strategi och Tang et als., (2012) 

definition av CSR-engagemang. 

 

Historiskt sett har organisationer enligt Friedman (1962) enbart haft ett enda ansvar, att 

maximera sina resurser i syfte att göra så stor vinst som möjligt. Organisationer saknar helt 

socialt ansvar så länge de håller sig inom lagens ramar och sociala problem som inte kan lösas 

i öppen och fri konkurrens faller istället på staten att lösa. De senaste tjugo åren har dock etiska 

aspekter enligt Freeman et al., (2010) och Vitolla et al., (2017) blivit en integrerad del av 

organisationers verksamhet, vilket har lett till att sociala och etiska aspekter har blivit essentiella 

för beslutsfattandet inom organisationer då nästan samtliga beslut tas i beaktande av dessa 

aspekter. Utifrån detta faktum har strategisk CSR i form av CSR-engagemang vuxit fram bland 

organisationer som ett sätt att uppnå satta mål rörande sociala och miljömässiga aspekter. 

Fotbollsklubbar måste, precis som företag inom andra branscher, anpassa sin verksamhet 

rörande bland annat sociala och miljömässiga faktorer till den satta strategin och de 

övergripande målen för verksamheten för att uppnå önskat resultat (Olson et al., 2016). Således 

måste fotbollsklubbar anpassa sin egen struktur utefter den satta CSR-strategin för att nå en 

högre prestation. För idrottsföreningar kan CSR-engagemang vidare ses som en strategisk 

nödvändighet för att förbättra den strategiska positionen för den egna verksamheten gentemot 

andra föreningar där etiska frågor och olika former av välgörenhet är av speciell betydelse 

(Sheth & Babiak, 2010). Betydelsen av en förenings strategiska CSR kan därför sträcka sig 

längre än att enbart erhålla legitimitet för den egna verksamheten utan också ses som en 

nödvändighet för att erhålla en fördelaktig position mot andra föreningar samt att uppnå en 

högre organisatorisk prestation. 
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3.6 Prestation 

Ordet prestation beskrivs av Nationalencyklopedin (2017) som “något (positivt) som 

åstadkommits eller fullgjorts ofta trots svårigheter”. Vidare beskrivs organisatorisk prestation 

av Bayle och Madella (2002) som en kombination av effektivitet och produktivitet, där det 

gäller att ha kapacitet att uppnå mål och höga resultat utifrån sina tillgängliga resurser. I en 

senare studie av Madella et al., (2005) beskrivs liknande organisatorisk prestation som 

förmågan att erhålla och använda mänskliga, finansiella och fysiska resurser för att uppfylla 

målen av organisationen. Organisatorisk prestation kan på så sätt, i denna studie, ses som en 

viss organisations förmåga att uppnå sina mål genom sitt CSR-engagemang. 

 

Som tidigare nämnts av Papaioannou et al., (2012) framhålls HR-prestationen som viktig att 

mäta inom idrottsorganisationer, vilket framkommer i termer av möjligheten att locka till sig 

duktig arbetskraft som ger upphov till en ökad effektivitet och skapande av konkurrensfördelar. 

Detta faktum understryks vidare av Delaney och Huselid (1996) samt Carmeli (2008) som 

också framhåller HR-prestation som viktig i mätandet av den totala organisatoriska 

prestationen, detta genom att HR-aspekter förbättrar effektiviteten för såväl anställda som 

organisationen som helhet. Vidare framhålls även betydelsen av HR för sportorganisationer, 

däribland fotbollsföreningar, i syfte att utveckla och behålla sin personal för att på så sätt skapa 

konkurrensfördelar och uppnå en högre HR-prestation (Lussier & Kimball, 2014; Papaioannou 

et al., ibid.). HR beskrivs även av Bowen och Lawler (1992)  som ett viktigt kapital för en 

organisation i syfte att skapa konkurrensfördelar mot konkurrenter. Detta styrks ytterligare av 

Becker och Gerhart (1996) som ser HR-prestation kopplat till värdeskapandet inom 

organisationer, där förmågan att skapa långsiktiga konkurrensfördelar är beroende av 

passformen och konfigurationen av HR-praxis inom verksamheten.  

 

Anställda ses av Wheeler och Sillanpää (1997) som primära sociala intressenter och det är 

därför viktigt att tillgodose samtliga anställda då de är starkt involverade i organisationens 

strävan att uppnå satta mål (Freeman, 2010). För att uppnå en hög HR-prestation måste man 

således tillmötesgå de krav som föreligger från anställda specialister och volontärarbetare samt 

samhället som helhet för att erhålla legitimitet och undvika sanktioner (Deegan & Unerman, 

2011). HR-prestation kan antingen bedömas på individnivå eller organisationsnivå genom 

anställdas kunskaper, förmågor, motivation samt sättet arbetet är strukturerat (Delaney & 

Huselid, 1996). Vidare kan signalteorin ses som ett sätt att förklara hur organisationer förmedlar 
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sin HR-information ut mot sina intressenter i samhället för att minska informationsgapet mellan 

parterna (Morris, 1987). Intressenterna i samhället kan därefter bedöma prestationen av 

organisationen samt om denna är förenlig med de normer och värden som existerar i samhället 

(Suchman, 1995). 

 

I en studie av Branco och Rodrigues (2006) beskrivs det faktum att CSR har en positiv påverkan 

på anställdas motivation, moral, lojalitet och engagemang inom en organisation. Här påvisas 

det att en organisations CSR-engagemang utvecklar resurser relaterade till 

organisationskulturen, varav en av dessa är HR-prestation. I en annan studie av Boyd och 

Gessner (2013) beskrivs det vidare att CSR kan fungera som ett sätt att locka till sig personal 

som vill jobba i en socialt ansvarstagande organisation. CSR kan således ses som ett sätt för 

organisationer att signalera att man är en socialt ansvarstagande organisation och således möta 

de krav som föreligger från nuvarande och potentiella anställda (Morris, 1987; Agudo-Valiente 

et al., 2015). Genom ett sådant förhållningssätt till CSR kan organisationer locka till sig en 

större och mer divers bredd av arbetskraft som i sin tur gör att organisationen får tillgång till 

fler kompetenser, samt behålla och utveckla existerande arbetskraft, vilket förbättrar HR-

prestationen inom organisationen. Fotbollsföreningars arbete med CSR kan således ses som ett 

sätt att locka till sig mer kompetens från specialister samt volontärarbetare som utgör merparten 

av arbetskraften inom fotbollsföreningarna (Fombrun and Shanley, 1990; Turban and Greening, 

1997; Lievens et al., 2001; Papadimitriou, 2002). Utifrån det faktum att CSR kan ses som ett 

medel för att förbättra HR-prestationen genom att attrahera, behålla och utveckla sin arbetskraft, 

tyder mycket på att relationen mellan CSR-engagemang och HR-prestation är positiv, vilket 

leder till följande hypotesbildning: 

 

Hypotes 1: CSR-engagemang är positivt relaterat till HR-prestation. 

 

Som tidigare nämnt framhäver Winand et al., (2010) anseende och kommunikation som viktiga 

prestationsfaktorer för idrottsorganisationer i syfte att sprida information samt en positiv bild 

av organisationen ut mot medlemmar, publik, media och andra intressenter. Detta resonemang 

har vidare stärkts i studier av Handelman och Arnold (1999) samt Uecker-Mercado och Walker 

(2012) där det har framhållits att en social dimension är viktig vid organisatorisk prestation i 

syfte att möta de krav och förväntningar som existerar från samhället. Genom att kommunicera 

till sina intressenter, såväl externa som interna, kan idrottsorganisationer möta de krav som 

existerar från bland annat samhälle, publik, media och medlemmar (Winand et al., ibid). 
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Kommunikationen syftar till att möta de krav som existerar från intressenter genom att 

säkerhetsställa att man jobbar inom de normer och gränser som fastställts av dessa (Deegan & 

Unerman, 2011; Agudo-Valiente et al., 2015). Vidare kan kommunikationen även syfta till att 

signalera till intressenter att man jobbar inom de krav som föreligger och således minskar 

informationsgapet mellan parterna (Morris, 1987).  

 

Enligt Strand (1983) saknar forskningen en allmänt accepterad definition av social prestation 

och han använder sig därför istället av olika mått och klassifikationer. Utifrån tidigare arbeten 

av Bauer och Fenn (1973), Blake, Frederick och Myers (1975) samt Dierkes och Bauer (1973) 

presenterar Strand (ibid.) en generisk utvärderingsmodell bestående av sex olika former av 

social prestation: Antalet eller intensiteten av kraven på organisationen; Utsträckningen och 

kvalitén av organisationens bearbetning, övervakande och beslutsfattande av sociala krav; 

Antal och kvalité på positiva och negativa effekter; Utsträckningen och kvalitén av 

organisationens bearbetning, övervakande och beslutsfattande av sociala krav i relation till 

antalet eller intensiteten av kraven på organisationen; Antal och kvalité på positiva och negativa 

effekter i relation till antalet eller intensiteten av kraven på organisationen; Antal och kvalité på 

positiva och negativa effekter i relation till utsträckningen och kvalitén av organisationens 

bearbetning, övervakande och beslutsfattande av sociala krav. 

 

Utifrån den presenterade utvärderingsmodellen av Strand (1983) kan den sociala prestationen 

inom en organisation sägas vara starkt förknippad med den upplevda legitimiteten, detta då 

antalet krav kan liknas med de krav som existerar från samhället vad det beträffar normer och 

värden (Suchman, 1995). Utsträckningen och kvalitén av sociala krav och de olika positiva och 

negativa effekter man tillhandahåller kan vidare ses som den legitimitet som organisationen 

erhåller från samhället, detta i form av huruvida organisationens agerande motsvarar 

förväntningarna i samhället eller inte. De upplevda negativa effekterna kan ha sin uppkomst i 

ett legitimitetsgap där organisationens agerande inte motsvarar samhällets förväntningar 

(Deegan & Unerman, 2011; Sethi, 1978). 

 

Enligt Branco och Rodrigues (2006) utvecklar CSR-engagemang resurser relaterade till 

organisationskulturen, däribland social prestation. Vidare beskriver en studie av Bruch och 

Walter (2005) att strategisk CSR förhåller sig till två dimensioner, en extern 

marknadsorientering och en intern kompetensorientering. Den externa marknadsorienteringen 

fungerar som ett sätt att utveckla ett starkare band med sina intressenter och således tillmötesgå 
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de sociala krav som föreligger från dessa. Genom att tillmötesgå dessa sociala krav menar 

Bruch och Walter (ibid.) att en organisation kan uppnå konkurrensfördelar gentemot sina 

konkurrenter. Vad det beträffar den interna kompetensorienteringen beskriver Bruch och 

Walter (ibid.) att CSR ska anpassas utifrån de tillgängliga resurser och kompetenser som 

existerar inom organisationen för att därigenom förbättra effektiviteten av sociala aktiviteter 

inom verksamheten. Porter och Kramer (2006) beskriver på liknande sätt som Bruch och Walter 

(ibid.) att strategisk CSR både har ett externt och ett internt perspektiv där det gäller för 

organisationer att använda sina interna resurser och kompetenser för att lösa sociala problem i 

samhället och möta de krav som existerar från intressenter för att således uppnå en högre social 

prestation. I en studie över engelska fotbollsklubbar beskriver Anagnostopoulos och Shilbury 

(2013) att fotbollsklubbars sociala prestation är synonym med hur de tacklar sina sociala 

problem. Anagnostopoulos et al., (2014) beskriver vidare att det existerar ett positivt samband 

mellan CSR-engagemang och social prestation bland fotbollsklubbar, där CSR-relaterade 

program hjälper fotbollsklubbar att hantera sina sociala problem. Utifrån sina resultat beskriver 

liknande Babiak och Wolfe (2009) att samma förutsättningar som föreskrivs av Bruch och 

Walter (ibid.) samt Porter och Kramer (ibid.) även gäller för professionella 

idrottsorganisationer, där strategisk CSR både har ett internt och ett externt perspektiv. Utifrån 

det faktum att CSR-engagemang ses på samma sätt inom idrottsorganisationer som för andra 

branscher, styrks Anagnostopoulos et als., (ibid.) tes om att det existerar ett positivt samband 

mellan CSR-engagemang och social prestation, vilket leder oss till följande hypotesbildning:   

 

Hypotes 2: CSR-engagemang är positivt relaterat till social prestation. 

3.7 Styrning 

Målet med ekonomistyrning beskrivs av Anthony et al., (2014) som att implementera 

organisationens strategi. De organisationer som presterar bäst utifrån ett långsiktigt perspektiv 

är de organisationer som mest effektivt uppnår sina strategiska mål. En annan allmänt 

vedertagen definition av ekonomistyrning har Lindvall (2011) som beskriver det som “att med 

hjälp av ekonomisk information försöka uppnå ett önskvärt beteende bland organisationens 

medlemmar”. Lindvall (ibid.) menar här att styrningen främst går ut på att antingen påverka 

eller påverkas av mänskliga beteenden. Det önskade agerandet syftar till effektiviteten och 

produktiviteten inom organisationen, där det dels gäller att göra rätt saker och dels att göra 

dessa saker på rätt sätt. Ett annat perspektiv har Malmi och Brown (2008) som genom sitt 
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styrpaket menar att ekonomistyrning och dess system, istället för att ses som individuella, 

tillsammans utgör ett ekonomistyrningspaket. Utgångspunkten för styrpaketet är att ledningen 

kontrollerar att anställdas beteende är förenligt med organisationens satta mål och strategi. 

Styrpaketet är således strukturerat kring utövande av kontroll och kartlägger bland annat de 

verktyg, praxis och system som cheferna har till sitt förfogande för att formellt och informellt 

påverka de anställdas beteende. 

 

Chandler (1990) beskriver ett förhållningssätt där organisationer har ett behov av att anpassa 

sin organisationsstruktur utifrån den satta strategin. Den organisationsstruktur som är av 

intresse för Chandler (ibid.) är de linjer av kommunikation och ansvar som existerar mellan 

administrativa enheter och chefer samt den information och data som färdas igenom dessa linjer 

av kommunikation och ansvar. Lindvall (2011) menar här utifrån Chandlers (ibid.) syn på 

organisationsstruktur att företagets styrning måste ses utifrån en organisationsnivå. Styrningen 

kan sägas vara beroende av utformningen av organisationen i avseende till det 

kommunikationsmönster och det ansvar som existerar inom verksamheten, vilket ger upphov 

till olika behov av ekonomistyrning inom organisationer. Organisationsstruktur ses vidare av 

Malmi och Brown (2008) som en del av den administrativa kontrollen inom styrpaketet. Enligt 

Malmi och Brown (ibid.) fungerar organisationsstrukturen som en slags inre kontroll som 

chefer aktivt kan förändra för att styra organisationen. Detta styrks vidare av Abernethy och 

Chua (1996), Alvesson och Karreman (2004) samt Emmanuel et al., (1990) som framhäver att 

organisationsstruktur är en viktig kontrollenhet som kan facilitera olika former av kontakter och 

relationer. Även Flamholtz (1983) beskriver att organisationsstrukturen kan ses som en 

kontrollfunktion i form av att minska variationen av beteende inom en organisation och således 

öka förutsägbarheten. Organisationsstrukturen kan således ses som en kontroll och del som går 

ut på att rikta anställdas beteende genom organisering av individer och grupper (Malmi & 

Brown, ibid.). Utifrån det faktum att organisationsstruktur kan ses som ett sätt skapa ett 

önskvärt beteende bland anställda kan strukturen sägas vara en styrform för att implementera 

organisationens strategi och därigenom uppnå verksamhetens strategiska mål (Anthony et al., 

2014). När strukturen och strategin har en bra passform till organisationens affärsmöjligheter 

skapas möjligheter till en förbättrad prestation (Chandler, ibid; Miles & Snow, 1978; Rumelt, 

1974). CSR-engagemang som en form av strategi och dess relation till organisatorisk prestation 

kan således antingen förstärkas eller försvagas av organisationsstrukturen och dess utformning.  
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3.7.1 Organisationsstruktur 

Enligt Bradish (2003) har forskningen om organisationsstruktur inom idrottsföreningar berört 

tre huvudsakliga områden: formalisering, centralisering och komplexitet. Samma slutsats dras 

av Olson et al., (2016) som hävdar att struktur i många fall uttrycks i termer av formalisering, 

centralisering och specialisering, där det sistnämnda kan likställas med komplexitet (Slack, 

1997; Walton, 1981). Alla dessa tre dimensioner av organisationsstruktur beskrivs av Dalton et 

al., (1980) som en bra grund för jämförelse mellan organisationer tack vare att de identifierar 

olika viktiga komponenter och interna samband. Enligt Walton (ibid.) är de dessutom relaterade 

till varandra, vilket kräver att man ser till samtliga tre för att beskriva påverkan på en 

organisations prestation. Vidare argumenterar Agarwal (1999), Schultz och Auld (2006), 

Cuskelly (2004) samt Verhoeven (1999) för att en hög formaliserings-, centraliserings- och 

komplexitetsgrad har en negativ påverkan på engagemang, vilket i längden också påverkar 

prestationen.   

 

Enligt Bradish (2003) är det viktigt att kunna mäta organisationsstruktur inom 

sportorganisationer, vilket också uttrycks av Cunningham och Rivera (2001) som i en studie 

påvisar att formalisering, centralisering och komplexitet har betydelse för sportorganisationers 

förmåga att uppnå sina mål. Bradish (ibid.) beskriver på liknande sätt att sportorganisationer 

kan dra fördel av sin organisationsstruktur i syfte att uppfylla mål som existerar inom 

organisationen, vilket vidare även styrks av Malmi och Brown (2008) som ser 

organisationsstruktur som ett viktigt verktyg som ledningen aktivt kan styra för att uppnå satta 

mål inom organisationen. En analys av organisationsstruktur genom mätning av formaliserings-

, centraliserings- och komplexitetsgrad är därför av intresse för att åskådliggöra effekten på 

sportorganisationers måluppfyllelse för att se om dessa faktorer påverkar prestationen.  

 

Donaldson (2001) beskriver att contingency theory syftar till det sätt som organisationer 

försöker anpassa sin struktur efter de rådande förutsättningarna. De olika omständigheterna som 

påverkar strukturen beskrivs av Gerdin och Greve (2004) som miljö, strategi och storlek, vilka 

alla är faktorer som påverkar utformningen av organisationen. Contingency theory har en stark 

koppling till forskningen kring relationen mellan strategi, struktur och prestation.  Strukturen 

ska stödja strategin inom en organisation i syfte att uppnå organisationella mål och en högre 

prestation (Chandler, 1990; Miles & Snow, 1978; Rumelt, 1974). Med utgångspunkt i 

contingency theory kan CSR-engagemang, utifrån denna studie, ses som en form av strategi 

och dess relation till HR- och social prestation kan således antingen förstärkas eller försvagas 
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av organisationsstrukturen i termer av formaliserings-, centraliserings- och 

komplexitetsgrad (Tang et al., 2012; Santos, 2011; Chandler, ibid; Branco & Rodrigues, 2006; 

Bruch & Walter, 2005; Bradish, 2003). 

 

3.7.1.1 Formalisering 

Formalisering förklaras av Adler och Borys (1996) som den utsträckning i vilken det finns 

uttryckta regler, instruktioner och procedurer utvecklade inom en organisation. Vidare 

beskriver Aiken och Hage (1966) formalisering som andelen fastställda arbetsuppgifter och 

graden av variation som tillåts inom ramarna för dessa. Olson et., al (2016) å sin sida beskriver 

begreppet som den grad i vilken formella regler och procedurer styr beslut och arbetsrelationer 

inom en organisation. Enligt Olson et al., (ibid.) kan organisationer med en hög 

formaliseringsgrad beskrivas som mekaniska, medan det motsatta, låg formaliseringsgrad, 

istället uttrycks som organiska organisationer. Fördelarna med en hög formalisering är att det 

kan leda till ökad effektivitet och lägre administrativa kostnader. Organiska organisationer, det 

vill säga de med en lägre grad av formalisering, kännetecknas av att uppmuntra horisontell 

kommunikation framför vertikal samt existensen av flexibla roller (Anthony et al., 2014; Olson 

et al., ibid.). De största fördelarna med denna typ av struktur är enligt Miles och Snow (1992) 

snabb medvetenhet och respons vid förändrade marknadsförutsättningar, effektivare 

informationsspridning samt kortare tid mellan beslut och genomförande.    

 

Schulz och Auld (2006) beskriver ett förhållande där formalisering kan påverka anställdas 

prestation såväl positivt som negativt, ofta beroende på den anställdes egenskaper. För anställda 

som är osäkra med sina arbetsuppgifter beskrivs formalisering som positivt för prestationen, 

medan anställda med högre utbildning som är mer trygga i sin förmåga påverkas negativt av en 

hög formaliseringsgrad. Agarwal (1999) menar att detta beror på att en hög formaliseringsgrad 

inskränker på den egna kontrollen och självständigheten, vilket ofta är faktorer som specialister 

eftersträvar i sitt arbete. Formalisering kan vidare enligt Adler och Borys (1996) ses som 

positivt för en organisation när målen för individen och organisationen är kongruenta med 

varandra. Ifall dessa mål inte överensstämmer med varandra kan formalisering istället upplevas 

som tvångsmässig i sin utformning. Inom idrottsorganisationer kan formalisering allmänt 

bedömas utifrån graden av tillgängliga anställningsavtal, arbetsinstruktioner, policyer, 

procedurer och regler som existerar inom verksamheten samt den utsträckning i vilken arbetare 

får utföra uppgifter självständigt och bedöms utifrån satta standarder (Bradish, 2003; Adler & 

Borys, ibid.). För idrottsorganisationer kan formella rollbeskrivningar antingen fungera som ett 
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sätt att minska rollens tvetydighet och hjälpa den anställda att känna sig bekväm i sin roll i 

föreningen eller göra den anställda obekväm angående sitt eget ansvar. Detta förhållningssätt 

kan framförallt göras gällande för volontärarbetande inom idrottsorganisationer (Nichols et al., 

2015). Vidare, utifrån det faktum att idrottsorganisationer har blivit allt mer professionaliserade 

med en större andel specialister, har idrottsorganisationer fått svårigheter att rekrytera och 

behålla volontärarbetare inom verksamheten. Även svårigheter att styra organisationer har 

uppkommit i och med att det existerar en blandning mellan specialister och volontärarbetare, 

vilket gjort att den traditionella strukturen har förändrats inom idrottsorganisationer. Detta har 

gjort att det uppkommit problem att effektivt kunna hantera både specialister och 

volontärarbetare inom organisationer (Taylor & McGraw, 2006). Liknande framhåller Gómez 

et al., (2008) i en studie av spanska fotbollsklubbar att professionaliseringen har lett fram till 

att fotbollsklubbar har blivit allt mer rationaliserade med en ökad segmentering och 

formalisering av aktiviteter som följd. Således kan fotbollsklubbar tillskrivas samma problem 

som andra idrottsorganisationer, nämligen att effektivt hantera specialister och volontärarbetare 

inom organisationen. 

 

Enligt Acur et al., (2003) har formalisering av strategier påverkan på organisationers olika 

strategiska åtgärder och beslut. Betydelsen av en tydlig strategi som stöds av tillräckligt 

formaliserade handlingsplaner beskrivs här som nödvändig för att uppnå en högre prestation 

inom en organisation. Formalisering kan således sägas påverka sambandet mellan strategi och 

prestation. Påverkan av formalisering kan sägas vara beroende av om målen för individ och 

organisation är kongruenta med varandra (Adler & Borys, 1996). I och med att 

idrottsorganisationer och fotbollsföreningar idag upplever problem med att hantera den ökade 

professionalisering som pågår inom branschen förefaller det troligt att anställdas mål inte är 

helt kongruenta med de för organisationen. Graden av formalisering kan därför sägas försvaga 

relationen mellan strategi och prestation då det tvingar på de anställda ett ansvar som inte är 

förenligt med deras egna mål. Detta kan vidare sägas försvaga sambandet mellan CSR-

engagemang och HR- respektive social prestation inom fotbollsföreningar, vilket leder till 

följande hypotesbildning:      

 

Hypotes 3A: En hög grad av formalisering inom fotbollsföreningar försvagar relationen mellan 

CSR-engagemang och HR-prestation. 
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Hypotes 3B: En hög grad av formalisering inom fotbollsföreningar försvagar relationen mellan 

CSR-engagemang och social prestation. 

 

3.7.1.2 Centralisering 

Centralisering definieras av Bowditch och Buono (2000) samt Pugh et al., (1968) som den 

påverkan som den högre instansen inom en organisation har på beslutsfattandet. Centralisering 

kännetecknas vidare av hierarkier av befogenheter och grad av medverkan i beslutsfattande, 

vilket kommer av att dessa aspekter reflekterar distributionen av makt inom organisationen 

(Carter & Cullen, 1984; Hage & Aiken, 1967a).  På liknande sätt beskrivs det av Olson et., al 

(2016) som huruvida befogenheten att fatta beslut är begränsad till ledningen inom en 

organisation eller om den är delegerad till anställda på lägre nivåer. Organisationer med en hög 

grad av centralisering kännetecknas enligt Olson et., al (ibid.) av tydlig kommunikation och väl 

definierade ansvarsområden där viktiga beslutsfrågor kan färdas relativt snabbt. När beslut väl 

är tagna tenderar genomförandet att ske snabbt och enkelt. Nackdelen med en centraliserad 

organisation är att den ofta leder till framförandet av färre innovativa idéer. Motsatt, i en 

organisation med lägre centraliseringsgrad, är den stora fördelen att idéer och synpunkter kan 

uppkomma från många olika nivåer vilket leder till att organisationen ständigt ändrar och 

anpassar sig till nya synsätt. Eftersom beslutsfattandet är mer uppdelat kommer 

beslutsprocessen och genomförandet i en organisation med lägre centraliseringsgrad ta längre 

tid.     

 

Schulz och Auld (2006) hävdar att en hög grad av centralisering leder till mindre engagemang 

och lägre prestation hos anställda, vilket enligt Agarwal (1999) gäller framförallt specialister 

som värderar självständighet och egen kontroll. Miller och Monge (1986) samt Hage (1980) 

hävdar vidare att decentralisering, som är en form av struktur som överför befogenhet och 

kontroll för beslutsfattande till många medlemmar, kan vara fördelaktigt för organisationer om 

det tillåter ledningen att koncentrera sig på större problem som olika riktlinjer, vilket ofta 

förbättrar motivationen bland anställda, kommunikationen inom organisationen samt 

svarstiden.  

 

Centralisering kan inom idrottsorganisationer allmänt ses som den grad i vilken ledande 

befattningshavare deltar i informationsinsamling, analys och beslutsfattande samt möjligheten 

för enskilda anställda att starta egna projekt och välja hur utvärdering sker (Bradish, 2003; Hage 

& Aiken, 1967a). I en studie av lokala grekiska sportklubbar beskriver Papadimitriou (2002) 
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att en av nackdelarna med en hög centraliseringsgrad i idrottsorganisationer är att ansvariga 

volontärarbetare ofta inte besitter tillräcklig kunskap över administrativa och tekniska frågor. 

Istället för en centraliserad organisation beskrivs det som fördelaktigt inom sportklubbar att 

decentralisera befogenheten för att fatta beslut och således förbättra prestationen inom 

organisationen. I en studie av Gómez et al., (2008) tillskrivs den ökade centraliseringen inom 

fotbollsföreningar till professionaliseringen inom fotbollen och att specialister har blivit allt 

mer förekommande inom dessa organisationer. Vidare beskrivs ett samband där större lokala 

sportklubbar tenderar att ha en högre grad av centralisering, vilket härrör från det faktum att 

volontärarbetare i ledningen känner sig hotade av specialister. Således är dessa sportklubbar 

motvilliga att förflytta befogenhet för belutsfattande ut i organisationen (Papadimitriou, ibid; 

Thibault et al., 1991). Utifrån arbeten av Lincoln och Zeitz (1980) samt Hage (1980) framförs 

det att specialister både vill ha och erhåller deltagande i beslutfattandet i volontärorganisationer, 

där en hög koncentration av specialister leder till en decentralisering av beslutsfattandet. 

Thibault et al., (ibid.) påvisar vidare att sportorganisationer har en högre centralisering vid 

anställning av specialister för att sedan påvisa lägre centralisering en tid efter anställningen. 

Fenomenet förklaras bero på det faktum att ledningen blir oroad av specialister i samband med 

anställningen, en oro som sedan sjunker med tiden. 

 

Tidigare arbeten av Goodsell (1983) och Ouchi (1980) har framfört att en hög 

centraliseringsgrad har en positiv påverkan på prestation medan andra studier av Lipsky (1980) 

och Downs (1967) beskriver att en hög centraliseringsgrad leder till en försämrad prestation. 

Här menar förespråkarna att en hög centraliseringsgrad leder till snabba beslut, ger vägledning 

för organisationen samt motverkar interna konflikter. Motståndare menar å andra sidan att en 

hög centraliseringsgrad leder till att mellanchefer inte får fatta egna beslut, stödjande av 

oflexibla regler samt försämrad responstid till en förändrad miljö. Forskningen om sambandet 

mellan centralisering och prestation kan således ses som inkonsekvent då det existerar olika 

åsikter. I en studie av Rhys et al., (2009) om offentliga organisationer studerades 

centraliseringens koppling till strategi och prestation. Resultatet av Rhys et als., (ibid.) studie 

påvisade att organisationer med en passande centraliseringsgrad till sin satta strategi hade större 

sannolikhet att erhålla en högre prestation. Studien menade här att passformen mellan strategi 

och struktur var viktig inom organisationer för att erhålla en hög prestation. Beroende av den 

valda strategin krävdes en passande centraliseringsgrad inom organisationen för att uppnå en 

högre prestation. Utifrån det faktum att CSR-engagemang kan ses som en strategi inom 

organisationer (Tang et al., 2012) krävs det en passande centraliseringsgrad till CSR-
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engagemanget inom verksamheten för att uppnå en högre HR- och social prestation inom 

fotbollsföreningar. I och med att Papadimitriou (2002) beskriver att en decentraliserad struktur 

är fördelaktig för sportklubbar för att uppnå en hög prestation förefaller det därför troligt att en 

högre grad av centralisering försvagar relationen mellan CSR-engagemang och prestation inom 

fotbollsföreningar. Detta ger följande hypotesbildning: 

 

Hypotes 4A: En hög grad av centralisering inom fotbollsföreningar försvagar relationen 

mellan CSR-engagemang och HR-prestation. 

 

Hypotes 4B: En hög grad av centralisering inom fotbollsföreningar försvagar relationen 

mellan CSR-engagemang och social prestation. 

 

3.7.1.3 Komplexitet 

Komplexitet, ibland benämnt som specialisering, beskrivs av Slack (1997) och Walton (1981) 

som den grad av differentiering som en organisation använder sig av. Vidare kan komplexitet 

även beskrivas som i vilken utsträckning uppgifter är nedbrutna och fördelade till olika delar 

av organisationen (Slack & Hinings, 1987). På liknande sätt beskriver Olson et., al (2016) 

komplexitet som den utsträckning i vilken aktiviteter och uppgifter är uppdelade inom en 

organisation samt graden av kontroll som en anställd har vid genomförandet av dessa uppgifter. 

Även Hall et al., (1967) har en snarlik beskrivning av komplexitet, nämligen som graden av 

intern uppdelning, det vill säga hur många olika delar en organisation består av. Denna 

förklaring kan vidare sägas stämma bra överens med Kahn et al., (1964), som hävdar att en 

ökad komplexitet är resultatet av en allt större organisation. Enligt Olson et., al (ibid.) och 

Mintzberg (1979) har organisationer med en hög grad av komplexitet en stor andel specialister 

anställda vilka fokuserar på ett antal väl definierade uppgifter och aktiviteter. Till följd av den 

expertkunskap som dessa personer besitter ges de ofta stor befogenhet att besluta om hur 

organisationen ska gå vidare inom dessa områden samt vilka beslut som ska tas. En fördel med 

denna typ av struktur är enligt Olson et., al (ibid.) att organisationen, tack vare den stora 

kunskapen som existerar, kan hantera snabba förändringar i den omgivande miljön. 

Organisationer som saknar denna specialkunskap tenderar att behöva mer tid för anpassning 

eftersom dessa måste skaffa sig den kunskap som är nödvändig innan de kan besluta om 

passande förändringar.       
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Komplexitet kan utifrån en sportkontext beskrivas som det antal arbetstitlar som existerar i en 

organisation, det antal heltidsanställda respektive ideellt arbetande som organisationen har samt 

den utsträckning i vilken dessa har en eftergymnasial utbildning (Bradish, 2003; Slack & 

Hinings, 1987). Enligt Cuskelly (2004) leder en ökad komplexitet till att uppgifter blir svårare 

att hantera, vilket i längden leder till minskat engagemang och lägre prestation, dels bland 

specialister men i synnerhet bland volontärer. Detta uttrycks vidare av Verhoeven et al., (1999) 

som menar att den ökade komplexitet som sportorganisationer möter i dagens samhälle leder 

till ökade utmaningar, framförallt för volontärer, dels i att frigöra tid för att delta och dels i att 

ha tillräckligt med kunskap för att kunna bidra i verksamheten.  Slack och Hinings (1992) 

beskriver liknande Verhoeven et al., (ibid.) att komplexiteten har ökat i dagens 

sportorganisationer. Detta menar Slack och Hinings (ibid.) är beroende av att specialister har 

blivit allt mer involverade i beslutsfattandet vilket förändrat maktstrukturen inom 

sportorganisationer. Istället för de traditionellt ombytliga ledarrollerna har dessa roller blivit 

allt mer konkreta inom sportorganisationer med ökat fokus att uppnå en hög prestation. 

Liknande Slack och Hinings (ibid.) samt Verhoeven (ibid.) beskriver Gómez et al., (2008) att 

komplexiteten bland fotbollsföreningar har ökat till följd av att professionaliseringen inom 

dessa organisationer har orsakat en förändrad maktstruktur med ökat inflytande av specialister. 

Vidare, i en studie av Thibault et al., (1991), påvisades att komplexitet inom sportorganisationer 

snabbt ökade i samband med anställning av en specialist. Orsaken till den ökade komplexiteten 

menade Thibault et al., (ibid.) var beroende av att specialisten ofta fick en roll inom 

sportorganisationer som gick ut på att öka komplexiteten inom organisationen. Vidare hävdar 

Hage och Aiken (1967b) att en del av den ökade komplexiteten även beror på att specialister 

för med sig innovativa idéer till den nya organisationen. Inom sportorganisationer är 

komplexiteten enligt Thibault et al., (ibid.) störst rörande tekniska aspekter av sporten samt 

utbildning av personal och idrottare.  

 

Utifrån en studie av Dalton et al., (1980) beskrivs det att inga tidigare studier har hittat ett 

samband mellan komplexitet och prestation. Vidare, i en studie av Miller (1987), kunde inte 

heller något signifikant samband bevisas mellan komplexitet och strategiformulering inom små 

och medelstora företag. Det råder olika åsikter bland forskare kring komplexitet och dess 

samband med prestation vilket åskådliggörs av Ruekert et al., (1985) som beskriver att en hög 

komplexitet förbättrar anpassningsförmågan i organisationer. Motsägande till detta beskriver 

Hedberg et al., (1976) att företag med en hög komplexitet behöver längre tid att anpassa sig 

eftersom de behöver längre tid för att fatta beslut. Oavsett åsikt kan man ändå, utifrån det faktum 
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att sportorganisationer idag möter en högre komplexitet (Verhoeven, 1999; Slack & Hinings, 

1992) vilket resulterat i lägre engagemang och prestation genom mer svårhanterliga uppgifter 

för volontärarbetare (Cuskelly, 2004), säga att CSR-engagemang och dess relation till HR- och 

social prestation försvagas genom en hög komplexitet. Detta beror på att volontärarbetare som, 

är en intressent, inte tillgodoses inom sportorganisationer med hög komplexitet (Freeman, 

2010). Således kan strukturen, i detta fall komplexiteten, och strategin, i detta fall CSR-

engagemanget, sägas ha en sämre passform som inte tillgodoser alla intressenter inom 

fotbollsföreningen, däribland volontärer, vilket försvagar sambandet mellan strategi och 

prestation (Chandler, 1990; Miles & Snow, 1978; Rumelt, 1974; Tang et al., 2012). Detta leder 

till följande hypotesbildning: 

 

Hypotes 5A: En hög grad av komplexitet inom fotbollsföreningar försvagar relationen mellan 

CSR-engagemang och HR-prestation. 

 

Hypotes 5B: En hög grad av komplexitet inom fotbollsföreningar försvagar relationen mellan 

CSR-engagemang och social prestation. 

3.8 Sammanfattning av hypoteser 

I följande tabell sammanfattas studiens samtliga formulerade hypoteser. 

Hypotes 1: CSR-engagemang är positivt relaterat till HR-prestation. 

Hypotes 2: CSR-engagemang är positivt relaterat till social prestation. 

Hypotes 3A: En hög grad av formalisering inom fotbollsföreningar försvagar relationen 

mellan CSR-engagemang och HR-prestation. 

Hypotes 3B: En hög grad av formalisering inom fotbollsföreningar försvagar relationen 

mellan CSR-engagemang och social prestation. 

Hypotes 4A: En hög grad av centralisering inom fotbollsföreningar försvagar relationen 

mellan CSR-engagemang och HR-prestation. 

Hypotes 4B: En hög grad av centralisering inom fotbollsföreningar försvagar relationen 

mellan CSR-engagemang och social prestation. 
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Hypotes 5A: En hög grad av komplexitet inom fotbollsföreningar försvagar relationen 

mellan CSR-engagemang och HR-prestation. 

Hypotes 5B: En hög grad av komplexitet inom fotbollsföreningar försvagar relationen 

mellan CSR-engagemang och social prestation. 

Tabell 3.1 – Sammanställning av studiens hypoteser 

3.9 Konceptuell modell 

Utifrån den teoretiska referensram som har presenterats har vi skapat en konceptuell modell 

som beskriver hur denna teori hänger samman. Utgångspunkt för modellen är CSR-

engagemang och dess relation till HR- respektive social prestation samt påverkan av 

formalisering, centralisering och komplexitet inom fotbollsföreningar. 

 

Den konceptuella modellen innefattar alla åtta formulerade hypoteser samt relationen mellan 

variablerna ifråga. Hypotes ett och två beskriver relationen mellan CSR-engagemang och HR- 

respektive social prestation som positiv, vilket åskådliggörs genom plustecken i modellen. Vad 

det beträffar organisationsstrukturen och graden av formalisering, centralisering och 

komplexitet försvagar samtliga dessa dimensioner, med utgångspunkt i teorin (Acur et al., 

2003; Adler & Borys, 1996; Rhys et al., 2009; Papadimitriou, 2002; Verhoeven, 1999; Slack & 

Hinings, 1992; Cuskelly, 2004), relationen mellan CSR-engagemang och HR- respektive social 

prestation.  Detta representeras av minustecken i modellen. Interaktionen av 

organisationsstrukturen berörs i hypotesformulering 3-5, vilka samtliga beskriver en försvagad 

relation mellan CSR och HR- respektive social prestation i närvaro av en hög formaliserings-, 

centraliserings- eller komplexitetsgrad. 

 

De olika teorierna i modellen, intressentteorin, legitimitetsteorin, contingency theory och 

signalteorin, beskriver relationerna mellan de olika variablerna genom att analysera dem och 

kontexten utifrån olika synsätt. Med hjälp av den teori som tillämpas kan olika analyser göras 

av interaktionerna mellan variablerna utifrån kontexten och således kan teorierna ses som fyra 

olika analysnivåer som existerar för att förklara relationen mellan variablerna. Det yttersta 

syftet av dessa teorier är således att bidra till att besvara studiens frågeställningar och på så sätt 

fylla det gap som existerar inom forskningsområdet (Eliasson, 2013). 
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Figur 3.1 – Konceptuell modell 
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4.0 Empirisk metod  
I följande avsnitt presenteras först och främst studiens urval samt tillvägagångssättet för 

insamling av data. Vidare redogörs för studiens operationalisering och hur de teoretiska 

begreppen har översatts till mätbara variabler. Kapitlet avslutades med en redogörelse för den 

genomförda dataanalysen där de statistiska tester som har använts presenteras och förklaras.  

___________________________________________________________________________  

4.1 Urval 

Målet med studien är att undersöka samtliga svenska dam- och herrfotbollsföreningar som 

framgår av tabellen nedan. 

Dam Herr 

Damallsvenskan Allsvenskan 

Elitettan Superettan 

Division 1 

 Division 1 Norrland 

 Division 1 Norra Svealand 

 Division 1 Södra Svealand 

 Division 1 Mellersta Götaland 

 Division 1 Norra Götaland 

 Division 1 Södra Götaland 

Division 1 

 Division 1 Södra 

 Division 1 Norra 

 
Division 2 

 Division 2 Norrland 

 Division 2 Norra Svealand 

 Division 2 Södra Svealand 

 Division 2 Norra Götaland 

 Division 2 Östra Götaland 

 Division 2 Västra Götaland 

Tabell 4.1 – Sammanställning av studiens urval  

 

Studien kan således sägas vara, med restriktion för damernas Division 2, en totalundersökning 

då samtliga föreningar ämnas att undersökas inom populationen (Ejlertsson, 2014). Valet att 
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studera svenska fotbollsföreningar har gjorts utifrån ett flertal olika anledningar, dels den 

ekonomiska status och de speciella förutsättningar som föreligger svenska fotbollsklubbar, dels 

avsaknaden av mer utforskande och teoriskapande studier inom området och slutligen det 

faktum att CSR har blivit ett allt mer aktuellt ämne bland svenska fotbollsföreningar, bland 

annat i samband med skapandet av ett gemensamt CSR-råd. Det faktum att svenska 

fotbollsföreningar har haft en viktig betydelse för den svenska demokratiseringen samt att det 

föreligger restriktioner att medlemmarna inom föreningen måste inneha minst 51 % av ägandet 

innebär att förutsättningarna för svenska fotbollsklubbar är speciella jämfört med exempelvis 

engelska fotbollsklubbar. Det är därför av vikt att utgå från en svensk kontext och studera 

ligorna Damallsvenskan, Elitettan, Allsvenskan, Superettan, Division 1 dam och herr samt 

Division 2 herr. Vi valde ut de högre ligorna i syfte att studera föreningar med större 

organisationer. Detta urval gjordes i beaktande av Gelbemann et al., (2010) samt Sen och 

Cowley (2013) som beskriver att små- och medelstora organisationer har svårt att själva se och 

utnyttja sina CSR-kvalitéer och att dessa organisationer känner ett mindre ansvar för CSR 

jämfört med större organisationer. Att således studera föreningarna i de högre divisionerna 

förefaller relevant då dessa organisationer troligen känner ett större ansvar angående CSR. Med 

utgångspunkt i detta resonemang ansågs det föreligga stora organisatoriska skillnader mellan 

föreningarna i de utvalda ligorna och damernas Division 2 vilket är anledningen till att denna 

liga exkluderades från urvalet. Urvalet gjordes även genom en avvägning mellan kriterierna att 

erhålla ett tillräckligt antal respondenter samt att erhålla information av föreningar med en 

liknande organisationsstorlek. I linje med vad som beskrivs av Holme och Solvang (1996) 

rörande urvalets storlek är det inte av samma betydelse att ha fler respondenter när urvalet 

kommer över 200 enheter, vilket gjorde att vi nöjde oss med dessa sju divisioner som ger oss 

ett sammanlagt urval av 246 föreningar.  

 

Av de 246 föreningarna som ingår i urvalet förekommer det att vissa har både en dam- och en 

herrsektion samt att föreningar har en farmarklubb som tillhör samma organisation. I dessa fall 

har vi, med utgångspunkt i att föreningarna representerar en och samma organisation, valt att 

klassificera föreningen som en gemensam sådan, vilket gör att vårt slutliga urval uppgår till 223 

föreningar.  

 

Vad det beträffar organisationsstorlek inkluderades i denna studie både dam- och 

herrfotbollsföreningar, vilket gjordes i syfte att erhålla ett urval med en större och mer 

jämförbar organisationsstorlek än vad som hade varit möjligt om man enbart fokuserat på dam- 
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eller herrfotbollsföreningar. Ett sådant tillvägagångssätt hade krävt att vi, för att nå upp till 

samma totala urval, hade studerat föreningar på betydligt lägre nivå, vilket hade minskat 

homogeniteten och jämförbarheten mellan studieobjekten. En minskad homogenitet bland 

populationen hade vidare, enligt Bryman och Bell (2013), krävt ett än större stickprov. Av dessa 

anledningar föreföll det som mer relevant att fokusera på högre divisioner inom såväl dam- som 

herrfotbollen.  

 

Ett möjligt tillvägagångssätt beträffande urval hade varit att istället för enbart fotbollsföreningar 

fokusera på de mest populära svenska idrotterna och studera de högsta ligorna inom respektive 

idrott. Om vi tar Borås Basket som exempel, som är ett lag som befinner sig i den högsta 

basketligan för herrar, hade de en nettoomsättning som säsongen 2016/2017 uppgick till 7,8 

MSEK (Borås Basket, 2017), vilket kan jämföras med exempelvis Malmö FF i 

fotbollsallsvenskan som hade en nettoomsättning 2017 som uppgick till 231 MSEK (Malmö 

FF, 2018). En fotbollsförening i herrarnas Division 1 hade 2015 en nettoomsättning uppgående 

till mellan 1,1–30 MSEK (Svenska Fotbollsförbundet, 2016). Utifrån denna information är det 

uppenbart att oavsett om man studerar enbart fotbollsföreningar eller om man studerar de högsta 

ligorna inom olika idrotter kommer man att möta samma problematik. Vad det beträffar vår 

studie tar vi hänsyn till denna problematik genom att inkludera organisationsstorlek som 

kontrollvariabel i analysen.  

4.2 Insamling av data 

För insamling av data har vi i denna studie använt oss av en enkät som har skickats ut 

elektroniskt till de berörda föreningarna. Bryman och Bell (2013) hävdar att en enkät i många 

avseenden liknar en strukturerad intervju, dock med skillnaden att det inte finns någon 

intervjuare närvarande för att ställa frågorna. Detta innebär att respondenten själv måste läsa, 

tolka och besvara frågorna, vilket kräver att de är lätta att förstå och än viktigare, lätta att 

besvara. För att underlätta så mycket som möjligt för respondenten brukar enkäter därför, enligt 

Bryman och Bell (ibid.), ha färre öppna frågor, ha en utformning som är lätt att förstå och följa 

samt vara relativt korta för att minska risken att respondenten tröttnar och avbryter 

genomförandet. Detta är faktorer som vi har tagit hänsyn till vid utformandet av vår enkät.  

 

Jämfört med strukturerade intervjuer menar Bryman och Bell (2013) att de stora fördelarna med 

enkäter är att de är billigare och snabbare att administrera, att de inte medför någon 
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intervjuareffekt, att de inte leder till variation vid formulering av frågor samt att de på ett lättare 

sätt kan anpassas efter respondenternas behov och planering. Vidare tar Bryman och Bell (ibid.) 

samt Saunders et al., (2016) upp en rad nackdelar med enkäter jämfört med strukturerade 

intervjuer, däribland att man inte kan hjälpa respondenten att tolka och förstå frågorna, att man 

inte kan ställa uppföljnings- och sonderingsfrågor eller allt för många frågor, att respondenten 

kan titta igenom hela enkäten i förväg, att man inte vet säkert vem som har besvarat frågorna, 

att det finns en risk att man inte får tillbaka all den information som man har tänkt sig samt att 

bortfallet är större. Eftersom syftet med denna studie kräver en stor kvantifiering av data 

framstår valet att använda oss av en enkät som fördelaktigt, i synnerhet med tanke på kostnads- 

och tidsaspekten då de berörda föreningarna har en stor geografisk spridning vilket Bryman och 

Bell (ibid.) samt Saunders et al., (ibid.) anser viktigt att ta hänsyn till vid valet av 

datainsamlingsteknik.        

 

Enligt Bryman och Bell (2013) ska man, närhelst det är möjligt, genomföra en 

pilotundersökning innan man sätter igång med den egentliga undersökningen. Ejlertsson (2014) 

förklarar pilotundersökning som en provundersökning där det tänkta frågeformuläret testas och 

eventuellt korrigeras. Enligt Bryman och Bell (ibid.) bör en pilotundersökning göras dels i syfte 

att säkerställa att de formulerade frågorna fungerar som man har tänkt sig och dels för att 

säkerställa att studien som helhet fungerar bra. Pilotstudier är särskilt viktiga att genomföra vid 

enkätundersökningar eftersom det inte finns någon intervjuare närvarande för att hantera 

eventuella oklarheter. I vår studie har vi genomfört en pilotundersökning där vi har skickat ut 

enkätformuläret till tre föreningar som ingår i vårt urval. Enligt Bryman och Bell (ibid.) ska en 

pilotstudie helst inte göras med respondenter som kan ingå i det urval man gjort utan istället 

ska man, om möjligt, försöka hitta respondenter som på något sätt är jämförbara med den 

population som man tar sitt stickprov från. Eftersom vår studie inkluderar samtliga 

fotbollsföreningar i de tre respektive fyra högsta divisionerna på dam- och herrsidan ansågs 

möjligheten att hitta jämförbara föreningar som inte ingår i urvalet som liten. Av denna 

anledning valde vi att genomföra pilotundersökningen på föreningar som ingår i urvalet. I syfte 

att erhålla så värdefull respons som möjligt från denna förstudie valdes tre föreningar med olika 

storlek, förutsättningar och ligatillhörighet. De tre föreningarna tillhör Damallsvenskan, 

Superettan respektive Division 2 herr. Efter pilotundersökningens genomförande korrigerades 

enkäten utifrån inkommen respons.  
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4.2.1 Bortfallsanalys 

Enligt Bryman och Bell (2013) är en av de största begränsningarna med enkäter att de vanligen 

leder till ett relativt stort bortfall, det vill säga att respondenter av olika anledningar inte besvarar 

frågorna. Vanligt förekommande anledningar till bortfall innefattar enligt Holme och Solvang 

(1997) bland annat att respondenterna inte kan nås eller att de inte vill delta i studien. Motsatsen 

till bortfall brukar benämnas som svarsfrekvens och uttrycks som den procentuella andel av 

urvalet som besvarar frågorna (Bryman & Bell, 2013) 

 

Bryman och Bell (2013) hävdar att det finns ett antal åtgärder som man kan använda sig av för 

att minska bortfallet vid användandet av enkäter. Först och främst bör man utforma ett bra 

introduktionsbrev som tydligt förklarar undersökningens syfte och relevans samt hur 

respondenterna har valts ut. Detta stämmer överens med Ejlertsson (2014) som anser att det 

främsta sättet att minska bortfallet är att tydligt motivera de potentiella deltagarna till att ingå i 

studien. Vidare ska man enligt Bryman och Bell (ibid.) säkerställa att det enkätverktyg som 

man använder sig av tillåter identifiering av vem som har svarat, eller snarare vem som inte har 

svarat, i syfte att kunna skicka ut påminnelser till dessa personer. Även denna åtgärd framhålls 

av Ejlertsson (ibid.). Utöver dessa åtgärder kan man dessutom se till att enkäten görs relativt 

kort och saklig, att den innehåller tydliga instruktioner och en tilltalande layout samt att man 

inleder med frågor som är av intresse för respondenten. En möjlig åtgärd är också att erbjuda 

någon form av kompensation för att man besvarar enkäten (Bryman & Bell, ibid.). Bortsett från 

att erbjuda kompensation har vi förhållit oss till samtliga ovanstående beskrivna åtgärder vid 

utformandet av vår enkät. 

 

Sammanfattning av de åtgärder som har använts för att minimera studiens bortfall: 

 Ett bra introduktionsbrev som tydligt förklarar undersökningens syfte och relevans samt 

hur respondenterna har valts ut 

 Utskick av påminnelse 

 Kort och saklig enkät 

 Tydliga enkätinstruktioner 

 Tilltalande enkätlayout 

 Intresseväckande inledningsfrågor  
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4.2.1.1 Studiens bortfall 

För vår studie hade vi ett bortfall på totalt 502 respondenter och 103 föreningar, vilket motsvarar 

ett bortfall på 73 % respektive 46 %. De respondenter som föll bort gjorde det på grund av att 

de antingen inte gick att få tag i, att de valde att inte svara eller att de inte kunde svara (Jacobsen, 

2002). Eftersom analysen av studien utgår från en organisationsnivå är det främst 

svarsfrekvensen för föreningarna som är relevant då vi endast använde oss av en respondent för 

respektive förening. Bortfallet mellan divisionerna var relativt jämbördigt över hela urvalet med 

en svarsfrekvens som varierade mellan 38-64 %. Lägst svarsfrekvens hade Superettan med 38 

% och högst hade Elitettan med 64 %. På grund av att bortfallet är fördelat relativt jämnt över 

samtliga divisioner anser vi att bortfallet för divisioner inte påverkat utfallet av studien i någon 

större utsträckning. 

 

Utöver det ursprungliga bortfallet i totalt deltagande kan man också mäta bortfallet inom en 

studie rörande individuella frågor, vilket allmänt benämns som internt bortfall (Ejlertsson, 

2014). Det interna bortfallet var relativt konsekvent för studien och varierade inom intervallet 

0-8 respondenter per fråga med undantag för ett stort internt bortfall på 29 respondenter för 

fråga fyra angående komplexitet - “Ungefär hur många personer inom föreningen 

(heltidsanställda & ideellt anställda) har en eftergymnasial utbildning (exkluderat spelare)?”. 

Eftersom övriga påståenden och frågor maximalt hade ett internt bortfall på åtta så kan det 

interna bortfallet för ovanstående fråga anses högt i relation till övriga. Skälet till den höga 

siffran kan ha varit att respondenterna hade svårt att bedöma hur många av de ideellt arbetande 

inom organisationerna som har en högre utbildning då det inte utförs någon kontroll rörande 

deras utbildningsnivå. Av detta skäl utgår vi ifrån att respondenterna troligen valde att hoppa 

över frågan istället för att ge oss ett ungefärligt svar. Konsekvensen av bortfallet är att antalet 

observationer minskar vilket leder till att variabeln komplexitet blir mindre representativ för 

urvalet. Med utgångspunkt i att vi fortfarande har 91 användbara observationer så borde 

konsekvenserna av det interna bortfallet vara försumbara för studien i avseende av reliabilitet 

och intern validitet, där en liknande studie hade kommit fram till liknande slutsatser samt att 

måttet mäter vad som avses (Yin, 2015; Bryman & Bell, 2013). 

4.3 Operationalisering 

Operationalisering innebär enligt Bryman och Bell (2013) en utformning av de begrepp som 

man som forskare är intresserad av att studera. På liknande sätt hävdar Ejlertsson (2014) att 

operationalisering handlar om att ta reda på vad som ska mätas och hur. För att ta reda på detta 
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bör man utgå från studiens syfte, identifiera problemområden som sedan bryts ner i mindre 

beståndsdelar och slutligen konstruera frågor som täcker in vart och ett av de formulerade 

problemområdena. Holme och Solvang (1997) hävdar att denna övergång från teori till empiri 

är en av de mer kritiska faserna i en kvantitativ undersökning och att den innebär att de 

teoretiska begreppen konkretiseras i syfte att möjliggöra en entydig innebörd.  

 

Syftet med studien är att testa och förklara CSR-engagemangs påverkan på svenska 

fotbollsföreningars HR- och sociala prestation samt om organisationsstruktur i termer av 

formaliserings-, centraliserings- och komplexitetsgrad påverkar detta samband. Genom att i 

enlighet med Ejlertsson (2014) bryta ner detta syfte till mindre problemområden är de uppenbart 

att de viktigaste delarna i denna undersökning innefattar CSR-engagemang, prestation och 

organisationsstruktur. Vidare kan dessa problemområden brytas ner i mindre beståndsdelar 

(Ejlertsson, ibid.), i detta fall CSR-engagemang i form av ekonomiskt-, socialt- och 

miljömässigt ansvarstagande, prestation i form av HR- och social prestation och 

organisationsstruktur i form av formaliserings-, centraliserings- och komplexitetsgrad. 

Sammanställning av studiens operationalisering finns i bilaga 1.   

 

Genom konstruerandet av en enkät kunde data över samtliga variabler i studien samlas in. 

Enkäten konstruerades uteslutande med utgångspunkt i tidigare väl beprövade verktyg. För att 

mäta organisationsstrukturen och dess olika dimensioner formalisering, centralisering och 

komplexitet användes ett verktyg från Bradish (2003), vilket tidigare använts i samband med 

studier inom idrottsorganisationer. Vidare gjordes även beaktande till verktyget av Robbins 

(1987) som Bradish (ibid.) inspirerades av för att höja tillförlitligheten av verktyget. För 

mätning av CSR-engagemang använde vi oss av ett verktyg av Reiman et al., (2015) som vi på 

liknande sätt som för organisationsstrukturen delade upp i tre olika beståndsdelar: ekonomiskt-

, socialt- och miljömässigt ansvarstagande. Till skillnad från organisationsstrukturen gjorde vi 

här en egen tolkning av verktyget och istället för att enbart se CSR-engagemang utifrån ett 

socialt ansvar i enlighet med Reiman et al., (ibid.) såg vi det också utifrån ett ekonomiskt och 

miljömässigt sådant i enlighet med vad som tillskrivs av Godfrey et al., (2009) samt Europeiska 

kommissionen (2001). På så vis kunde vi således även mäta ekonomiskt- och miljömässigt 

ansvarstagande genom att tillämpa Reiman et als., (ibid.) verktyg. Vad det beträffar prestation 

utgick vi i samband med HR-prestation från tidigare beprövade verktyg av Carmeli (2008) samt 

Delaney och Huselid (1996) medan vi för social prestation utgick från tidigare studier av 

Handelman och Arnold (1999), Uecker-Mercado och Walker (2012) samt Winand et al., (2010) 
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för skapande av vårt verktyg. Tillsammans utgör samtliga verktyg grunden för enkäten och 

datainsamlingen skedde således med utgångspunkt i dessa tidigare studier. 

 

Enkäten har, förutom ett antal inledande generella frågor samt fyra avslutande frågor om 

komplexitet, uteslutande varit uppbyggd med hjälp av en likert-skala där respondenten får ett 

antal påståenden att ta ställning till. Enligt Ejlertsson (2014) är likert-skalan troligen den mest 

kända skalan och innebär, i likhet med uppbyggnaden av vår enkät, att respondenten får ett 

antal påståenden inom ett och samma ämnesområde som hen antingen ska instämma i eller ta 

avstånd ifrån. Detta sker med hjälp av en fem- eller sjugradig skala, i vårt fall sjugradig. I de 

fall där enkäten inte har varit uppbyggd med hjälp av en likert-skala har vi använt oss av öppna 

svar. I de frågor där öppna svar har föreskrivits har respondenten förväntats svara med korta 

svar genom att antingen nämna enheter, årtal eller position inom föreningen. Kylén (2004) 

beskriver att öppna frågor är fördelaktigt i samband med att man ska reda ut vilka åldersgrupper, 

enheter och yrken som är aktuella för en studie. I och med att årtal, enheter och position var 

okända för studien kan således de öppna frågorna anses fördelaktiga för att ta reda på dessa 

faktorer. Vidare har en generell fråga om föreningens bolagsform använts i form av bundna 

svar utan förekomst av likert-skala där respondenten istället fick välja ett av tre alternativ som 

passar in på bolagsformen i föreningen. Enkäten har således tillämpat såväl bundna som öppna 

svar där utgångspunkten har varit en avvägning mellan å ena sidan enkelhet för respondenten 

och å andra sidan möjligheten att få in relevant och användbar information via de svar som ges.  

 

Datainsamlingen utfördes digitalt i studien genom att minst två personer i respektive förening 

erhöll enkäten via e-post. Skälet till att minst två personer kontaktades för respektive förening 

var för att få en tillfredsställande svarsfrekvens på organisationsnivå eftersom analysen senare 

utfördes på denna nivå. Insamling av e-postadresser skedde via föreningarnas respektive 

hemsidor och kontaktuppgifter till i huvudsak ordförande, VD, klubbchef, sportchef eller annan 

person med liknande befattning prioriterades. Totalt uppgick urvalet för samtliga föreningar till 

683 personer. Av dessa 683 personer var det totalt 181 som svarade på enkäten, vilket motsvarar 

en svarsfrekvens på cirka 27 %. Av dessa 181 erhållna svar var det 151 personer som hade 

slutfört samtliga frågor i enkäten. Vi valde här att bortse från de icke fullständiga svaren (30 st) 

i och med att majoriteten av dessa respondenter enbart hade genomfört de inledande frågorna 

och endast ett fåtal hade svarat på mer än 50 % av frågorna. Genom att enbart inkludera de 

fullständiga svaren kunde vi på ett bättre sätt analysera datan mellan de olika ligorna i och med 

att datan analyseras på organisationsnivå. Vidare, till följd av att vi i studien också använde oss 
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av kontrollvariabler som “år inom föreningen” samt “år inom nuvarande roll”, var det inte 

möjligt att aggregera resultaten för respondenter inom samma förening med varandra och 

således var vi tvungna att välja ut en respondent som fick representera hela föreningens 

verksamhet. I syfte att använda den mest tillförlitliga datan bland dessa respondenter kodade vi 

respondenternas roll inom föreningarna på följande vis: 1 = Ordförande, 2 = Sport-/klubbchef 

eller liknande position 3 = Styrelseledamot och 4 = Övriga positioner. Genom detta förfarande 

valde vi sedan ut den respondent med lägst siffra då denna förväntades ha störst vetskap om 

föreningens verksamhet. I de fall där två eller flera respondenter hamnade på samma siffra 

utgick vi från respondenternas svar och jämförde dessa med jämbördiga föreningar i samma 

division för att bedöma den mest tillförlitliga datan. Respondenternas roller omkodas sedan till 

dikotoma variabler där rollen som respondenten representerade tillskrevs värdet 1 och övriga 

roller (som respondenten inte representerade) tillskrevs värdet 0. Detta gjordes med samma 

systematik för samtliga fyra roller.  

 

I och med ovanstående förhållningssätt minskade antalet användbara svar från 151 till 120, 

vilket också representerar det totala antalet olika föreningar som har deltagit i studien. Med 

utgångspunkt i de 223 olika föreningarna som kontaktades ger detta en svarsfrekvens på 54 %. 

Enligt Jacobsen (2002) kan en svarsfrekvens över 50 % anses tillfredsställande för en studie 

och således kan en svarsfrekvens på 54 % anses mer än tillfredsställande. Efter den utförda 

selekteringen fördes de återstående 120 respondenternas svar in i SPSS för vidare statistisk 

analys.  

 

4.3.1 Oberoende variabel 

I denna studie är den oberoende variabeln CSR-engagemang, vilket har brutits ned i de mindre 

beståndsdelarna ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt ansvarstagande. Dessa beståndsdelar 

har vidare, för att göras mätbara, omvandlats till 15 specifika påståenden, fem för varje 

beståndsdel, som varje förening har fått ta ställning till. Dessa påståenden bygger på en studie 

genomförd av Reimann et al., (2015). För samtliga 15 påståenden användes en sjugradig likert-

skala som sträcker sig från “håller inte med” till “håller helt med”. 
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Ekonomiskt ansvarstagande 

Föreningen har tydligt uppsatta finansiella mål 

En finansiellt god utveckling är en del av föreningens strategi 

Föreningens styrelse och ledning riktar mycket av sitt arbete mot den finansiella 

utvecklingen 

Föreningen ser finansiellt ansvarstagande (uppnå finansiella mål, generera vinst) som ett 

sätt att förbättra sitt varumärke 

Föreningen har startat projekt i syfte att uppnå finansiella mål 

Tabell 4.2 – Ekonomiskt ansvarstagande 

 

Socialt ansvarstagande 

Föreningen har tydligt uppsatta mål gällande socialt ansvarstagande (arbetsklimat, 

samhällsengagemang, mångfald, jämställdhet etc.) 

Socialt ansvarstagande är en del av föreningens strategi 

Föreningens styrelse och ledning riktar mycket av sitt arbete mot socialt ansvarstagande 

Föreningen ser socialt ansvarstagande som ett sätt att förbättra sitt varumärke 

Föreningen har startat projekt i syfte att bidra till samhällets utveckling 

Tabell 4.3 – Socialt ansvarstagande 

 

Miljömässigt ansvarstagande 

Föreningen har tydligt uppsatta mål gällande miljömässigt ansvarstagande (utsläpp, 

resursanvändning, hållbarhet etc.) 

Miljömässigt ansvarstagande är en del av föreningens strategi 

Föreningens styrelse och ledning riktar mycket av sitt arbete mot miljömässigt 

ansvarstagande 

Föreningen ser miljömässigt ansvarstagande som ett sätt att förbättra sitt varumärke 

Föreningen har startat projekt i syfte att bidra till en bättre miljö  

Tabell 4.4 – Miljömässigt ansvarstagande 
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4.3.2 Beroende variabel 

Den beroende variabeln i denna studie är prestation, vilket har brutits ned i de mindre 

beståndsdelarna HR- och social prestation. I syfte att göra dessa beståndsdelar mätbara har de 

på samma sätt som CSR-engagemang omvandlats till specifika påståenden som varje förening 

har fått ta ställning till, i detta fall tre påståenden per beståndsdel. Dessa påståenden bygger på 

studier genomförda av Handelman och Arnold (1999), Uecker-Mercado och Walker 

(2012), Winand et al., (2010), Carmeli (2008) samt Delaney och Huselid (1996).  För att 

besvara de sex olika påståendena angående HR- och social prestation användes en sjugradig 

likert-skala som sträcker sig från “lägre prestation” till “högre prestation”. Respondenterna 

ombads att besvara påståendena med beaktande av den egna prestationen i förhållande till den 

upplevda prestationen av andra föreningar i samma division. 

 

HR-prestation 

Bedöm prestationen (effektivitet och produktivitet) bland personer inom föreningen 

Bedöm trivseln bland personer inom föreningen 

Bedöm föreningens förmåga att attrahera och behålla skicklig personal 

Tabell 4.5 – HR-prestation  

 

Social prestation 

Bedöm föreningens förmåga att sprida en positiv bild om föreningen ut mot media, publik 

och medlemmar 

Bedöm kommunikationen från klubb till medlemmar och samhälle 

Bedöm föreningens varumärke och upplevda legitimitet (samhällets godkännande) 

Tabell 4.6 – Social prestation 

 

4.3.3 Modererande variabler 

Den övergripande modererande variabeln i denna studie är organisationsstruktur, vilket vidare 

har brutits ned i formaliserings-, centraliserings- och komplexitetsgrad. I syfte att göra dessa 

variabler mätbara har de omvandlats till fem påståenden för formaliserings- respektive 

centraliseringsgrad och fyra frågor för komplexitetsgrad. Denna omvandling har gjorts med 

utgångspunkt i en studie genomförd av Bradish (2003) innehållande 20 olika påståenden med 

fördelningen sex för formalisering, nio för centralisering och fem för komplexitet. För de 10 



56 
 

olika påståendena i vår studie användes en sjugradig likert-skala som sträcker sig från “håller 

inte med” till “håller helt med” och för de fyra frågorna angående komplexitet användes öppna 

svar där respondenten förväntades svara kortfattat i termer av antal.  

 

Formaliseringsgrad 

Tydligt formulerade anställningsavtal finns upprättade inom organisationen 

Tydligt formulerade arbetsinstruktioner finns upprättade inom organisationen 

Procedurer, regler och policyer finns dokumenterade inom organisationen  

Prestation hos personer inom föreningen utvärderas löpande utifrån givna standarder och 

mål 

Personer inom föreningen har själva befogenhet att styra över och sköta sina 

arbetsuppgifter utan inblandning från ledande befattningshavare (VD, klubbchef, styrelse) 

Tabell 4.7 – Formaliseringsgrad 

 

Centraliseringsgrad 

Ledande befattningshavare har en stor inblandning i informationsinsamling av 

beslutsunderlag som används för beslutsfattande  

Ledande befattningshavare medverkar regelbundet i att analysera och förmedla 

information inom föreningen  

Ledande befattningshavare verkställer fattade beslut 

Personer inom föreningen (exkluderat ledande befattningshavare) har möjlighet att välja 

hur utvärdering sker  

Personer inom föreningen (exkluderat ledande befattningshavare) har möjlighet att 

påbörja nya projekt 

Tabell 4.8 – Centraliseringsgrad 
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Komplexitetsgrad 

Ungefär hur många olika arbetstitlar (VD, klubbchef, marknadschef, vaktmästare, 

lagledare etc.) finns det inom föreningen? 

Ungefär hur många heltidsanställda har ni i er förening (exkluderat spelare)? 

Ungefär hur många ideellt anställda har ni i er förening (exkluderat spelare)? 

Ungefär hur många personer inom föreningen (heltidsanställda & ideellt anställda) har en 

eftergymnasial utbildning (exkluderat spelare)? 

Tabell 4.9 – Komplexitetsgrad 

 

4.3.4 Kontrollvariabler 

Organisationsstorlek  

Denna faktor har enligt Carmeli (2008) påverkan på organisatorisk prestation, bland annat 

genom användandet av skalfördelar, vilket ligger till grund för varför organisationsstorlek 

användes som kontrollvariabel i denna studie. För att mäta denna variabel användes en öppen 

fråga angående antalet medlemmar i föreningen med följande frågeformulering: 

Ungefär hur många medlemmar har föreningen? 

 

Organisationens ålder  

Denna faktor har på samma sätt som organisationsstorlek enligt Carmeli (2008) påverkan på 

organisatorisk prestation och användes därför i denna studie som kontrollvariabel. För att mäta 

denna variabel letade vi manuellt upp året för föreningens grundande för samtliga 120 

deltagande föreningar. För att kunna analysera denna variabel subtraherades sedan året för 

föreningens grundande från 2018 för att på så sätt få fram organisationens ålder.  

 

Bolagsform 

En annan kontrollvariabel som kan påverka prestationen inom en förening och som framförs av 

Delaney och Huselid (1996) är bolagsform, vilket i vår studie framkommer i termer av huruvida 

en fotbollsförening agerar som ideell förening, aktiebolag eller i blandad form. Följande 

frågeformulering (med givna svarsalternativ) användes:  

I vilken bolagsform bedrivs verksamheten? 

För att kunna analysera denna variabel kategoriserades de bundna svaren på ovanstående fråga 

enligt följande: 1 = ideell förening, 2 = aktiebolag, 3 = blandad form. I syfte att möjliggöra 
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analys omvandlades detta vidare till dikotoma variabler där 1 = ideell förening och 0 = ej ideell 

förening (aktiebolag eller blandad form).  

 

Befolkningsmängd 

Vi som genomför denna studie hävdar att det kan finnas ett samband mellan föreningens 

prestation och storleken på den stad till vilken föreningen tillhör, exempelvis genom att en 

större befolkningsmängd kan underlätta för föreningen att hitta kompetent arbetskraft. Med 

detta som utgångspunkt användes storleken av föreningens tillhörande stad som 

kontrollvariabel. Denna information efterfrågades ej i enkäten utan inhämtades manuellt för 

varje deltagande förening genom att uppmäta befolkningsstorleken av den tillhörande staden.  

 

Ekonomisk prestation 

Som ytterligare kontrollvariabel har i denna studie använts ekonomisk prestation, vilket i likhet 

med HR- och social prestation bygger på studier genomförda av Winand et al., (2010), Carmeli 

(2008) samt Delaney och Huselid (1996). För att mäta ekonomisk prestation användes sex olika 

påståenden vilka besvarades med hjälp av en sjugradig likert-skala som sträcker sig från “lägre 

prestation” till “högre prestation”. Respondenterna ombads att besvara påståendena med 

beaktande av den egna prestationen i förhållande till den upplevda prestationen av andra 

föreningar i samma division. Följande formulering användes: 

 

 Bedöm föreningens prestation gällande…   

 Sponsorintäkter 

 Publikintäkter 

 Donations-/bidragsintäkter 

 Merchandise-/souvenirintäkter 

 Ekonomiska utgifter (resor, resursanvändning etc.) 

 Förmågan att uppnå ekonomiska mål 

 

Dam-/herr-/mixförening 

Ytterligare en variabel som skulle kunna ha betydelse för en förenings prestation är om 

föreningen är en dam-, herr- eller mixförening. I och med att intäkter från tv-rättigheter skiljer 

sig åt mellan föreningar i Allsvenskan och Superettan gentemot Damallsvenskan kan således 

prestationen möjligtvis påverkas av skillnaden i intäkter (Aftonbladet, 2016; Wagner, 2017). 

Det kan därmed finnas ett samband mellan prestation och huruvida man är en dam- eller 
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herrförening, alternativt mix, vilket ledde till att vi inom ramen för denna studie använde denna 

variabel som en kontrollvariabel. I vår studie kodades damförening som 1, herrförening som 2 

och mixförening som 3. 

 

Antal år inom föreningen 

En variabel som antogs påverka respondentens uppfattning om föreningens prestation var hur 

länge respondenten hade varit involverad inom föreningen. Detta antagande gjordes med 

utgångspunkt i att vi förväntade oss att se skillnader mellan HR- och social prestation mellan 

föreningar där respondenter varit involverade en längre respektive kortare tid inom föreningen. 

År inom föreningen kodades genom att ta 2018, det vill säga nuvarande år, subtraherat med 

respondentens svar, det vill säga det årtal när hen inledde sitt engagemang inom föreningen. 

 

Nuvarande roll 

En annan faktor som möjligen skulle kunna påverka respondentens uppfattning om föreningens 

prestation var vilken roll respondenten för närvarande innehar inom föreningen.  Det kan 

förmodas att respondenter med högre position inom föreningen har en bättre insikt om den 

egentliga prestationen inom föreningen och dess struktur. Respondenter med en lägre position 

kan ha svårt att erhålla information kring dessa faktorer och således kan informationen 

påverkas. Vi valde därför att koda nuvarande roll enligt följande: 1 = Ordförande, 2 = Sport-

/klubbchef eller liknande position 3 = Styrelseledamot och 4 = Övriga positioner. 

 

Antal år i nuvarande roll 

Ytterligare en variabel som antogs ha påverkan på en respondents uppfattning om föreningens 

prestation var antalet år som respondenten innehaft sin nuvarande roll. Vi förväntade oss här att 

antalet år inom den nuvarande rollen hade en betydelse för HR- och den sociala prestationen 

inom föreningen. Antal år i nuvarande roll kodades genom att ta 2018 motsvarande nuvarande 

år subtraherat med respondentens svar motsvarande det år som hen fick sin nuvarande roll inom 

föreningen.  

 

Sportslig prestation 

I en studie av Barros och Leach (2006) presenteras det faktum att sportslig prestation har 

inverkan för fotbollsklubbar gällande olika former av prestationer med speciell betoning på 

ekonomisk prestation. Barros och Leach (ibid.) presenterar det faktum att sportslig prestation 

har en stark påverkan på publikintäkter i samband med matcher och andra negativa 
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konsekvenser relaterade till en eventuell degradering till en lägre division. Sportslig prestation 

kan därmed anses vara en faktor som kan ha betydelse för en förenings totala prestation, vilket 

ledde oss till att behandla sportslig prestation som en kontrollvariabel i studien. Sportslig 

prestation kodades utifrån föregående års ligaplacering för den aktuella föreningen och i de fall 

där klubben hade två föreningar i de berörda divisionerna använde vi istället klubbens 

medelvärde för de olika tabellplaceringarna. 

 

Ett/två lag i berörda divisioner 

En variabel som antogs kunna påverka resultatet av studien var huruvida föreningen hade ett 

eller två (eller fler) lag i någon av de berörda divisionerna. Anledningen till att denna variabel 

ansågs relevant var att en förening med två eller fler lag i de berörda divisionerna kunde 

förväntas ha en större och mer omfattande organisation vilket därmed skulle påverka studiens 

modererande variabler. Denna information efterfrågades ej i enkäten utan inhämtades manuellt 

genom att se vilka föreningar som var registrerade i flera divisioner på Svensk Fotbolls 

hemsida. Eftersom ingen förening hade fler än två lag i berörda divisioner kodades variabeln 

enligt följande: 0 = ett lag i berörda divisioner, 1 = två lag i berörda divisioner.    

4.4 Kvalitetsmått 

Enligt Ejlertsson (2014) uppstår alltid frågan om huruvida resultaten är korrekta eller ej i 

samband med en enkätundersökning. Såväl Ejlertsson (ibid.), Holme och Solvang (1997) och 

Bryman och Bell (2013) tar upp reliabilitet och validitet som viktiga kvalitetsmått i samband 

med en kvantitativ studie. Ett liknande förhållningssätt har Kylén (2004) som beskriver att det 

är viktigt att följa upp reliabiliteten och validiteten i samband med en enkätundersökning. 

 

4.4.1 Reliabilitet 

Reliabilitet beskrivs av Bryman och Bell (2013) som följdriktningen, överensstämmelsen och 

pålitligheten hos ett begreppsmått, vilket i grund och botten handlar om pålitligheten hos måtten 

och mätningarna. Detta är i princip i samma linje som Holme och Solvang (1997) som menar 

att reliabilitet handlar om hur mätningar utförs och hur noggrann man är vid bearbetning av 

informationen som har inhämtats. Ejlertsson (2014) och Yin (2015) hävdar att begreppet syftar 

till huruvida upprepade mätningar ger samma resultat. Enligt Eliasson (2013) ses reliabiliteten 

utifrån en vetenskaplig synvinkel som ett viktigt sätt för att kontrollera den data som studien 

bygger på och om inte data kan kontrolleras kan reliabiliteten i studien ifrågasättas. 
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Ett förhållningssätt för att öka reliabiliteten i en enkät beskrivs av Kylén (2004) som att använda 

sig av många frågor, vilket föranledde att vi i vår enkät valde att använda oss av flera olika 

frågor för såväl den oberoende och beroende som den modererande variabeln. Enligt Ejlertsson 

(2014) finns det en risk för att bortfallet blir större om enkäten är av allt för omfattande karaktär. 

En avvägning gjordes därför mellan å ena sidan ökad reliabilitet och å andra sidan enkätens 

längd och omfattning, detta i syfte att både tillgodose en hög reliabilitet och en hög 

svarsfrekvens. I och med att både den oberoende, den beroende och den modererande variabeln 

behandlas i minst tre frågor kan enkäten anses uppfylla en önskvärd nivå av reliabilitet. Vidare, 

med hänsyn till att enkäter saknar intervjuareffekt då ingen intervjuperson är närvarande vid 

genomförandet samt att all information har bearbetats på ett systematiskt och likartat sätt, 

förefaller den totala reliabiliteten som tillfredsställande för studien och vi kan förvänta oss att 

en identisk studie hade gett ett liknande resultat.       

 

4.4.2 Validitet 

Validitet handlar enligt Bryman och Bell (2013) om huruvida ett mått verkligen mäter det 

begrepp som det ämnar mäta. Ejlertsson (2014) samt Holme och Solvang (1997) beskriver det 

på snarlikt vis, där de sistnämnda betonar att information kan vara hur reliabel som helst men 

att den ändå inte är användbar om den inte mäter det vi vill eller tror oss mäta, det vill säga är 

valid. Validitet kan vanligtvis delas in i tre kategorier: begreppsvaliditet, intern validitet och 

extern validitet (Yin, 2015; Bryman & Bell, ibid.).  

 

Begreppsvaliditet syftar till huruvida ett mått för ett visst begrepp verkligen skildrar det som 

det ämnar att beteckna (Bryman & Bell, 2013). Kylén (2004) beskriver att validiteten ofta är 

lägre i fast strukturerade metoder jämfört med vad det är i metoder med lösare struktur. Det kan 

således sägas existera en risk i att använda sig av fast strukturerade metoder då det riskerar att 

reducera begreppsvaliditeten. I och med att vi inom ramen för denna enkät använde oss av 

bundna svar kan således respondenterna ha känt en begränsning gällande sina svar vilket kan 

ha haft en negativ påverkan på begreppsvaliditeten i studien. Den minskade begreppsvaliditeten 

motverkas av det faktum att vi har utfört en pilotstudie där ett stickprov har gått igenom enkäten 

i syfte att säkerställa att frågorna verkligen mäter det vi avser att mäta (Ejlertsson, 2014). 

Således kan begreppsvaliditeten anses tillfredsställande i studien.  

 

Intern validitet syftar till att bedöma huruvida en slutsats som innehåller ett kausalt samband 

mellan två eller fler variabler är hållbart eller inte. Detta kan till exempel ses som ett 
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orsaksförhållande där x orsakar y. Den interna validiteten bedömer huruvida vi kan vara säkra 

på att variabel x orsakar variationen i y och att det inte rör sig om påverkan från en annan 

variabel (Bryman & Bell, 2013). I och med att vi har en tvärsnittsdesign är det svårt att slå fast 

en viss orsaksriktning av variabler vilket till viss del sänker den interna validiteten (ibid.) Ett 

förhållningssätt som beskrivs av Yin (2015) för att öka den interna validiteten är skapandet av 

rivaliserande förklaringar. I och med att vi inom ramen för denna studie testar nollhypotesen 

för samtliga formulerade hypoteser samt inkluderar relevanta kontrollvariabler i analysen 

skapas en större tilltro till resultatet och därmed en högre intern validitet vilket innebär att detta 

kriterium uppfylls i studien. 

 

Extern validitet behandlar enligt Bryman och Bell (2013) frågan huruvida resultaten från en 

studie kan generaliseras eller ej, det vill säga om resultaten är tillämpbara utanför den specifika 

undersökningsenheten. En viktig parameter i detta sammanhang är hur undersökningsenheterna 

för studien väljs ut. Som forskare ska man i kvantitativa studier vara noga med att urvalet man 

gör är representativt, vilket innebär att det ska spegla hela populationen. Detta kan även 

uttryckas som att urvalet ska utgöra en miniatyr av den undersökta populationen. Eftersom 

denna studie kan sägas vara en totalundersökning där samtliga enheter inom populationen 

ämnas undersökas (Ejlertsson, 2014) frångår vi problematiken som kan uppstå kring extern 

validitet och representativitet och således uppfyller vi kriteriet för extern validitet i studien. 

4.5 Etiska överväganden 

Holme och Solvang (1997) beskriver etik som ett sätt att utvärdera de värderingsgrunder som 

existerar inom forskningen. Vidare hävdar Bryman och Bell (2013) att man genom att ta hänsyn 

till etik i sin forskning aktualiserar värderingarnas roll i processen. I vår studie har vi arbetat 

utefter de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (1990) har upprättat för den svenska 

forskningen, vilket inkluderar kravet om information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. 

Vi har även tagit hänsyn till kravet kring falska förespeglingar, vilket nämns av Bryman och 

Bell (ibid).  

 

Informationskravet innebär att forskaren ska delge samtliga berörda parter om studiens syfte, 

vilket vi tydligt gjorde i samband med utskicket av enkäten till föreningarna i form av ett 

följebrev. I samband med detta informerade vi också om att deltagande i studien var helt och 

hållet frivilligt, vilket innebär att även kravet om samtycke är uppfyllt. Konfidentialitetskravet, 
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som innebär att alla personer som ingår i en undersökning ska ges största möjliga 

konfidentialitet och att deras personuppgifter ska förvaras på ett säkert sätt, har vi uppfyllt 

genom att hantera all viktig information med största varsamhet och utan risk för att obehörig 

person får tillgång till den. I syfte att undvika att deltagande föreningars svar skulle läcka ut 

fördes informationen från enkäten enbart över till statistikprogrammet i kodad form. 

Informationen hanterades vidare, i samband med samtliga analyser, endast i aggregerad form 

för att undvika att enskilda föreningar skulle kunna identifieras utifrån de givna svaren. 

Nämnvärt är att ingen information av större känslighetsgrad, varken om enskilda individer eller 

föreningar, har varit relevant i denna studie. Slutligen har all mottagen information endast 

använts för forskningsändamål, nämligen i syfte att genomföra denna studie, vilket uppfyller 

kravet om nyttjande (Vetenskapsrådet, 1990). Gällande kravet om falska förespeglingar har 

även detta uppfyllts genom att ingen falsk eller vilseledande information har kommunicerats 

till respondenterna under studiens gång (Bryman & Bell, 2013). 

4.6 Dataanalys 

Den data som har inhämtats inom studien överfördes först och främst till Excel för att 

möjliggöra dels strukturering och dels manuell kodning av de kontrollvariabler som ej tillfrågats 

i enkäten. När kodningen var slutförd överfördes datan vidare in i programmet SPSS där 

följande tester genomfördes.    

 

4.6.1 Normalfördelning 

Normalfördelning beskrivs som en normalkurva med en symmetrisk form där majoriteten av 

observationerna är centrerade i mitten med en lägre frekvens av observationer ut mot de olika 

extremvärdena. För att bedöma om en beroende variabel har en normalfördelning kan man titta 

på en rad olika parametrar som skewness- och kurtosis-värden, histogram, boxplots, 

Kolmogorov-Smirnov, normal Q-Q plots och detrended normal Q-Q plots (Pallant, 2013). För 

att bedöma normalfördelning kan man utföra test för Kolmogorov-Smirnov, där datan anses 

vara normalfördelad vid alfavärden över 0,05 och icke normalfördelad vid värden under. 

Skewness- och kurtosis-tester visar datan på symmetrin av fördelningen respektive höjden och 

skarpheten av densamma. En positiv skevhet betyder att data är centrerad till vänster mot de 

låga värdena medan en negativ skevhet betyder att data är centrerad till höger mot de högre 

värdena. För kurtosis-värden över noll är datan fördelad relativt centrerad i mitten med höga 

toppar och långa tunna ändar och motsatt är kurtosis under noll fördelat relativt platt över hela 
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intervallet. När skevheten och kurtosis är lika med noll kan fördelningen anses vara perfekt. I 

samband med skewness- och kurtosis-tester kan det också vara fördelaktigt att komplementera 

med histogram för att inspektera distributionen av datan visuellt (Pallant, ibid.). För relativt 

stora urval kommer skevheten inte ha en stor betydelse för analysen men däremot kurtosis kan 

ha påverkan för variansen, särskilt för urval mindre än 200 (Tabachnick & Fidell, 2014). 

Drezner et al., (2010) hävdar att testet Kolmogorov-Smirnov i samband med större urval är att 

föredra framför det liknande testet Shapiro-Wilk. Vidare menar Pallant (ibid.) att icke 

normalfördelade variabler är vanligt förekommande vid större urval, något som enligt 

Andersson et al., (2010) inte är avgörande då man som tumregel kan anta en normalfördelning 

när antalet observationer överstiger 50. Utifrån central-limit-teorin beskrivs liknande att ett 

slumpmässigt urval från en population får ett medelvärde som är ungefärligt normalfördelat när 

urvalet blir tillräckligt stort. Anderson et al., (2010) beskriver här att central-limit-teorin kan 

antas gällande med en ungefärlig normalfördelning när antalet observationer överstiger 30.  

 

4.6.2 Cronbach’s Alpha 

Enligt Bryman och Bell (2013) är Cronbach’s Alpha ett mycket vanligt förekommande mått 

som ofta används vid mätning av en studies reliabilitet. Genom testet får man fram ett värde 

som sträcker sig mellan 0 och 1, där 0 = ingen reliabilitet alls och 1 = en perfekt reliabilitet. 

Bryman och Bell (ibid.) hävdar att en allmänt accepterad reliabilitetsnivå är 0,8, även om vissa 

forskare godtar siffror ner till 0,7. Pallant (2013) och DeVellis (2003) hävdar, i likhet med 

Bryman och Bell (ibid.), att Cronbach’s Alfa används i syfte att testa en variabels reliabilitet, 

men menar, likt vad Bryman och Bell (ibid.) framhäver som möjligt, att en vanligt 

förekommande acceptansnivå är 0,70 eller högre. En tidigare studie av Christiaens et al., (2010) 

har även påvisat att värdet på Cronbach’s Alfa är acceptabelt på en nivå lägre än 0,70, speciellt 

när skalan består av ett fåtal olika element. Detta styrks ytterligare av Jones och James (1979) 

som menar att Cronbach’s Alfa ger en konservativ bild över skalans reliabilitet vilket gör att 

man kan acceptera värden under 0,5. Även Hair et al., (2014) hävdar att lägre värden på 

Cronbach’s Alpha är acceptabla, framförallt i samband med mer explorativa studier. Pallant 

(ibid.) hävdar vidare att det i samband med analys av reliabiliteten av en datamängd är viktigt 

att alla element är konsekventa och mäter samma sak för att inte ge upphov till felaktiga resultat. 

 

4.6.3 Faktoranalys      

Faktoranalys innebär enligt Bryman och Bell (2013) samt Pallant (2013) att man använder 

multipla indikatormått för att avgöra om olika grupper av indikatorer hör samman och bildar 
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kluster, även kallat faktorer. Målet med en faktoranalys är att minska antalet variabler som 

forskaren i fråga behöver hantera. Faktoranalys används ofta i samband med mått som består 

av flera objekt, exempelvis likert-skalor, i syfte att studera den inneboende strukturen, eller för 

att avgöra om de dimensioner som man tror finns i ett mått faktiskt finns där. Det finns flera 

olika tekniker för utförande av faktoranalys, där den vanligaste är PCA (principal components 

analysis). För att utföra en faktoranalys beskriver Pallant (ibid.) att datan helst ska innehålla 

över 150 olika observationer, att datan i korrelationsmatrisen åtminstone ska innehålla en 

korrelation över 0,3, att Barlett`s test för sfäricitet ska vara statistiskt signifikant för en nivå där 

p<0,05, att Kaiser-Meyer-Olkin värdet ska vara över 0,6, att relationen mellan variablerna ska 

vara linjär samt att extremvärden ska undersökas och möjligen exkluderas. Även om Pallant 

(ibid.) menar att det är fördelaktigt med större urval i samband med en faktoranalys kan testet 

ändå ge bra resultat även för observationer som är färre än 50 (Jung, 2013). Tidigare studier 

visar att man i samband med faktoranalys har godtagit värden under 0,6 för Kaiser-Meyer-Olkin 

(Vayne-Bossert et al., 2017; Hill, 2011). I en doktorsavhandling av Hill (2011) framgick det 

vidare att faktoranalysen inte påverkades av värden på Kaiser-Meyer-Olkin inom intervallet 

0,5-0,6. 

 

4.6.4 Univariat analys 

Univariat analys beskrivs av Bryman och Bell (2013) som analys av en variabel i taget. Holme 

och Solvang (1996) beskriver vidare att syftet med en univariat analys är att man ska kunna 

säga hur värdena för en egenskap fördelar sig i ett stickprov. Såväl Bryman och Bell (ibid.) som 

Holme och Solvang (ibid.) tar upp antal observationer (N), medelvärde, medianvärde, 

minimum- och maximumvärde, typvärde och standardavvikelse som vanligt förekommande 

mått i en univariat analys. Medelvärde och medianvärde är mått för den centrala placeringen av 

data, där medelvärdet kan beräknas genom att addera värdet av samtliga observationer dividerat 

med antalet observationer och medianen erhålls genom att arrangera data i en ökande 

storleksordning och välja ut värdet av den mittersta observationen. Standardavvikelsen har 

alltid samma enhet som sin originaldata och beräknas vanligen genom att ta kvadratroten ur 

variansen. I de fall när datan är normalfördelad erhåller man 68,3 % av samtliga observationer 

+/- en standardavvikelse från medelvärdet. Vidare kan man för en normalfördelad data anta att 

99,7 % av observationerna finns inom intervallet +/- tre standardavvikelser från medelvärdet 

(Anderson et al., 2010). 
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4.6.5 Bivariat analys 

Bivariat analys innebär att två variabler i taget analyseras i syfte att undersöka hur de två är 

relaterade till varandra. Att på detta sätt söka efter relationer mellan två variabler innebär att 

man letar bevis eller tecken på att variationer i den ena variabeln stämmer överens med 

variationer i den andra (Bryman & Bell, 2013). Korrelation används inom bivariata analyser för 

att mäta styrkan och riktningen av en linjär relation mellan variabler. Programmet SPSS kan 

beräkna två olika typer av korrelation, dels en vanlig bivariat korrelation mellan två variabler 

och dels relationen mellan två variabler genom att samtidigt kontrollera för en annan variabel. 

För en vanlig bivariat korrelation, även kallad zero-order-korrelation, kan man antingen utföra 

ett parametriskt pearson-product-moment korrelationstest eller det icke parametriska testet 

spearmans rho. Pearson korrelationskoefficient r kan anta värden inom intervallet minus ett till 

plus ett, där den absoluta storleken av koefficienten mäter styrkan av relationen (Pallant, 2013). 

För att bedöma styrkan av korrelation presenterar Cohen (1992) följande riktlinjer: en absolut 

korrelation mellan 0,10–0,29 klassas som liten, en absolut korrelation mellan 0,30–0,49 klassas 

som medel och en absolut korrelation mellan 0,50-1 klassas som stor. Ett värde av antingen -1 

eller +1 indikerar vidare att det är ett perfekt samband mellan variablerna och att man genom 

vetskapen av den ena variabeln kan bestämma värdet av den andra. Tecknet framför 

koefficienten visar på om korrelationen är positiv eller negativ och således om en variabel ökar 

eller minskar i samband med att en annan variabel ökar. För utförande av ett parametriskt 

pearson-product-moment korrelationstest krävs antingen att båda variablerna är kontinuerliga 

alternativt att en är kontinuerlig och en dikotom (Pallant, ibid.). 

 

För att uppskatta variansen som de två olika variablerna delar kan man också beräkna 

coefficient of determination r2. Detta kan beräknas genom att kvadrera värdet för Pearson 

korrelationskoefficient r (pearson r). Värdet som erhålls efter kvadreringen mäts i procent och 

är värdet av variansen som delas mellan de två variablerna (Pallant, 2013; Anderson et al., 

2010). För att bedöma om korrelationen är statistiskt signifikant används traditionellt en nivå 

där p<0,05 (Pallant, ibid.). I samband med statiska analyser är det också vanligt förekommande 

att en nivå om p<0,01 eller p<0,10 används för att bedöma statistisk signifikans (Anderson et 

al., ibid.). I samband med testande av hypotes och tillhörande nollhypotes finns det en risk för 

att göra en felaktig slutsats, detta i termer av två olika fel: typ 1 och typ 2 fel. Typ 1 fel innebär 

att man väljer att inte acceptera en nollhypotes trots att den är sann och typ 2 fel är motsatt att 

man väljer att acceptera en nollhypotes trots den inte är sann. För att minska risken för typ 1 fel 

kan man välja att använda sig av en låg nivå på alfa, exempelvis 0,05 eller 0,01, men problemet 
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med att minska risken för typ 1 fel är att risken för typ 2 fel samtidigt ökar. Typ 1- och 2 fel är 

således omvänt relaterade till varandra vilket gör det omöjligt att eliminera båda riskerna 

(Pallant, ibid.). I samband med mer utforskande studier är det enligt Cohen (1992) allmänt 

accepterat att använda sig av högre nivåer på alfa och därmed en större risk för typ 1 fel. 

 

4.6.6 Multivariat analys 

Multivariat analys beskrivs av Bryman och Bell (2013) som ett samtidigt testande av tre eller 

fler variabler. I regel utförs multivariata analyser i syfte att kontrollera för variabler som kan 

förklara sambandet mellan oberoende och beroende variabel. En förutsättning för användande 

av multivariata analyser är att variablerna inte har en för hög multikollinearitet gentemot 

varandra. En hög multikollinearitet betyder enligt Anderson et al., (2010) att variablerna är 

starkt korrelerade med varandra vilket leder till problem för att förklara den beroende variabeln. 

Ett gränsvärde som ofta används för att mäta multikollinearitet är ett VIF-värde på över fyra 

och om detta överstigs är det ett tecken på existens av multikollinearitet (Pallant, 2013). I 

samband med tolkandet av multivariata analyser kan man erhålla hur mycket av variansen för 

den beroende variabeln som är förklarad av modellen (Anderson et al., ibid.). För små urval är 

det vanligt att detta värde är överskattat vilket gör att det justerade värdet ofta är bättre att 

använda. I samband med analys av den beroende variabeln är det viktigt att undersöka om 

värdet är statistiskt signifikant vid det valda värdet av alfa (Pallant, ibid.).  

 

För att bedöma det specifika bidraget som varje enskild variabel har på den beroende variabeln 

sker jämförelse mellan olika värden på koefficienten beta (B) utifrån standardiserade värden. 

Koefficienten med det högsta absoluta värdet kan bäst sägas förklara värdet av den beroende 

variabeln. För varje enskild variabel måste man undersöka om värdet är statistiskt signifikant 

vid vald nivå av alfa. Om variabeln inte är statistiskt signifikant gör den inte heller något unikt 

bidrag i modellen, vilket kan uppkomma av att variabler i modellen överlappar varandra 

(Pallant, 2013). I samband med utforskande studier är det vanligt att använda sig av högre 

nivåer av alfa vid användandet av multivariata analyser (Cohen, 1992). Innan man undersöker 

om den enskilda variabeln är signifikant vid vald nivå av alfa måste man bedöma om den 

gemensamma effekten av samtliga variabler är signifikant genom att undersöka om F-värdet är 

signifikant för modellen. Om F-värdet inte är signifikant för modellen kan man inte ta hänsyn 

till enskilt signifikanta variabler (Archdeacon, 1994).  
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5.0 Empiriskt resultat 
I följande avsnitt presenteras studiens empiriska resultat. Först redogörs för de beroende 

variablernas normalfördelning samt Cronbach’s Alpha och faktoranalys. Vidare presenteras 

univariata tester över samtliga variabler och slutligen följer bi- och multivariata analyser som 

ligger till grund för testandet av studiens formulerade hypoteser.  

___________________________________________________________________________ 

5.1 Normalfördelning  

Analysen inleddes med att undersöka fördelningen av de beroende variablerna HR- och social 

prestation. Utifrån Kolmogorov-Smirnov-analys, histogram över normalfördelningen samt 

skewness- och kurtosis-tester framgick att båda de beroende variablerna, HR- och social 

prestation, inte var normalfördelade. De beroende variablerna visade båda på ett alfavärde 

understigande 0,05 och påvisade således statistisk signifikans för Kolmogorov-Smirnov och 

var därmed inte normalfördelade.  

 

Gällande skewness- och kurtosis-testerna visade dessa på moderat skev fördelning för social 

prestation medan HR-prestation visade en något mer symmetrisk fördelning. För både HR- och 

social prestation var skevheten negativ vilket innebär en högerorientering från den horisontella 

symmetrin. För kurtosis-testerna visar datan en positiv kurtosis genom en högre samling av data 

i mitten med höga toppar för social prestation medan HR-prestation har en liten negativ kurtosis 

där fördelningen är mer platt i sin utformning. I tabell 5.1 samt figur 5.1 och 5.2 framgår hur de 

beroende variablerna är fördelade. 

 

Eftersom de beroende variablerna kan anses vara relativt normalfördelade och att parametriska 

tester enligt Pallant (2013) anses vara tillräckligt robusta för att hantera icke normalfördelade 

variabler valde vi att använda oss av parametriska tester för våra beroende variabler. Vidare 

styrker antalet observationer att datan kan antas vara normalfördelad för de beroende 

variablerna (Anderson et al., 2010). 
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Tabell 5.1 – Normalfördelning 

 

Figur 5.1 – Histogram för HR-prestation  Figur 5.2 – Histogram för social 

prestation  

5.2 Cronbach’s Alpha 

För studiens oberoende variabel, CSR-engagemang, visade Cronbach’s Alpha en 

reliabilitetsnivå på 0,888, vilket anses acceptabelt med beaktande av gränsvärdet 0,70 (Pallant, 

2013). De beroende variablerna HR- och social prestation visade värden på 0,818 respektive 

0,813, vilka också anses acceptabla. Även kontrollvariabeln ekonomisk prestation testades och 

accepterades vid reliabilitetsnivån 0,709. Vidare testades reliabilitetsnivån i två av studiens 

modererande variabler, formalisering och centralisering, genom Cronbach’s Alpha. Till följd 

av att en av enkätfrågorna för formalisering och två av enkätfrågorna för centralisering var 

omvända, det vill säga att ett högt svar från respondenten egentligen symboliserade ett lågt 

värde i resultatet och vice versa, tvingades vi justera dessa värden i SPSS. Med justerade värden 

uppgick Cronbach’s Alpha i dessa två variabler till 0,669 respektive 0,256, det vill säga under 

acceptansnivån. Till följd av det faktum att respondenterna kan ha missförstått innebörden i 
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dessa omvända frågor testade vi att exkludera dessa i Cronbach’s Alpha testet, vilket gav oss 

värdena 0,867 och 0,921. Eftersom det justerade värdet för formalisering (0,669) låg väldigt 

nära gränsen på 0,70 ansågs detta som tillräckligt, vilket även styrks av Christiaens et al., 

(2010), Hair et al., (2014) samt Jones och James (1979) som menar att det är acceptabelt med 

nivåer som understiger 0,70 för explorativa studier som undersöker en ny kontext. För variabeln 

centralisering användes det exkluderade värdet (0,921) och således ansågs båda dessa variabler 

uppfylla en acceptabel reliabilitetsnivå.  

  

 

Tabell 5.2 – Cronbach’s Alpha 

5.3 Faktoranalys 

För studiens tredje modererande variabel, komplexitet, genomfördes en faktoranalys (se tabell 

5.3). Utefter resultaten av denna faktoranalys kom det fram att komplexiteten mätte två skilda 

faktorer, vilket ledde fram till att vi valde att dela upp komplexitet, dels för hierarki och dels 

för socialt kapital. Komplexitet hierarki innefattar antal arbetstitlar och antal heltidsanställda, 

vilket i tabell 5.3 utgörs av komplexitet 1 och 2 (komponent 2), medan komplexitet socialt 

kapital innefattar antal ideellt arbetande och antal anställda med eftergymnasial utbildning, 

vilket i tabell 5.3 utgörs av komplexitet 3 och 4 (komponent 1).   

 

För att en faktoranalys ska ge ett bra resultat beskriver Pallant (2013) att data helst ska uppfylla 

förutsättningar gällande bland annat antal observationer och Kaiser-Meyer-Olkin-värde. För 

den initiala variabeln komplexitet innefattades totalt 88 fullständiga observationer, vilket var 

lägre än Pallants (ibid) rekommenderade antal om 150. I och med att Jung (2013) beskriver att 

en faktoranalys fortfarande kan ge bra resultat med så lite som 50 observationer ansågs 88 

observationer vara tillräckligt för utförande av en faktoranalys. Kaiser-Meyer-Olkin-värdet för 

komplexiteten var på samma sätt under den rekommenderade nivån 0,6 av Pallant (ibid), med 

ett värde om 0,516. I och med att värden i intervallet 0,5-0,6 enligt Hill (2011) inte påverkar 

resultatet av faktoranalysen och att 0,5 beskrivs som en lämplig nivå kan ett värde om 0,516 
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anses tillräckligt för utförande av en tillförlitlig faktoranalys. Vidare, med hänsyn till att 

Barlett´s test för sfäricitet var statististiskt signifikant, kunde vi på ett tillförlitligt sätt dela in 

komplexitet i de två olika komponenterna komplexitet hierarki och komplexitet socialt kapital. 

 

 

Tabell 5.3 – Faktoranalys för komplexitet 

 

En ytterligare faktoranalys utfördes för den oberoende variabeln CSR-engagemang, vilket 

påvisade att ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt ansvarstagande är tre olika komponenter av 

CSR. Oavsett det faktum att CSR-engagemang kan delas in i tre komponenter så mäter samtliga 

komponenter CSR-engagemanget, vilket gör att de statistiska resultaten för variabeln inte 

påverkas. Utifrån teorin av Reiman et al., (2015), Godfrey et al., (2009) samt Europeiska 

kommissionen (2001) ansågs det väntat att CSR bestod av ekonomiskt-, socialt och 

miljömässigt ansvarstagande vilket också bevisades av faktoranalysen. 

 

Harman’s single-factor-test användes för att undersöka för gemensam metod partiskhet 

(Podsakoff et al., 2003) inkluderande alla beroende och oberoende variabler i en orelaterad 

faktoranalys. Resultatet indikerade att datan hade en multipel faktorstruktur med en begränsad 

gemensam metod partiskhet. 

5.4 Univariata analyser 

I syfte att erhålla en god överblick över studiens samtliga variabler och dess värden utfördes 

univariata analyser för respektive variabel (se tabell 5.4). De värden som ansågs mest relevanta 

och som därav inkluderades i analysen var antal observationer, minimumvärde, 

maximumvärde, medelvärde och standardavvikelse.  
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Tabell 5.4 – Sammanställning av univariata analyser 

 

5.4.1 Oberoende variabel 

Studiens oberoende variabel, CSR-engagemang, har ett N-värde om 120, vilket innebär att 

antalet observationer uppgår till just 120. Variabeln uppvisar värden som sträcker sig mellan 

1,20–7,00, med ett medelvärde om 4,70. Detta tyder på att föreningarna upplever att deras CSR-

engagemang är högre än mittpunkten av skalan som i detta fall ligger på 4,0. Det kan således 

sägas att genomsnittligt för de 15 olika påståendena har föreningarna tenderat att svara i riktning 

mot “håller helt med” snarare än “håller inte med”. CSR-engagemanget genom ekonomiskt-, 

socialt- och miljömässigt ansvarstagande kan därmed anses relativt starkt utifrån den 

genomsnittliga föreningens perspektiv. Standardavvikelsen för den oberoende variabeln är 

1,03, vilket betyder att den största andelen av observationerna befinner sig i intervallet 3,67–

5,73. Utifrån intervallet stöds en högerförskjutning av data och det faktum att föreningar i 

genomsnitt har ett högre CSR-engagemang.   

 

5.4.2 Beroende variabler 

För studiens beroende variabel HR-prestation framgår att spridningen mellan de olika 

föreningarna är inom intervallet 2,33–7,00, med medelvärdet 4,90. Utifrån dessa värden kan 

det konstateras att föreningar generellt upplever att de har en HR-prestation som är högre än 

andra föreningar i samma liga. Medelvärdet för HR-prestation är något förskjutet till höger 

vilket kan ses utifrån att medelvärdet om 4,90 överstiger skalans mittpunkt om 

4,0.  Standardavvikelsen för HR-prestationen är 1,04, vilket betyder att en stor del av 

föreningarna har en genomsnittlig prestation utifrån de tre olika påståendena som ligger mellan 
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3,86 och 5,94. Utifrån det faktum att nästan samtliga respondenter, 119 av 120, svarade på 

påståendena ansågs datan vara representativ för urvalet. 

 

Vad det beträffar studiens andra beroende variabel, social prestation, förekom all data inom 

intervallet 1,33–7,00, med ett medelvärde om 5,04, en standardavvikelse om 1,08 och antal 

observationer om 119. På liknande sätt som för HR-prestation innebär detta att den sociala 

prestationen bland de svarande föreningarna generellt upplevs som högre än andra föreningar i 

samma liga. Medelvärdet för social prestation är jämfört med HR-prestation mer förskjutet åt 

höger, vilket betyder att även om intervallet är större existerar det fler observationer med högre 

genomsnittliga värden än för HR-prestation. Att standardavvikelsen uppgår till 1,08 betyder att 

föreningar mest förekommande har en prestation mellan 3,96 och 6,12. Antalet observationer 

uppgick till 119, vilket motsvarar samma antal som HR-prestation och därav på liknande sätt 

kan anses representativt för urvalet. 

 

5.4.3 Modererande variabler 

För de modererande variablerna framgår större skillnader mellan variablerna i avseende av 

intervall och antal observationer. Variabeln formalisering har ett N-värde, det vill säga antal 

observationer, som uppgår till 120, vilket innebär att samtliga respondenter har besvarat de 

påståenden som är hänförliga till denna variabel. Svaren befinner sig i intervallet 1,40–6,00, 

med ett medelvärde om 4,39, vilket tyder på en liten högerförskjutning av datan. Då datan 

endast sträcker sig upp till 6,00 på en sjugradig skala kan dock ett större antal observationer 

finnas i det mindre intervallet 4,01–6,00 än 1,40–3,99 och således kan det generellt sägas att 

föreningar har en högre formaliseringsgrad. För variabeln är det femte påståendet omkodat 

eftersom formaliseringsgraden är omvänd, det vill säga en hög formalisering beskrivs genom 

ett värde på ett medan övriga frågor påvisar en hög formalisering genom värdet sju. Majoriteten 

av observationerna för formalisering existerar inom standardavvikelsen 1,03 och intervallet 

3,36–5,42. Föreningar kan därmed generellt sägas ha en högre formaliseringsgrad.  

 

För variabeln centralisering finns det 119 olika observationer inom intervallet 1,33–7,00. 

Värdet för centralisering insamlades genom det genomsnittliga värdet av tre olika påståenden. 

I samband med de statistiska analyserna framkom det att majoriteten av respondenterna misstog 

två av de fem påståendena rörande grad av centralisering på grund av att de, i likhet med 

påståendet för formalisering, var omvända. Detta ledde till att vi valde att enbart använda oss 

av de första tre påståendena istället för de ursprungliga fem i syfte att uppnå en tillfredsställande 
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reliabilitet för studien. Medelvärdet för centraliseringen var således 5,37 för de tre påståendena, 

vilket tyder på en synnerligen stor högerförskjutning samt en hög genomsnittlig 

centraliseringsgrad bland föreningarna. Standardavvikelsen för variabeln uppgår till 1,25, vilket 

tyder på en större spridning av observationerna jämfört med exempelvis variabeln 

formalisering. Utifrån standardavvikelsen kan vi säga att mestadels av observationerna för 

centralisering befinner sig i intervallet 4,12–6,62 och således har den genomsnittliga föreningen 

en hög centraliseringsgrad. 

 

Den tredje modererande variabeln, komplexitet, delades i samband med analysen upp i två olika 

delar, dels komplexitet hierarki och dels komplexitet socialt kapital (se avsnitt 5.3 

Faktoranalys). Skälet till detta var att verktyget mätte två olika aspekter av komplexitet. Båda 

komplexitetsbegreppen uppvisade N-värden om 88, vilket innebär att antalet observationer var 

färre jämfört med övriga variabler. Att antalet observationer var få för komplexiteten härrör 

från att vissa frågor var svåra att bedöma, exempelvis antalet anställda med eftergymnasial 

utbildning. Svaren, som i detta fall inte utgår från en sjugradig skala utan där respondenten 

istället själv fick fylla i önskat antal, ligger i intervallet -0,75–7,12 för komplexitet hierarki och 

-1,11–3,52 för komplexitet socialt kapital. Att minimumvärdena är negativa kommer sig av att 

en faktoranalys genomfördes med efterföljande rotation av variabeln som följd. Medelvärdet 

och standardavvikelsen uppgår i båda fallen till 0 respektive 1. Värdena för komplexiteten, både 

gällande hierarki och socialt kapital, är inte möjliga att analysera genom univariata analyser på 

grund av faktoranalysen.  

 

5.4.4 Kontrollvariabler  

För samtliga kontrollvariabler var N-värdet synnerligen högt, där samtliga variabler höll sig 

inom intervallet 112-120 observationer och således kan datan sägas vara representativ för 

samtliga kontrollvariabler. Många av variablerna, däribland respondentens position i 

föreningen, mättes genom dikotoma variabler som antingen har värdet 0 eller 1. Medelvärdet 

av dessa variabler visar således på den utsträckning där värdet antar ett värde om 0 jämfört med 

1 och skiljer sig därmed från övriga kvot- och intervallvariabler. Exempelvis för den dikotoma 

variabeln ideell förening är medelvärdet 0,92, vilket tyder på majoriteten av fotbollsklubbarna 

är ideella i och med att värdet är förskjutet åt höger mot värdet 1 som representerar förekomsten 

av en ideell förening. Vidare, eftersom kontrollvariablerna befolkningsmängd och antal 

medlemmar i föreningen hade ett större intervall mellan sina maximum- och minimum-värden, 

befolkningsmängd från 100 till 1 515 000 och antal medlemmar från 0 till 20 000, valde vi att 
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använda oss av den naturliga logaritmen för att transformera datan. Detta gjordes i syfte att 

centrera datan mer runt medelvärdet och på så sätt “pressa ihop” extremvärden mer mot 

medelvärdet (Michelon & Parbonetti 2012; Rao & Tilt 2016). 

5.5 Bivariata analyser 

5.5.1 Oberoende och beroende variabler 

Korrelationen mellan den oberoende variabeln CSR-engagemang och de beroende variablerna 

HR- och social prestation är statistiskt signifikant vilket visas genom att alfavärdet är under 

0,05, i vårt fall 0,000. Detta betyder att relationen mellan CSR-engagemang och såväl HR- som 

social prestation är statistisk signifikant. Korrelationen mellan CSR-engagemang och HR- 

respektive social prestation är positiv vilket betyder att högre CSR-engagemang leder till en 

högre HR-/social prestation. Utifrån pearsons korrelationskoefficient leder en ökning av en 

enhet i CSR-engagemang till en ökning av 0,503 enheter för HR-prestation samt 0,519 enheter 

för social prestation. För både HR- och social prestation uppgick pearsons 

korrelationskoefficient (pearsons r) till över 0,5, vilket kännetecknar en stor korrelation mellan 

variablerna (Cohen, 1992). Vidare förklarar den oberoende variabeln CSR-engagemang 25,3 % 

av variansen för HR-prestation respektive 26,9 % av variansen för social prestation.  

 

Korrelationen mellan de beroende variablerna HR-prestation och social prestation är statistiskt 

signifikanta på en nivå av alfa om 0,000, vilket är betydligt lägre än det accepterade alfavärdet 

om 0,05. Pearsons korrelationskoefficient uppgick till 0,510 för variablerna vilket kännetecknar 

en stor korrelation (Cohen, 1992). En ökning av HR-prestation om en enhet eller vice versa 

social prestation leder till en ökning av social prestation respektive HR-prestation om 0,510 

enheter. Vidare förklaras 26 % av variansen mellan variablerna. 

 

 

Tabell 5.5 – Bivariat analys av oberoende och beroende variabler 
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5.5.2 Beroende variabler och kontrollvariabler 

För korrelationen mellan beroende variabler och kontrollvariabler kunde statistisk signifikans 

bevisas mellan HR-prestation och damföreningar, HR-prestation och ideella föreningar, HR-

prestation och ekonomisk prestation, social prestation och befolkningsmängd, social prestation 

och ideella föreningar samt social prestation och ekonomisk prestation. Alla dessa korrelationer 

var signifikanta vid en alfanivå om 0,05. För social prestation och ideell förening påvisades ett 

värde på pearsons korrelationskoefficient om -0,187, social prestation och befolkningsmängd -

0,244 samt social prestation och ekonomisk prestation 0,554. Mellan social prestation och ideell 

förening samt social prestation och befolkningsmängd visades således en liten korrelation 

medan social prestation och ekonomisk prestation enligt pearsons r påvisade en stor korrelation 

(Cohen, 1992). Totalt kunde 3,5 % och 6,0 % av variansen för social prestation förklaras av 

ideell förening respektive befolkningsmängd medan 30,7 % kunde förklaras av ekonomisk 

prestation. För relationen mellan HR-prestation och damföreningar uppgick värdet på pearsons 

korrelationskoefficient till -0,183, HR-prestation och ideella föreningar till -0,183 samt HR-

prestation och ekonomisk prestation till 0,369. Korrelation mellan HR-prestation samt 

damföreningar och ideella föreningar var således liten medan korrelationen mellan HR-

prestation och ekonomisk prestation var medel (Cohen, 1992). Totalt kunde 3,3 % av variansen 

för HR-prestation förklaras av de respektive variablerna damförening och ideell förening medan 

13,6 % av variansen kunde förklaras genom ekonomisk prestation. 

 

 

Tabell 5.6 – Bivariat analys av beroende variabler och kontrollvariabler 

 

5.5.3 Beroende och modererande variabler 

För korrelationen mellan beroende variabler och modererande variabler kunde statistisk 

signifikans bevisas mellan HR-prestation och formalisering, HR-prestation och centralisering, 

social prestation och formalisering samt social prestation och centralisering. Alla dessa 

korrelationer var signifikanta vid alfanivån 0,000, väl under den accepterade nivån om p<0.05. 

Pearsons korrelationskoefficient uppgick till 0,491 för social prestation och formalisering 

medan värdet för social prestation och centralisering uppgick till 0,334. För HR-prestation och 

formalisering var värdet för pearsons korrelationskoefficient 0,481 medan värdet för HR-
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prestation och centralisering uppgick till 0,460. Alla korrelationer mellan beroende variabler 

och modererande variabler kunde således klassas som medel (Cohen, 1992). Totalt kunde 

formalisering förklara 24,1 % av variansen för social prestation och 23,1 % av variansen för 

HR-prestation. Centralisering kunde vidare förklara 11,2 % av variansen för social prestation 

och 21,2 % av variansen för HR-prestation. 

 

 

Tabell 5.7 – Bivariat analys av beroende och modererande variabler 

 

5.5.4 Oberoende variabel och kontrollvariabler 

Mellan den oberoende variabeln och kontrollvariablerna kunde statistisk signifikans för 

korrelation bevisas för CSR-engagemang och damförening, CSR-engagemang och 

befolkningsmängd samt CSR-engagemang och ekonomisk prestation. Samtliga dessa 

korrelationer var signifikanta på en alfanivå om p<0,05. Pearson korrelationskoefficient 

uppgick till -0,231 för CSR-engagemang och damföreningar, -0,286 för CSR-engagemang och 

befolkningsmängd samt 0,438 för CSR-engagemang och ekonomisk prestation. Styrkan av 

korrelationen kunde således klassas som svag för CSR-engagemang gentemot damföreningar 

och befolkningsmängd medan den kunde klassificeras som medel för ekonomisk prestation 

(Cohen, 1992). För variabeln CSR-engagemang kunde kontrollvariablerna damförening, 

befolkningsmängd och ekonomisk prestation förklara vardera 5,3 %, 8,2 % och 19,2 % av 

variansen. 

 

 

Tabell 5.8 – Bivariat analys av oberoende variabel och kontrollvariabler 

 

5.5.5 Oberoende och modererande variabler 

För korrelationen mellan den oberoende variabeln och de modererande variablerna kunde 

statistisk signifikans bevisas mellan CSR-engagemang och formalisering samt CSR-
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engagemang och centralisering. Båda dessa korrelationer var signifikanta vid alfanivån 0,000, 

väl under den accepterade nivån om p<0,05. För korrelationen mellan CSR-engagemang och 

formalisering uppgick värdet för pearsons korrelationskoefficient till 0,481 medan värdet för 

centralisering uppgick till 0,406. Styrkan av båda korrelationerna kunde således klassificeras 

som medel (Cohen, 1992). De modererande variablerna formalisering och centralisering kunde 

förklara 23,1 % respektive 16,5 % av variansen för variabeln CSR-engagemang. 

 

 

Tabell 5.9 – Bivariat analys av oberoende och modererande variabler 

5.6 Multivariata analyser 

Nästa steg var att testa korrelationen mellan oberoende och beroende variabel med inverkan av 

såväl modererande variabler som kontrollvariabler. Detta gjordes för att undersöka om det 

existerade variabler som påverkade sambanden i den bivariata analysen. Först och främst 

testades VIF-värdet på studiens samtliga variabler i syfte att utesluta multikollinearitet som 

enligt Andersson et al., (2010) leder till problem för att förklara den beroende variabeln. Vidare 

testades korrelationen mellan samtliga möjliga kombinationer av oberoende, beroende och 

modererande variabler samt alla tillgängliga kontrollvariabler. Syftet med detta 

tillvägagångssätt var att testa korrelationen mellan samtliga variabler under samma 

förutsättningar för att på så sätt göra resultaten jämförbara. I samband med denna analys 

användes ett värde på alfa om p<0,10 till följd av studiens utforskande syfte och karaktär 

(Cohen, 1992). I tabell 5.10 respektive 5.12 framgår resultatet av den multivariata analysen för 

oberoende och beroende variabel med kontroll för samtliga kontrollvariabler respektive 

resultatet för den multivariata analysen för oberoende och beroende variabel med kontroll för 

samtliga kontrollvariabler samt modererande effekt.  

 

5.6.1 Oberoende och beroende variabler med kontroll för samtliga kontrollvariabler 

I samband med den multivariata analysen testades relationen mellan oberoende och beroende 

variabel med kontroll för samtliga kontrollvariabler för att bedöma om det existerade variabler 

som påverkade sambanden i den bivariata analysen (se tabell 5.10). Syftet var att kontrollera 

att den oberoende variabeln fortfarande kunde förutspå värdet av den beroende variabeln trots 
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inverkan av fler variabler (Pallant, 2013). För båda de beroende variablerna HR- och social 

prestation kunde relationen till den oberoende variabeln CSR-engagemang uppnå statistisk 

signifikans på en alfanivå av 0,000 trots att samtliga kontrollvariabler var inkluderade i 

modellen. Resultaten av den multivariata analysen kunde därmed styrka en statistiskt 

signifikant positiv korrelation mellan CSR-engagemang och HR-prestation samt CSR-

engagemang och social prestation liknande den i den bivariata analysen. Styrkan av 

korrelationen mellan den oberoende och de beroende variablerna var något mindre i den 

multivariata analysen med B-värden om 0,465 för HR-prestation och 0,326 för social prestation. 

Således kunde en enhets ökning i CSR-engagemang sägas öka HR-prestationen med 0,465 

enheter medan social prestation ökar med 0,326 enheter. Utifrån den multivariata analysen 

kunde styrkan av korrelationen för båda de beroende variablerna klassificeras som medel 

(Cohen, 1992). Skälet till att resultaten för CSR-engagemang kunde ses som relevanta för både 

HR-prestation och social prestation var att F-värdet påvisade statistisk signifikans för den 

gemensamma effekten av samtliga variabler och således kunde även de signifikanta resultaten 

för de enskilda variablerna godtas (Archdeacon, 1994). 

 

Bland kontrollvariablerna var det enbart ekonomisk prestation som visade på statistisk 

signifikans för såväl HR- som social prestation. I och med att modellen uppvisade ett signifikant 

F-värde om 0,000 kunde vi ta hänsyn till det signifikanta resultatet av ekonomisk prestation 

(Archdeacon, 1994). Vidare, utifrån vad som kan avläsas av tabell 5.10, kan modellen sägas 

förklara 24,3 % av variansen för HR-prestation och 38,5 % av variansen för social prestation 

efter justering för överlappande varians. VIF-värdet uppgick som högst till 1,902 för både HR- 

och social prestation, vilket innebär att gränsvärdet om 4 inte uppnås och multikollinearitet kan 

således uteslutas (Pallant, 2013).  
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Tabell 5.10 – Multivariat analys av oberoende och beroende variabler 

 

5.6.1.1 Ekonomisk prestation 

Till följd av att kontrollvariabeln ekonomisk prestation visade på signifikans i den multivariata 

analysen (se tabell 5.10) valde vi att utföra en multivariat analys med ekonomisk prestation som 

beroende variabel (se tabell 5.11). I denna analys visade den beroende variabeln en signifikant 

korrelation till den oberoende variabeln CSR-engagemang på en alfanivå om 0,000, detta trots 

att samtliga kontrollvariabler användes i modellen. Resultaten av den multivariata analysen 

kunde därmed styrka en statistiskt signifikant positiv korrelation mellan CSR-engagemang och 

ekonomisk prestation liknande den som framkom i den bivariata analysen. Styrkan av 

korrelationen mellan den oberoende och beroende variabeln var något mindre än i den bivariata 

analysen, med ett B-värde om 0,361 att jämföra med ett tidigare värde om 0,438. En ökning av 

CSR-engagemang med en enhet kunde därmed förväntas öka den ekonomiska prestationen med 

0,361 enheter. Utifrån den multivariata analysen kunde styrkan av korrelationen mellan CSR-

engagemang och ekonomisk prestation klassificeras som medel (Cohen, 1992). Skälet till att 

resultaten för CSR-engagemang kunde ses som relevanta för ekonomisk prestation var att F-

värdet var signifikant på en nivå om 0,000 och således kunde även de enskilda variablernas 

signifikanta resultat godtas (Archdeacon, 1994).  
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Bland kontrollvariablerna påvisade damförening, sportslig prestation och antal medlemmar 

statistisk signifikans vid en nivå om p<0,05. Vidare, utifrån vad som kan avläsas av tabell 5.11, 

kan modellen sägas förklara 29 % av variansen för ekonomisk prestation efter justering för 

överlappande varians och det högsta VIF-värdet om 1,899 underskrider gränsvärdet om 4 vilket 

betyder att multikollinearitet kan uteslutas (Pallant, 2013). 

 

 

Tabell 5.11 – Multivariat analys av ekonomisk prestation 

 

5.6.2 Oberoende och beroende variabel med kontroll för samtliga kontrollvariabler samt 

modererande effekt  

I den multivariata analysen testades, utöver relationen mellan oberoende och beroende variabel 

med kontroll för samtliga kontrollvariabler, även relationen mellan oberoende och beroende 

variabel med kontroll för samtliga kontrollvariabler samt modererande effekt. Resultatet av 

analysen framgår i tabell 5.12. I modell 4 visade en av de modererande variablerna, komplexitet 

socialt kapital, ett signifikansvärde om 0,036, det vill säga under såväl p<0,10 som p<0,05, för 

relationen mellan CSR-engagemang och HR-prestation. I och med att F-värdet i modellen var 

statistiskt signifikant kunde den gemensamma effekten för samtliga variabler anses vara 

signifikant och således kunde också enskilda variablers resultat tolkas och användas 
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(Archdeacon, 1994). Övriga modererande variabler i modell 4 och 5 låg på signifikansnivåer 

väl över den accepterade nivån om p<0,10. De högsta VIF-värdena uppgick till 3,613 respektive 

3,603, vilket underskrider gränsvärdet om fyra (Pallant, 2013). 

 

Utöver analys av samtliga modererande variabler i samma modell testades även varje 

modererande variabel i en separat analys, dels mot HR-prestation och dels mot social prestation, 

i syfte att säkerställa resultatet av den gemensamma modellen. Dessa tester bekräftade till stor 

del de framkomna resultaten, det vill säga att det inte existerade någon statistisk signifikans för 

de modererande variablerna formalisering, centralisering och komplexitet hierarki. 

Komplexitet socialt kapital visade, som förväntat, ingen signifikans i relationen mellan CSR-

engagemang och social prestation. Anmärkningsvärt var att ingen signifikans heller framkom 

för variabeln i relationen mellan CSR-engagemang och HR-prestation med ett signifikansvärde 

om 0,244 och således visade denna analys på ett annorlunda resultat mot det som framgår av 

tabell 5.12. Att resultatet blir annorlunda för den separata modellen kan bero på att samtliga 

modererande variabler i modell 4 ges hänsyn samtidigt eller att flera olika variabler korrelerar 

med varandra. En annan anledning kan vara det begränsade urvalet för denna variabel om 83 

stycken. Oavsett orsak uppstår en viss osäkerhet kring huruvida resultatet för komplexitet 

socialt kapital i relationen mellan CSR-engagemang och HR-prestation är signifikant eller ej.  
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Tabell 5.12 – Multivariat analys av oberoende, beroende och modererande variabler 

 

5.6.3 Post hoc analys 

Nästa steg i analysen var att testa samma kombinationer av oberoende, beroende och 

modererande variabler igen men denna gång med färre antal kontrollvariabler i en så kallad 

post hoc analys. Genom att utföra analysen vid flera upprepade tillfällen och vid varje tillfälle 

justera vilka kontrollvariabler som användes var det möjligt att uppnå statistisk signifikans för 

de modererande variablerna. Uppkomsten till att vi valde att justera vilka kontrollvariabler som 

användes i samband med analysen var att minska risken för överlappande variabler som döljer 

statistisk signifikans för modererande variabler. Användandet av flera överlappande 

kontrollvariabler kan således hindra uppkomsten av statistisk signifikans i modellen (Pallant, 

2013).  

 

Variabler Std.B Std.E Sig Std.B Std.E Sig

2 = Dam -0,071 0,280 0,576 0,043 0,251 0,698

0 = ett lag i  berörda divisioner, 1 = två lag i  berörda divisioner-0,050 0,403 0,688 -0,148 0,361 0,176

Föreningens ålder 0,068 0,004 0,579 -0,112 0,003 0,293

Sportslig prestation -0,020 0,034 0,869 0,073 0,030 0,484

1 = Ord 0,053 0,278 0,687 0,021 0,249 0,856

2 = VD 0,037 0,330 0,778 -0,104 0,296 0,357

3 = Styr 0,036 0,482 0,767 -0,135 0,432 0,209

Antal år i  föreningen 0,086 0,012 0,555 0,008 0,011 0,947

Antal år i  nuvarande roll 0,113 0,021 0,452 0,082 0,019 0,530

1 = ideell förening -0,092 0,490 0,481 -0,104 0,439 0,360

Ekonomisk prestation 0,334 0,134 0,010** 0,563 0,120 0,000***

Befolkningsmängd.LN 0,144 0,068 0,250 -0,032 0,061 0,765

Antalmedlemmar.LN 0,009 0,115 0,948 0,081 0,103 0,505

CSR-engagemang 0,318 0,121 0,010** 0,241 0,121 0,042**

Formalisering 0,295 0,116 0,012** 0,275 0,116 0,016**

Centralisering 0,264 0,090 0,017** 0,064 0,090 0,540

Komplexitet Hierarki 0,059 0,111 0,584 0,060 0,111 0,564

Komplexitet Socialt kapital 0,174 0,123 0,143 0,034 0,123 0,764

Z.CSR.X.Z.Formalisering -0,132 0,104 0,299 -0,141 0,106 0,260

Z.CSR.X.Z.Centralisering -0,073 0,124 0,561 -0,089 0,127 0,472

Z.CSR.X.Z.Komplexitet Hierarki 0,222 0,308 0,186 -0,187 0,315 0,258

Z.CSR.X.Z.Komplexitet Socialt kapital 0,243 0,106 0,036** 0,129 0,109 0,252

Konstant 1,551 1,327 0,247 2,456 1,357 0,075*

F-värde 3,244 0,000*** 3,364 0,000***

R2 / Adj. R2 
0,543 / 0,376 0,552 / 0,388

VIF-värde, högsta 3,613 3,603

Note: *** p < .01; ** p < .05; * p < .10

n=83 n=83

Modell 4 Modell 5

HR-prestation Social prestation
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I samband med justerandet av kontrollvariabler hittades statistisk signifikans för komplexitet 

socialt kapital för två olika uppsättningar kontrollvariabler på en alfanivå om 0,087 för den 

beroende variabeln HR-prestation (se tabell 5.13 och 5.14). I båda dessa modeller var även F-

värdet signifikant vilket innebar att enskilda variablers resultat kunde tolkas och användas 

vidare (Archdeacon, 1994). För modell 8 (tabell 5.15) innehållande samtliga de modererande 

variablerna formalisering, centralisering, komplexitet socialt kapital och komplexitet hierarki 

var F-värdet statistisk signifikant på en nivå av alfa om 0,000. I denna modell visade de 

modererande variablerna centralisering och komplexitet hierarki på statistisk signifikans på en 

alfanivå om 0,028 respektive 0,053, väl under gränsvärdet om p<0,10. För social prestation 

kunde totalt 35 % av variansen förklaras av tabellen efter justerande av överlappande varians 

och för de signifikanta variablerna komplexitet hierarki och centralisering uppgick betavärdet 

till -0,281 respektive -0,299. En ökning av en enhet av komplexitet hierarki samt centralisering 

ger således upphov till ett värde på social prestation i relation till CSR-engagemang som är -

0,281 respektive -0,299 enheter lägre. För HR-prestation kunde 14,4 % av variansen förklaras 

med justering för överlappande varians för båda modellerna 6 och 7 (tabell 5.13 och 5.14) och 

B-värdet uppgick till 0,195. Vidare var VIF-värdena för samtliga post hoc analyser under 

gränsvärdet om fyra och således kunde multikollinearitet uteslutas för samtliga modeller. 

 

 

Tabell 5.13 – Post hoc analys 1 
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Tabell 5.14 – Post hoc analys 2 

 

 

Tabell 5.15 – Post hoc analys 3 

Variabler Std.B Std.E Sig

0 = ett lag i  berörda divisioner, 1 = två lag i  berörda divisioner-0,153 0,334 0,232

Föreningens ålder -0,150 0,004 0,273

Sportslig prestation -0,025 0,029 0,827

Antal år i  föreningen 0,019 0,011 0,901

Antal år i  nuvarande roll 0,117 0,022 0,440

Befolkningsmängd.LN -0,055 0,062 0,668

Antalmedlemmar.LN 0,308 0,098 0,028**

CSR-engagemang 0,373 0,112 0,002***

Formalisering 0,231 0,110 0,046**

Centralisering 0,207 0,084 0,067*

Komplexitet Hierarki 0,111 0,095 0,310

Komplexitet Socialt kapital 0,023 0,102 0,842

Z.CSR.X.Z.Formalisering 0,157 0,126 0,205

Z.CSR.X.Z.Centralisering -0,299 0,127 0,028**

Z.CSR.X.Z.Komplexitet Hierarki -0,287 0,240 0,053*

Z.CSR.X.Z.Komplexitet Socialt kapital 0,106 0,088 0,323

Konstant 3,058 0,986 0,003***

F-värde 3,687 0,000***

R2 / Adj. R2 
0,480 / 0,350

VIF-värde, högsta 2,788

Note: *** p < .01; ** p < .05; * p < .10

Modell 8

Social prestation

n=81
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5.6.4 Two-way interaction effect plot 

Efter post hoc analysen genomfördes visualiseringar av den multipla regressionsanalysen med 

modererande effekt i så kallade Two-way interaction effect plots för samtliga statistiskt 

signifikanta resultat. Tabellerna som presenteras i stycket nedan visar effekten som studiens 

modererande variabler har på studiens oberoende och beroende variabler. Two-way interaction 

effect plot konstruerades av Dawson (2014) i syfte att illustrera en modererande variabels 

påverkan i samband med en låg och hög effekt och på sätt visa hur modererande variabler kan 

hanteras statistiskt genom att testas och tolkas.  

 

5.6.4.1 Modell 1 

I modellen nedan visas relationen mellan CSR-engagemang och HR-prestation med inverkan 

av komplexitet socialt kapital. Enligt modellen framgår det att såväl en hög som låg grad av 

komplexitet socialt kapital ökar HR-prestationen i relation till CSR-engagemang, dock är 

effekten större vid en hög komplexitetsgrad (socialt kapital). I samband med en låg 

komplexitetsgrad (socialt kapital) är ökningen av HR-prestation i relation till CSR-engagemang 

marginell. Den modererande variabeln komplexitet socialt kapital innefattar antal ideellt 

arbetande samt antal anställda med eftergymnasial utbildning och därmed kan en ökad mängd 

ideellt arbetande samt anställda med eftergymnasial utbildning sägas öka HR-prestationen i 

relation till CSR-engagemang. Modellen visade en statistisk signifikans på en nivå av både 

p<0,10 och p<0,05 för den modererande variabeln med ett signifikansvärde om 0,036. 

 

 

Figur 5.3 – Two-way interaction effect plot 1 
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5.6.4.2 Modell 2 

I nästa modell visas återigen relationen mellan CSR-engagemang och HR-prestation med 

inverkan av komplexitet socialt kapital. Enligt modellen framgår det att såväl en hög som låg 

grad av komplexitet socialt kapital ökar HR-prestationen i relation till CSR-engagemanget, 

dock är effekten större vid en hög komplexitetsgrad (socialt kapital). Den modererande 

variabeln komplexitet socialt kapital innefattar antal ideellt arbetande samt antalet anställda 

med eftergymnasial utbildning och därmed kan en ökad mängd ideellt arbetande samt anställda 

med eftergymnasial utbildning sägas öka HR-prestationen i relation till CSR-engagemang. 

Modellen visade en statistisk signifikans på en nivå av p<0,10 för den modererande variabeln 

med ett signifikansvärde om 0,087. 

 

 

Figur 5.4 – Two-way interaction effect plot 2 

 

5.6.4.3 Modell 3 

I följande modell redovisas på liknande sätt som i både modell 1 och 2 relationen mellan CSR-

engagemang och HR-prestation med inverkan av komplexitet socialt kapital. Noterbart är att 

komplexitet socialt kapital uppvisade samma signifikansvärden för denna modell och modell 

2, dock med olika uppsättningar kontrollvariabler och skillnaden bestod enbart i att konstanten 

skilde sig åt. Därmed är följande modell snarlik den som presenterades ovan. I modellen nedan 

framgår det, likt den som tidigare presenterats, att såväl en hög som låg grad av komplexitet 

socialt kapital ökar HR-prestationen i relation till CSR-engagemang, dock är effekten större vid 

en hög komplexitetsgrad. Den modererande variabeln komplexitet socialt kapital innefattar de 

två delarna antal ideellt arbetande samt antalet anställda med eftergymnasial utbildning och 

därmed kan en ökad mängd ideellt arbetande samt anställda med eftergymnasial utbildning även 
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i denna modell sägas öka HR-prestationen i relation till CSR-engagemang. Modellen visade 

statistisk signifikans på en nivå av p<0,10, återigen med ett signifikansvärde om 0,087.  

 

 

Figur 5.5 – Two-way interaction effect plot 3 

 

5.6.4.4 Modell 4 

I modellen nedan framgår relationen mellan CSR-engagemang och social prestation med 

inverkan av den modererande variabeln centralisering. Denna modell uppvisade ett 

signifikansvärde om 0,028, det vill säga märkbart under signifikansnivån om p<0,10 samt 

p<0,05. Av tabellen att döma är det tydligt att den sociala prestationen ökar i relation till CSR-

engagemang under inverkan av låg centralisering medan den minskar något i relation till CSR-

engagemang under inverkan av hög centralisering. Man kan således konstatera att en låg 

centralisering har en märkbart positiv effekt för sambandet medan en hög centralisering endast 

har en marginellt negativ effekt. Studien tyder på att ju mindre ledande befattningshavare är 

delaktiga i informationsinsamling, analys, förmedling av information samt verkställande av 

beslut desto högre social prestation i relation till CSR-engagemang. 
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Figur 5.6 – Two-way interaction effect plot 4 

5.6.2.5 Modell 5 

I modellen nedan framgår relationen mellan den oberoende variabeln CSR-engagemang och 

den beroende variabeln social prestation med inverkan av den modererande variabeln 

komplexitet hierarki. För den modererande variabeln komplexitet hierarki leder en hög nivå till 

en lägre social prestation i relation till CSR-engagemang medan en lägre komplexitet hierarki 

leder till en kraftigt ökande social prestation i relationen till CSR-engagemang. Komplexitet 

hierarki är statistiskt signifikant på en nivå av p<0,10 med ett signifikansvärde om 0,053. 

Således kan en hög komplexitet (hierarki) sägas ha en negativ effekt på social prestation och 

relationen till CSR-engagemang medan en låg komplexitet (hierarki) har en större positiv effekt 

på sambandet. Studien tyder på att ju färre arbetstitlar och heltidsanställda en fotbollsförening 

har, desto högre är den sociala prestationen i relation till CSR-engagemang. 

 

 

Figur 5.7 – Two-way interaction effect plot 5 
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6.0 Empirisk analys 
I detta avsnitt diskuteras de resultat som framkommit i studien och analyseras vidare med 

koppling till de givna teorierna. Avsnittet inleds med en generell diskussion kring studien som 

helhet och följs sedan upp av en hypotesprövning där samtliga formulerade hypoteser 

behandlas och antingen accepteras eller ej.  

___________________________________________________________________________  

6.1 Inledande diskussion 

Utgångspunkten för studien har varit det formulerade syftet att testa och förklara CSR-

engagemangs påverkan på svenska fotbollsföreningars HR- och sociala prestation samt om 

organisationsstruktur i termer av formaliserings-, centraliserings- och komplexitetsgrad 

påverkar detta samband. För att uppnå syftet krävdes en stor insamling och kvantifiering av 

data angående de tre beståndsdelarna CSR-engagemang, prestation och organisationsstruktur. 

Med facit i hand är det därför mycket glädjande att så många som 120 olika föreningar valde 

att besvara den enkät som skickades ut. Detta motsvarar 54 % av de totalt 223 föreningarna som 

tillfrågades och framstår ur vår synvinkel som ett mycket högt och engagerat deltagande. En 

annan faktor som framstår som intressant att nämna är CSR-engagemanget inom föreningarna, 

som enligt resultatet ligger på höga nivåer. Medelvärdet för CSR-engagemang uppgick till 4,70, 

vilket betyder att många av föreningarna upplever att de aktivt engagerar sig i frågor rörande 

ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt ansvarstagande. Med tanke på att tidigare forskning 

kring CSR inom fotboll, i synnerhet ur en svensk kontext, är bristande framstår detta resultat 

som högst tillfredsställande och vittnar om att fenomenet CSR är utbrett över många olika 

sektorer. Att det har spridit sig till svenska fotbollsföreningar kan vara ett resultat av yttre 

påtryckningar och förväntningar från såväl supportrar och publik som samhället i stort. I takt 

med den ökade kommersialiseringen, de allt högre lönerna och bonusarna samt existensen av 

rasism och huliganism har legitimiteten inom fotbollsklubbar blivit allt mer ifrågasatt (Slack & 

Shrives, 2008) och CSR-relaterade aktiviteter kan således fungera som ett sätt att signalera att 

man som förening tar det ansvar som förväntas. Att stärka föreningens varumärke och erhålla 

legitimitet från de viktigaste intressenterna framstår som allt viktigare i dagens idrottsvärld i 

syfte att locka till sig publik och sponsorer och därigenom uppnå de övergripande målen för 

verksamheten. Enligt Blumrodt et al., (2013) och Keller (2008) skulle ett stort CSR-

engagemang möjligen kunna vara nyckeln till detta. Oavsett bakomliggande anledning är det 
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glädjande att de svenska fotbollsföreningarna upplever att de engagerar sig i och värdesätter 

CSR-relaterade problem och frågor.    

6.2 Hypotesprövning 

6.2.1 Hypotes 1 

I den första hypotesen behandlas CSR-engagemang som den oberoende variabeln och HR-

prestation som den beroende. I teorin belystes faktumet att HR-prestationen är viktig att mäta 

inom idrottsorganisationer, framförallt i termer av möjligheten att locka till sig duktig 

arbetskraft (Papaioannou et al., 2012; Delaney & Huselid, 1996; Carmeli, 2008). Vidare 

framhölls att CSR i många fall har en positiv påverkan på anställdas motivation, moral, lojalitet 

och engagemang samt att en organisations CSR-engagemang utvecklar resurser som är 

kopplade till organisationskulturen, däribland HR-prestation (Branco & Rodrigues, 2006). 

Teorin betonade även att CSR kan fungera som ett sätt att locka till sig personal som vill jobba 

i en socialt ansvarstagande organisation (Boyd & Gessner, 2013). Baserat på att CSR kan liknas 

vid ett medel för att förbättra HR-prestationen genom att attrahera, behålla och utveckla duktig 

arbetskraft tydde mycket på att relationen mellan CSR-engagemang och HR-prestation är 

positiv, vilket föranledde följande hypotesbildning:  

 

Hypotes 1: CSR-engagemang är positivt relaterat till HR-prestation. 

 

6.2.1.1 Statistisk analys 

I den beskrivande statistiken framgick det att medelvärdet för den oberoende variabeln CSR-

engagemang uppgick till 4,70, vilket med utgångspunkt i den sjugradiga skalan tyder på att 

svenska fotbollsföreningar upplever sitt CSR-engagemang som relativt högt. Medelvärdet för 

den beroende variabeln HR-prestation var än högre, 4,90, även detta på en sjugradig skala, 

vilket innebär att de flesta föreningarna upplever att deras HR-prestation är högre än jämförbara 

konkurrenter. I följande hypotesprövning framgår om HR-prestationen är korrelerad med CSR-

engagemang eller ej. 

 

Den bivariata analysen visar tydligt att korrelationen mellan den oberoende variabeln CSR-

engagemang och den beroende variabeln HR-prestation är statistiskt signifikant. Relationen 

uppvisar ett alfavärde om 0,000, vilket är väl under signifikansnivån om p<0,05. Att relationen 

mellan variablerna är positiv innebär vidare att ett högre CSR-engagemang leder till en högre 

HR-prestation. Pearsons korrelationskoefficient ger ett värde om 0,503, vilket betyder att en 
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ökning av CSR-engagemang med en enhet leder till en ökning i HR-prestation med 0,503 

enheter. Att värdet överstiger 0,5 tyder på att styrkan på korrelationen mellan variablerna är 

stor (Cohen, 1992). Totalt kan 25,3 % av variansen av HR-prestation förklaras av den 

oberoende variabeln CSR-engagemang, vilket åskådliggör faktumet att CSR-engagemang kan 

förklara en stor del av HR-prestationen. Vidare stödjer den multivariata analysen den bivariata 

analysen och det faktum att korrelationen mellan den oberoende variabeln CSR-engagemang 

och den beroende variabeln HR-prestation är statistiskt signifikant. Relationen uppvisar 

liknande ett alfavärde om 0,000, vilket är väl under signifikansnivån om p<0,05. Relationen 

mellan variablerna är positiv, där ett högre CSR-engagemang leder till en högre HR-prestation, 

även om styrkan av korrelationen är något mindre än i den bivariata analysen. Det faktum att 

styrkan av korrelationen har blivit något svagare i den multivariata analysen kan förklaras av 

att någon av de använda kontrollvariablerna förklarar en del av förändringen i HR-prestation 

vilket tidigare, i den bivariata analysen, förklarades av CSR-engagemang. Eftersom värdet för 

ekonomisk prestation uppvisar statistisk signifikans för den beroende variabeln HR-prestation 

är det sannolikt att den ekonomiska prestationen förklarar en del av förändringen av HR-

prestation i analysen. B-värdet för CSR-engagemang uppgår till 0,465 i modellen, en minskning 

mot 0,503 enheter som påvisades i den bivariata analysen. Styrkan av korrelationen är medel i 

den multivariata analysen, till skillnad från stor som den var i den bivariata analysen mellan 

den oberoende och beroende variabeln (Cohen, 1992). Totalt kan 24,3 % av variansen, efter 

justering för överlappande varians, förklaras för HR-prestation i modellen, där majoriteten av 

variansen för den beroende variabeln kan förklaras av den oberoende variabeln CSR-

engagemang.     

 

Med utgångspunkt i att variablerna är starkt positivt korrelerade och statistiskt signifikanta 

på en nivå av såväl p<0,05 som p<0,01 accepteras hypotes 1.  

 

6.2.1.2 Teoretisk analys 

Ett skäl till att CSR-engagemang kan accepteras som positivt relaterat till HR-prestation är att 

anställda samt samhället som helhet kan ses som två viktiga intressenter för fotbollsföreningar 

(Wheeler & Sillanpää, 1997; Carroll & Buchholtz, 2003). För att uppnå en hög HR-prestation 

måste man således tillmötesgå de krav som föreligger från anställda inom föreningen, både 

specialister och volontärarbetare, samt samhället som helhet rörande CSR innefattande 

ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt ansvarstagande för att därigenom erhålla legitimitet och 

undvika sanktioner (Deegan & Unerman, 2011). För att möta de krav som sätts av intressenterna 
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måste fotbollsföreningarna således aktivt jobba med sitt CSR-engagemang för att tillfredsställa 

de intressenter som påverkar föreningens HR-prestation (Yang & Rivers, 2009). 

Fotbollsföreningar som inte jobbar aktivt med CSR riskerar att bryta mot det sociala kontraktet 

som existerar mellan dem och samhället. Om detta kontrakt bryts riskerar föreningen sanktioner 

i form av legala hinder, bojkotter samt svårigheter att erhålla kapital och arbetskontrakt och 

således skapas svårigheter att uppnå en hög HR-prestation (Deegan & Unerman, 2011). I och 

med att intressenter inom sportindustrin är mer benägna att förlåta sportorganisationer framstår 

det som att fotbollsföreningar har svårare att bryta mot det sociala kontraktet än andra 

organisationer (Bourg & Gouguet, 2010). I och med att CSR-engagemang inte i samma 

utsträckning krävs för fotbollsföreningar i jämförelse med andra organisationer (Breitbarth & 

Rieth, 2012; Babiak & Wolfe, 2009) borde således ett högre CSR-engagemang fungera som en 

konkurrensfördel mot föreningens intressenter och föreningar som har ett högre CSR-

engagemang borde därmed erhålla konkurrensfördelar gentemot övriga föreningar. På så sätt 

blir det viktigt för fotbollsföreningar att signalera att man har ett högt CSR-engagemang för att 

kunna ta del av de långsiktiga ekonomiska fördelar som är associerade med ett högt CSR-

engagemang innefattande ett ökat antal åskådare, ett förbättrat varumärke och en bättre förmåga 

att locka till sig duktig arbetskraft (Preuss, 2007; Papaioannou et al., 2012). Att locka till sig 

och behålla duktig arbetskraft framhålls av Delaney och Huselid (1996) samt Carmeli (2008) 

som en viktig del för att uppnå en hög HR-prestation inom organisationer. HR-prestation kan 

också vidare ses som en viktig aspekt i mätandet av den totala organisatoriska prestationen 

genom att HR-aspekter förbättrar effektiviteten för såväl anställda som organisationen som 

helhet (Carmeli, Ibid.). Utifrån den multivariata analysen av CSR-engagemang och HR-

prestation med kontroll för samtliga kontrollvariabler kan den positiva relationen således 

förklaras av det faktum att CSR kan ses som ett medel för att förbättra HR-prestationen genom 

att attrahera, behålla och utveckla sin personal inom fotbollsföreningar (Lussier & Kimball, 

2014; Papaioannou et al., 2012; Delaney & Huselid, 1996; Carmeli, ibid.). Det statististiskt 

signifikanta resultatet av den multivariata analysen har således stöd från teorin vilket i sin tur 

stödjer valet att acceptera hypotes 1. 

 

6.2.2 Hypotes 2 

I den andra hypotesen behandlas CSR-engagemang fortsatt som oberoende variabel, men 

istället för HR-prestation används istället social prestation som den beroende variabeln. I teorin 

kring social prestation lyftes först och främst insikten att anseende och kommunikation är 

viktiga prestationsfaktorer inom idrottsföreningar i syfte att sprida information och en positiv 
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bild av organisationen ut mot dess intressenter (Winand et al., 2010). Vidare betonades det 

faktum att en social dimension är viktig för att kunna möta de krav och förväntningar som 

existerar från samhället (Handelman & Arnold, 1999; Uecker-Mercado & Walker, 2012) och 

att social prestation i många fall är starkt förknippat med den upplevda legitimiteten inom en 

organisation (Strand, 1983). Enligt Anagnostopoulos och Shilbury (2013) är fotbollsklubbars 

sociala prestation synonymt med hur de tacklar sina sociala problem och Anagnostopoulos et 

al., (2014) hävdar vidare att det existerar ett positivt samband mellan CSR-engagemang och 

social prestation inom fotbollsföreningar. Med utgångspunkt i dessa resonemang formulerades 

följande hypotes:        

 

Hypotes 2: CSR-engagemang är positivt relaterat till social prestation. 

 

6.2.2.1 Statistisk analys 

Enligt den beskrivande statistiken framgick det att medelvärdet för social prestation var 5,04, 

vilket precis som CSR-engagemang och HR-prestation utgick från en sjugradig skala. Detta 

innebär att svenska fotbollsföreningar generellt upplever att deras sociala prestation är högre än 

jämförbara konkurrenter samt att den är något högre än HR-prestationen samt CSR-

engagemang som hade ett medelvärde om 4,90 respektive 4,70. I följande stycke framkommer 

huruvida den sociala prestationen är korrelerad med CSR-engagemang eller ej. 

 

Den bivariata analysen visar, i likhet med den för HR-prestationen, tydligt att korrelationen 

mellan CSR-engagemang och social prestation är statistiskt signifikant. Korrelationen mellan 

variablerna i den bivariata analysen uppvisar ett alfavärde om 0,000, vilket väl understiger 

acceptansnivån om p<0,05. Att relationen mellan variablerna är positiv innebär vidare att ett 

högre CSR-engagemang leder till en högre social prestation. Värdet på pearsons 

korrelationskoefficient uppgår till 0,519, vilket innebär att en ökning med en enhet i CSR-

engagemang leder till en ökning med 0,519 enheter i social prestation. Eftersom värdet 

överstiger nivån 0,5 kan styrkan av korrelationen mellan variablerna i fråga anses vara stor 

(Cohen, 1992). Totalt kan den oberoende variabeln CSR-engagemang förklara 26,9 % av 

variansen för social prestation vilket bekräftar att CSR-engagemang kan beskriva en stor del av 

den sociala prestationen. Den genomförda multivariata analysen stödjer den bivariata och det 

faktum att korrelationen mellan variablerna i fråga är statistiskt signifikant. Precis som den 

bivariata analysen ger även den multivariata ett alfavärde om 0,000, väl under den givna 

signifikansnivån om p<0,05. På samma sätt som den bivariata analysen visar också den positiva 
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relationen mellan variablerna enligt den multivariata analysen att ett högre CSR-engagemang 

leder till en högre social prestation. Värt att nämna är dock att styrkan i korrelationen är något 

mindre (medel) jämfört med den bivariata analysen (stor), 0,326 jämfört med 0,519, vilket 

möjligen kan ha sin grund i att någon av kontrollvariablerna förklarar en del av förändringen i 

social prestation (Cohen, 1992; Pallant, 2013). Med utgångspunkt i att kontrollvariabeln 

ekonomisk prestation uppvisar ett signifikansvärde om 0,000 i den multivariata analysen är det 

rimligt att anta att denna variabel till viss del förklarar förändringen i social prestation och därav 

föranleder den något svagare korrelationen mellan variablerna. Totalt kan 38,5 % av variansen 

förklaras för social prestation med justering för överlappande varians och till skillnad mot HR-

prestation kan den oberoende variabeln CSR-engagemang i detta fall sägas förklara en mindre 

del av variansen för social prestation.  

 

Med tanke på att variablerna är starkt positivt korrelerade och statistiskt signifikanta vid en 

nivå om både p<0,05 och p<0,01 accepteras hypotes 2.   

 

6.2.2.2 Teoretisk analys 

Att CSR-engagemang kan accepteras som positivt relaterat till social prestation stöds i teorin 

av Anagnostopoulos et al., (2014) som hävdar att det existerar ett positivt samband mellan CSR-

engagemang och social prestation bland fotbollsklubbar. Den sociala dimensionen 

kan tillskrivas en viktig roll för organisatorisk prestation i syfte att möta de krav och 

förväntningar som existerar från samhället (Uecker-Mercado & Walker, 2012). Genom att 

kommunicera till sina intressenter, såväl externa som interna, kan idrottsorganisationer möta de 

krav som existerar från bland annat samhälle, publik, media och medlemmar (Winand et al., 

2010). Kommunikationen syftar här till att signalera och minska informationsgapet till 

intressenter och på så sätt säkerhetsställa att man jobbar inom de normer och gränser som 

fastställts (Morris, 1987; Deegan & Unerman, 2011; Agudo-Valiente et al., 2015). Om en 

fotbollsförenings agerande inte motsvarar de existerande förväntningarna eller om 

kommunikationen inte säkerställer att föreningen jobbar inom de normer och gränser som satts 

av intressenterna uppkommer ett legitimitetsgap vilket kan hota en förenings existens genom 

förlust av legitimitet (Sethi, 1978; Deegan & Unerman, ibid.). En av de mest framträdande 

anledningarna till olika organisationers CSR-engagemang kan således ses som att få ett bättre 

rykte samt att erhålla legitimitet från samhället och aktuella intressenter (Bear et al., 2010; Du 

& Vieira, 2012; Lee, 2016). Enligt Blumrodt et al., (2013) har CSR-engagemang en strategiskt 

viktig roll för att erhålla legitimitet inom fotbollsklubbar, men inte i samma utsträckning som 
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inom andra branscher som har striktare regler och förväntningar för att upprätthålla sin 

legitimitet. Utifrån Strands (1983) utvärderingsmodell kan den sociala prestationen inom en 

organisation ändå sägas vara starkt förknippad med den upplevda legitimiteten. CSR kan sägas 

både ha ett externt och ett internt perspektiv där det gäller för organisationer att använda sina 

interna resurser och kompetenser för att lösa sociala problem i samhället, möta de krav som 

existerar från intressenter och således uppnå legitimitet och en hög social prestation (Bruch & 

Walter, 2005; Porter & Kramer, 2006). Enligt Anagnostopoulos och Shilbury (2013) kan 

fotbollsföreningars sociala prestation sägas vara synonym med hur de tacklar sina sociala 

problem. Här framhäver Anagnostopoulos et al., (ibid.) i en senare studie att det existerar ett 

positivt samband mellan CSR-engagemang och social prestation bland fotbollsklubbar, där 

CSR-relaterade program hjälper fotbollsklubbar att hantera sina sociala problem och uppnå en 

hög social prestation. Utifrån det faktum att sambandet mellan CSR-engagemang och social 

prestation kan ses som positivt med grund i att ett högt CSR-engagemang möter de 

förväntningar som existerar bland fotbollsföreningars intressenter och skapar legitimitet för 

fotbollsföreningen stödjer teorin de statistiska resultaten av den multivariata analysen och 

således valet att acceptera hypotes 2. 

 

6.2.3 Hypotes 3A & 3B 

Den tredje hypotesen, vilken inkluderar såväl oberoende och beroende som modererande 

variabel, består av två olika delar, 3A och 3B. Båda hypoteserna har fortsatt CSR-engagemang 

som oberoende variabel men är nu uppdelade efter den beroende variabeln där 3A behandlar 

HR-prestation och 3B behandlar social prestation. Gemensamt för de båda hypoteserna är att 

de har formalisering som modererande variabel. I teorin angående formalisering beskrevs bland 

annat att formalisering kan påverka anställdas prestation såväl positivt som negativt, ofta 

beroende på den anställdes egenskaper. Anställda som är osäkra med sina arbetsuppgifter 

påverkas positivt av formalisering medan anställda med högre utbildning ofta påverkas negativt 

(Schulz & Auld, 2006). Detta grundar sig i att en hög formaliseringsgrad inskränker på den 

egna kontrollen och självständigheten för den anställde (Agarwal, 1999). Vidare behandlade 

teorin det faktum att formalisering kan vara positivt för en organisation där målen för en individ 

är samstämmiga med de som gäller för organisationen som helhet. Om detta inte är fallet kan 

formalisering istället upplevas negativt och tvångsmässigt i sin utformning (Adler och Borys, 

1996). Slutligen lyfte teorin fram insikten att idrottsföreningar under senare år har blivit allt 

mer professionaliserade vilket har lett fram till svårigheter i att styra organisationerna (Taylor 

& McGraw, 2006). Den ökade professionaliseringen har enligt Gómez et al., (2008) lett till att 
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fotbollsklubbar har blivit allt mer rationaliserade med en ökad formalisering av aktiviteter som 

följd, vilket föranlett att målen för anställda och organisation inte alltid är förenliga med 

varandra. Detta låg till grund för följande hypotesformulering: 

 

Hypotes 3A: En hög grad av formalisering inom fotbollsföreningar försvagar relationen mellan 

CSR-engagemang och HR-prestation. 

 

Hypotes 3B: En hög grad av formalisering inom fotbollsföreningar försvagar relationen mellan 

CSR-engagemang och social prestation.    

 

I den beskrivande statistiken framkom det att den modererande variabeln formalisering hade ett 

medelvärde om 4,39 på en sjugradig skala, vilket tyder på att svaren är något förskjutna åt höger 

och således har de svenska fotbollsföreningarna generellt sett en relativt hög 

formaliseringsgrad. Variabelns maximum-värde uppgick till 6 vilket innebär att 

formaliseringsgraden i föreningarna framstår som än högre eftersom de flesta observationerna, 

med utgångspunkt i standardavvikelsen på 1,03 och medelvärdet på 4,39, låg inom intervallet 

3,36–5,42. Svenska fotbollsföreningar kan därmed generellt sägas ha en relativt hög 

formaliseringsgrad. Huruvida formaliseringsgraden inom föreningarna påverkar relationen 

mellan CSR-engagemang och HR- respektive social prestation eller ej framkommer i följande 

stycken.   

 

6.2.3.1 Statistisk och teoretisk analys för HR-prestation 

I den genomförda analysen framkom ingen statistisk signifikans för formalisering och dess 

inverkan på relationen mellan den oberoende variabeln CSR-engagemang och den beroende 

variabeln HR-prestation. Signifikansvärdet för formalisering i samband med testandet av 

samtliga modererande variabler i samma modell i relation till HR-prestation uppgick till 0,299, 

det vill säga över acceptansnivån om p<0,10. Vidare, vid testandet av formalisering i en separat 

modell i relation till HR-prestation, uppgick samma värde till 0,287. Skälet till att formalisering 

inte visade något signifikant resultat i den multivariata analysen för den beroende variabeln 

HR-prestation kan ha uppkommit utifrån att formaliseringen i vissa fall har gett upphov till 

kongruenta mål för både individer och organisation medan det i andra föreningar har 

gett upphov till oförenliga mål för individ och organisation. I de fall där målen för individen 

och organisationen inte har varit samstämmiga kan formaliseringen ha upplevts som 
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tvångsmässig och hämmat HR-prestationen medan det i situationer med samstämmighet mellan 

individ och organisation kan ha påverkat densamma positivt (Adler & Borys, 1996).  

 

Formaliseringen har rollen att stödja en organisations formulerade strategi för att uppnå en hög 

prestation, vilket kan liknas med contingency theory och relationen mellan strategi, struktur och 

prestation (Acur et al., 2003; Chandler, 1990; Miles & Snow, 1978; Rumelt, 1974). Vidare, 

utifrån det negativa B-värdet om -0,132, tyder resultaten på att majoriteten av 

fotbollsföreningarna med en högre formalisering upplever en något lägre HR-prestation i 

relation till CSR-engagemang även om resultaten inte är statistiskt signifikanta. Den 

modererande variabeln kan därmed inte med säkerhet sägas påverka relationen mellan CSR-

engagemang och HR-prestation. Även om resultaten inte är statistisk signifikanta är riktningen 

svag för den formulerade hypotesen. Detta kan bero på att den professionalisering, med en 

högre grad specialister som enligt Gómez et al., (2008) finns i spansk fotboll, inte kan hänvisas 

till svenska föreningar eller åtminstone inte till föreningar så långt ner i seriesystemet som 

Division 1 dam och Division 2 herr där antalet specialister är ytterst begränsat i antal. I och med 

att majoriteten av föreningarna är styrda av volontärer kan svårigheterna som uppkommer med 

att hantera både volontärarbetare och specialister sägas vara mindre. Således kan 

formaliseringen, med denna utgångspunkt, i större omfattning sägas förstärka sambandet 

mellan CSR-engagemang och HR-prestation då formalisering kan sägas stödja sambandet 

mellan strategi och prestation och skapa kongruenta mål för både individ och organisation. Att 

formalisering även kan fungera som en kraft för att stärka sambandet mellan CSR-engagemang 

och HR-prestation kan förklaras av contingency theory och en organisations förmåga att 

anpassa sin struktur, i detta fall formalisering, utefter rådande omständigheter (Donaldson, 

2001). Utifrån teorin kan skälet till att ett statistisk signifikant samband inte nås uppkomma 

från att föreningar i olika utsträckning upplever problem med formalisering av 

arbetsinstruktioner, policyer, procedurer och regler för specialister och volontärarbetare som 

gör mål för individer och organisationer oförenliga med varandra (Taylor & McGraw, 2006). 

Således kan formaliseringen inte uppnå statistiskt signifikanta resultat för relationen mellan 

CSR-engagemang och HR-prestation på grund av att föreningars förmåga att skapa 

samstämmiga mål för individer och organisation skiljer sig åt. 

 

6.2.3.2 Statistisk och teoretisk analys för social prestation 

I den genomförda analysen framkom inte heller, i likhet med HR-prestationen, någon statistisk 

signifikans för formalisering och dess inverkan på relationen mellan den oberoende variabeln 
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CSR-engagemang och den beroende variabeln social prestation. Signifikansvärdet för 

formalisering i samband med testandet av samtliga modererande variabler i samma modell i 

relation till social prestation uppgick till 0,260 och således över acceptansnivån om p<0,10. 

Vidare, vid testandet av formalisering i en separat modell i relation till social prestation, uppgick 

samma värde till 0,929. Den bakomliggande anledningen till denna avsaknad av signifikans kan 

ligga i contingency theory där det framhålls att struktur och strategi måste ha en bra passform 

till en organisations affärsmöjligheter för att därigenom möjliggöra en förbättrad prestation 

(Chandler, 1990; Miles & Snow, 1978; Rumelt, 1974). Med detta i åtanke tyder de framkomna 

resultaten på att föreningarnas struktur inte är optimalt anpassad till de rådande 

affärsmöjligheterna, i detta fall deras CSR-relaterade aktiviteter, vilket således leder till att 

strukturen inte stödjer relationen mellan CSR-engagemanget och den sociala prestationen. 

Denna tes styrks vidare av Husted (2000) som menar att en organisation där strukturen är 

anpassad efter de sociala problem som råder bör uppleva en förbättrad social prestation i 

samband med CSR-relaterade åtgärder. Vidare tyder B-värdet om -0,141 på att den 

modererande variabeln formalisering påverkar den sociala prestationen i relation till CSR-

engagemang något negativt. På liknande sätt som HR-prestation kan den modererande 

variabeln formalisering inte med säkerhet sägas påverka relationen mellan CSR-engagemang 

och social prestation och dessutom är även riktningen svag för den formulerade hypotesen. Med 

beaktande av teorin av Husted (ibid.) som framhäver att strukturen måste vara anpassad till 

organisationens CSR-engagemang för att därigenom uppnå en förbättrad social prestation tyder 

resultaten således på att formaliseringen i majoriteten av fotbollsföreningarna är oförenlig med 

CSR-engagemanget. Skälet till att några statistiskt signifikanta resultat inte har kunnat erhållas 

kan även bero på att målen för enskilda individer och organisationen som helhet inte är förenliga 

inom föreningarna på grund av att man styr en blandning av volontärarbetare och specialister 

(Adler & Borys, 1996; Taylor & McGraw, 2006). I de fall det råder en konflikt mellan dessa 

parter i samband med formalisering av arbetsinstruktioner, policyer, procedurer och regler kan 

den sociala prestationen sägas påverkas negativt medan i de fall där målen för dessa är 

samstämmiga kan den sociala prestationen förbättras. I och med att majoriteten av föreningarna 

i de lägre divisionerna är styrda av volontärer kan svårigheterna som uppkommer med att 

hantera både volontärarbetare och specialister sägas vara mindre för dessa än vad det är för 

föreningar i de högre divisionerna. Med utgångspunkt i den skiljande karaktären mellan de 

högre och lägre divisionerna kan formaliseringen inte uppnå statistiskt signifikanta resultat för 

relationen mellan CSR-engagemang och social prestation på grund av att föreningarnas 

förmåga att skapa samstämmiga mål för individer och organisationen som helhet skiljer sig åt. 
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6.2.3.3 Post hoc analys 

I syfte att minska risken för överlappande variabler som döljer statistisk signifikans för 

modererande variabler genomfördes en så kallad post hoc analys där antalet kontrollvariabler 

justerades i analysen. Enligt Pallant (2013) kan överlappande kontrollvariabler hindra 

uppkomsten av statistisk signifikans i olika modeller. Post hoc analysen visade, i likhet med 

tidigare genomförda analyser, att det inte existerade någon statistisk signifikans för den 

modererande variabeln formalisering och dess inverkan på relationen mellan oberoende och 

beroende variabel vare sig gällande HR- eller social prestation.      

  

6.2.3.4 Resultat  

Eftersom ingen statistisk signifikans framkom för formalisering och dess inverkan på relationen 

mellan oberoende och beroende variabel gällande såväl HR- som social prestation, vare sig i 

samband med den första analysen eller i samband med post hoc analysen, kan ingen av de 

givna hypoteserna 3A och 3B accepteras.  

 

6.2.4 Hypotes 4A & 4B 

Den fjärde hypotesen innehåller, likt den tredje, såväl oberoende och beroende som 

modererande variabel och är därmed också på samma sätt uppdelad i två delar, 4A och 4B. Den 

oberoende och beroende variabeln är fortsatt CSR-engagemang och HR- respektive social 

prestation, men istället för formalisering används nu centralisering som modererande variabel. 

Teorin kring centralisering lyfte bland annat insikten att en hög grad av centralisering kan ha 

såväl en positiv (Goodsell, 1983; Ouchi, 1980) som negativ (Lipsky, 1980; Downs, 1967) 

inverkan på prestationen. Vidare framkom att en hög centraliseringsgrad kan leda till mindre 

engagemang och därmed också en lägre prestation hos anställda (Schulz och Auld, 2006). 

Utifrån Papadimitrious (2002) beskrivning att en decentraliserad struktur är fördelaktig för 

sportklubbar i syfte att uppnå en hög prestation föreföll det sannolikt att en högre grad av 

centralisering skulle försvaga relationen mellan CSR-engagemang och prestation inom 

fotbollsföreningar. Detta ledde fram till följande hypotesbildning: 

 

Hypotes 4A: En hög grad av centralisering inom fotbollsföreningar försvagar relationen 

mellan CSR-engagemang och HR-prestation. 

 

Hypotes 4B: En hög grad av centralisering inom fotbollsföreningar försvagar relationen 

mellan CSR-engagemang och social prestation. 
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Den beskrivande statistiken visar att den modererande variabeln centralisering hade ett 

medelvärde om 5,37 på en sjugradig skala. Detta tyder, i likhet med formalisering, på att svaren 

är förskjutna åt höger och att svenska fotbollsföreningar därmed upplever att de har en relativt 

hög centraliseringsgrad. Även om centralisering har en högre standardavvikelse än exempelvis 

formalisering, i detta fall 1,25 mot 1,03, är det tydligt att en stor del av svaren ligger på den 

övre halvan av den sjugradiga skalan. Svenska fotbollsföreningar kan därmed generellt sägas 

ha en hög centraliseringsgrad där ledande befattningshavare till stor del är inblandade i 

beslutsfattandeprocessen. I följande stycken framkommer huruvida centraliseringsgraden inom 

föreningarna påverkar relationen mellan CSR-engagemang och HR- respektive social 

prestation eller ej. 

 

6.2.4.1 Statistisk och teoretisk analys för HR-prestation 

I den multivariata analysen framkom ingen statistisk signifikans för centralisering och dess 

inverkan på relationen mellan den oberoende variabeln CSR-engagemang och den beroende 

variabeln HR-prestation. Signifikansvärdet för centralisering i samband med testandet av 

samtliga modererande variabler i samma modell i relation till HR-prestation uppgick till 0,561 

vilket är över den givna acceptansnivån om p<0,10. Vid testandet av centralisering i en separat 

modell i relation till HR-prestation uppgick samma värde till 0,349, även detta över 

acceptansnivån. Skälet till att resultaten för centralisering inte kunde bli statistiskt signifikanta 

kan härledas från att organisationer behöver en passande centraliseringsgrad till den satta 

strategin för att uppnå en hög prestation (Rhys et al., 2009). Centraliseringen har därmed en 

stödjande roll för organisationens formulerade strategi för att uppnå en hög prestation, vilket 

kan liknas med contingency theory och relationen mellan strategi, struktur och prestation (Acur 

et al., 2003; Chandler, 1990; Miles & Snow, 1978; Rumelt, 1974). Utifrån den stödjande rollen 

som centraliseringsgraden har för relationen strategi och prestation, vilket i vår studie 

representeras av relationen CSR-engagemang och HR-prestation, har den modererande 

effekten av centralisering skilt sig åt på ett sådant sätt mellan fotbollsföreningar att ingen 

statistisk signifikans kunnat hittas. I studien mättes centralisering utifrån den grad i vilken 

ledande befattningshavare deltog i informationsinsamling, analys och beslutsfattande (Bradish, 

2003). Utifrån B-värdet om -0,073 i modellen kan det antas att majoriteten av 

fotbollsföreningarna upplevde att en högre centraliseringsgrad gav en något sämre HR-

prestation i relation till CSR-engagemang. Skälet till att HR-prestationen försämras med en 

högre centraliseringsgrad för vissa fotbollsföreningar kan härledas från att mellanchefer inte får 

fatta egna beslut, existensen av oflexibla regler, en sämre responstid till förändringar samt att 
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ledningen i vissa fall saknar tillräcklig kunskap vilket för samtliga fall kan sammanfattas som 

en opassande centraliseringsgrad till den formulerade strategin (Lipsky, 1980; Downs, 1967; 

Papadimitriou, 2002; Rhys et al., ibid.). I andra fall kunde en hög centraliseringsgrad ses som 

passande till den formulerade strategin för fotbollsföreningen och relationen till strategin kunde 

stärkas genom snabbare beslut och minskade konflikter (Goodsell, 1983; Ouchi, 1980; Rhys et 

al., ibid.). Med utgångspunkt i contingency theory och det faktum att ansvariga volontärarbetare 

enligt Papadimitriou (ibid.) ofta inte besitter tillräcklig kunskap över administrativa och 

tekniska frågor kan centralisering inte uppnå statistiskt signifikanta resultat för relationen 

mellan CSR-engagemang och HR-prestation. Detta grundar sig i föreningarnas skilda förmåga 

att anpassa sin centraliseringsgrad utefter sitt CSR-engagemang vilket vidare påverkar HR-

prestationen med varierande effekt.  

 

6.2.4.2 Statistisk och teoretisk analys för social prestation 

Den multivariata analysen visade inte heller, i likhet med HR-prestation, någon statistisk 

signifikans för den modererande variabeln centralisering i relationen mellan den oberoende 

variabeln CSR-engagemang och den beroende variabeln social prestation. Vid testande av 

samtliga modererande variabler uppgick signifikansvärdet för centralisering till 0,472 och vid 

separat testande uppgick samma värde till 0,456, båda väl över den accepterade nivån om 

p<0,10. Den underliggande förklaringen till varför centralisering inte var statistiskt signifikant 

för social prestation kan först och främst, i likhet med HR-prestation, härledas utifrån det 

faktum att organisationer i syfte att uppnå en hög prestation är beroende av en 

centraliseringsgrad som är anpassad efter den satta strategin (Rhys et al., 2009). Avsaknaden 

av signifikans kan, likt HR-prestation, förklaras med utgångspunkt i contingency theory och 

relationen mellan strategi, struktur och prestation (Acur et al., 2003; Chandler, 1990; Miles & 

Snow, 1978; Rumelt, 1974). Resultatet tyder på att föreningarna inte har en centraliseringsgrad 

som är rätt anpassad och stödjande till relationen strategi och prestation, i detta fall CSR-

engagemanget och den sociala prestationen. B-värdet om -0,089 tyder på att föreningarna 

upplever att en högre centraliseringsgrad sänker den sociala prestationen något i relation till 

deras CSR-engagemang. Detta är i linje med såväl Schulz och Auld (2006) som Papadimitriou 

(2002). Eftersom en relativt stor andel av respondenterna i denna studie representerar föreningar 

i lägre divisioner där andelen ideellt arbetande i många fall är stor framstår det som rimligt att 

en hög centralisering påverkar prestationen i relation till CSR-engagemang negativt. Detta 

grundar sig i en studie av Papadimitriou (ibid.) där det beskrivs att en av nackdelarna med en 

hög centraliseringsgrad i idrottsorganisationer med en stor andel ansvariga volontärarbetare är 
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att dessa ofta inte besitter tillräcklig kunskap över administrativa och tekniska frågor. 

Papadimitriou (ibid.) hävdar att det i dessa fall är fördelaktigt att decentralisera befogenheten 

för att fatta beslut och således förbättra prestationen inom organisationen. Utifrån en mer 

decentraliserad organisationsstruktur kan fotbollsföreningar på ett bättre sätt tackla sina sociala 

problem vilket enligt Anagnostopoulos och Shilbury (2013) kan sägas vara synonymt med en 

förbättrad social prestation. På liknande sätt som för HR-prestation grundar sig denna 

argumentation och avsaknad av statistiskt signifikanta resultat i att föreningarnas förmåga att 

anpassa sin centraliseringsgrad utefter sitt CSR-engagemang skiljer sig åt med varierande effekt 

för social prestation som följd. 

 

6.2.4.3 Post hoc analys 

På samma sätt som för formalisering genomfördes en så kallad post hoc analys för centralisering 

i syfte att minska risken för överlappande variabler som döljer statistisk signifikans för 

modererande variabler (Pallant, 2013). Genom att inkludera den oberoende variabeln CSR-

engagemang, den beroende variabeln social prestation, samtliga modererande variabler samt 

sju slumpmässigt valda kontrollvariabler i modellen visade post hoc analysen ett 

signifikansvärde för centralisering om 0,028, det vill säga både under nivån p<0,10 och p<0,05. 

Modellen som helhet uppvisade ett signifikant F-värde om 0,000 och således kunde den 

enskilda variabelns resultat tolkas och användas. Med Pallant (ibid.) som utgångspunkt tyder 

detta resultat på att det i den ursprungliga modellen fanns överlappande kontrollvariabler som 

dolde statistisk signifikans. Valet av vilka kontrollvariabler som inkluderades var som tidigare 

nämnt slumpmässigt, dock med systematiken att om möjligt exkludera variabler som innehöll 

flera kategorier, däribland 1 = Herr, 2 = Dam och 3 = Mix samt 1 = Ord, 2 = VD, 3 = Styr och 

4 = Övr. Centralisering uppvisade i modellen ett B-värde om -0,299, vilket innebär att variabeln 

har en något negativ påverkan på den sociala prestationen i relation till CSR-engagemang. Detta 

stämmer överens med Schulz och Auld (2006) som hävdar att en hög centralisering leder till 

lägre engagemang och därigenom också en lägre prestation hos anställda. Resultatet stämmer 

också överens med den formulerade hypotesen 4B. 

  

6.2.4.4 Resultat 

Med utgångspunkt i den genomförda multivariata analysen och de signifikansvärden som 

framkommit kan ej, trots resultatet av post hoc analysen, vare sig hypotes 4A eller 4B 

accepteras. Samtidigt tyder resultaten från post hoc analysen på att det kan existera någon form 

av modererande effekt av centralisering i relationen mellan CSR-engagemang och social 
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prestation. Med bakgrund i att post hoc analysen utfördes främst i syfte att minska typ 2 fel kan 

inte hypotes 4B accepteras, trots att resultatet var statistiskt signifikant för post hoc analysen, 

eftersom den ursprungliga analysen inte påvisade någon statistisk signifikans. I detta fall kan 

varken hypotes 4A eller 4B accepteras, även om det i fallet 4B gick att uppnå statistisk 

signifikans genom post hoc analys. 

  

6.2.5 Hypotes 5A & 5B 

Den femte och sista hypotesen är på samma sätt som den tredje och fjärde uppdelad i två delar, 

5A och 5B. Oberoende och beroende variabel är fortfarande CSR-engagemang och HR- 

respektive social prestation medan den modererande variabeln nu utgörs av 

komplexitet.  Teorin kring komplexitet framförde att en ökad komplexitet leder till att uppgifter 

blir svårare att hantera vilket i längden bidrar till minskat engagemang och lägre prestation 

(Cuskelly, 2004). Den högre komplexiteten som idrottsorganisationer idag möter leder till 

utmaningar, framförallt för volontärarbetare, dels i att ha tid för att delta och dels för att ha 

kunskap att kunna bidra (Verhoeven et al., 1999; Slack & Hinnings, 1992). Vidare lyfte teorin 

det faktum att en högre komplexitet leder till att volontärarbetare inte tillgodoses som en 

intressent i föreningarna och således kan strukturen, i detta fall komplexiteten, och strategin, i 

dett fall CSR-engagemang, sägas ha en sämre passform som inte tillgodoser alla intressenter 

inom fotbollsföreningarna. Detta försvagar i sin tur sambandet mellan strategi och prestation 

(Chandler, 1990; Miles & Snow, 1978; Rumelt, 1974; Tang et al., 2012), vilket ledde fram till 

följande hypoteser:  

 

Hypotes 5A: En hög grad av komplexitet inom fotbollsföreningar försvagar relationen mellan 

CSR-engagemang och HR-prestation. 

 

Hypotes 5B: En hög grad av komplexitet inom fotbollsföreningar försvagar relationen mellan 

CSR-engagemang och social prestation. 

 

Den beskrivande statistiken visar först och främst att den modererande variabeln komplexitet 

hade ett betydligt lägre antal observationer jämfört med i stort sett samtliga övriga variabler. 

Totalt uppgick antalet observationer till 88, vilket kan jämföras med det totala antalet 

respondenter om 120 och antalet observationer för övriga variabler som sträcker sig inom 

intervallet 118-120. Orsaken till detta bortfall kan vi bara spekulera i, men troligen har det att 

göra med det faktum att enkätfrågorna rörande komplexitet inte tillämpade en likert-skala som 
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övriga variabler utan istället efterfrågade att respondenten svarade i antal av olika slag. Med 

tanke på att dessa frågor dessutom efterfrågade faktorer som kräver att respondenten har 

tillgång till särskild information, däribland antalet arbetstitlar inom organisationen samt antal 

anställda med en eftergymnasial utbildning, kan de ha uppfattats som svåra att besvara. Trots 

bortfallet ansågs det totala antalet observationer om 88 vara tillräckligt stort för att inkludera 

variabeln i studiens resultat. Till följd av ett komplexiteten, med utgångspunkt i den 

genomförda faktoranalysen, mäter två olika aspekter, dels komplexitet hierarki genom antalet 

arbetstitlar och heltidsanställda inom fotbollsföreningen och dels komplexitet socialt kapital 

genom antalet ideellt arbetande och antalet anställda med eftergymnasial utbildning i 

fotbollsföreningen, kommer dessa hypoteser att testas separat (Bradish, 2003). Detta innebär 

att hypotes 5A och 5B delas upp i komplexitet hierarki och komplexitet socialt kapital och 

således behandlar nästkommande stycken följande fyra hypoteser.      

 

Hypotes 5A1: En hög grad av komplexitet hierarki inom fotbollsföreningar försvagar 

relationen mellan CSR-engagemang och HR-prestation. 

 

Hypotes 5A2: En hög grad av komplexitet socialt kapital inom fotbollsföreningar försvagar 

relationen mellan CSR-engagemang och HR-prestation. 

 

Hypotes 5B1: En hög grad av komplexitet hierarki inom fotbollsföreningar försvagar 

relationen mellan CSR-engagemang och social prestation. 

 

Hypotes 5B2: En hög grad av komplexitet socialt kapital inom fotbollsföreningar försvagar 

relationen mellan CSR-engagemang och social prestation. 

 

6.2.5.1 Statistisk och teoretisk analys för komplexitet hierarki och HR- samt social prestation 

I den multivariata analysen framkom ingen statistisk signifikans för komplexitet hierarki och 

dess inverkan på relationen mellan den oberoende variabeln CSR-engagemang och de beroende 

variablerna HR- respektive social prestation. Signifikansvärdet för komplexitet hierarki i 

samband med testandet av samtliga modererande variabler i samma modell uppgick till 0,186 

för HR-prestation och 0,258 för social prestation, vilket är över den givna acceptansnivån om 

p<0,10. Vid testandet av komplexitet hierarki i en separat modell i relation till HR- respektive 

social prestation uppgick samma värden till 0,827 respektive 0,167, även detta över 

acceptansnivån. En anledning till att resultaten inte blir signifikanta i någon av modellerna kan 
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härledas till den höga komplexiteten som existerar bland sportföreningar, vilket i sin tur orsakar 

utmaningar för volontärarbetare att frigöra tid och bidra till verksamheten (Verhoeven et al., 

1999). Vidare kan en hög komplexitet leda till ett lägre engagemang och en försämrad 

prestation, dels för specialister men i synnerhet för volontärer, detta genom svårhanterliga 

uppgifter. En annan åsikt kring komplexitet har Ruekert et al., (1985) som beskriver att en hög 

komplexitet kan förbättra en organisations anpassningsförmåga och på så sätt leda till en högre 

prestation. Utifrån vad som beskrivs av contingency theory måste en organisation ha en strategi 

och struktur som är anpassad efter de förväntningar som existerar från intressenter för att 

åstadkomma en högre prestation (Husted, 2000). I och med att komplexitet hierarki kan ses som 

en struktur och CSR-engagemang som en formulerad strategi för fotbollsföreningar krävs det 

att strukturen är stödjande till strategin för att erhålla en förbättrad prestation (Chandler, 1990; 

Miles & Snow, 1978; Rumelt, 1974; Tang et al., 2012). Utifrån detta kan skälet till att ingen av 

de formulerade hypoteserna visade någon statistisk signifikans sägas uppkomma utifrån att 

strukturen komplexitet hierarki och dess förmåga att stödja strategin och tillfredsställa samtliga 

intressenter skiljde sig åt mellan de olika fotbollsföreningarna, detta med bättre och sämre 

prestation som följd.  

 

Utifrån resultatet av den multivariata analysen visade den modererande variabeln komplexitet 

hierarki på en positiv effekt på relationen CSR-engagemang och HR-prestation med ett B-värde 

om 0,222 medan effekten på relationen CSR-engagemang och social prestation var negativ med 

ett B-värde om -0,187. Eftersom HR-prestation kan ses utifrån aspekter som att attrahera, 

behålla och utveckla sin arbetskraft kan det således konstateras att majoriteten av föreningarna 

upplever att en högre komplexitet hierarki med fler arbetstitlar och heltidsanställda leder till en 

bättre förmåga att attrahera, behålla och utveckla arbetskraften (Delaney & Huselid, 1996; 

Carmeli, 2008; Lussier & Kimball, 2014). Att denna effekt inte blir statistiskt signifikant kan 

härledas från det faktum att volontärer får allt mer svårhanterliga uppgifter med uppkomsten av 

fler arbetsroller vilket leder till en försämrad förmåga att attrahera, behålla och utveckla denna 

form av arbetskraft. Social prestation ses vidare i denna studie som en fotbollsförenings 

förmåga att möta de krav som existerar från samhället och dess intressenter samt 

kommunikationen som finns mellan föreningen och dessa intressenter (Winand et al., 2010; 

Handelman & Arnold, 1999; Uecker-Mercado & Walker, 2012). Detta kan även liknas med vad 

Anagnostopoulos och Shilbury (2013) beskriver som att tackla sociala problem i 

fotbollsföreningar. En högre komplexitet hierarki, med fler arbetsroller och heltidsanställda, 

leder till att volontärarbetare får allt svårare arbetsuppgifter vilket påverkar den sociala 
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prestationen negativt genom att intressenter inte tillgodoses i tillräcklig utsträckning. Att 

resultatet inte når statistisk signifikans kan därför bero på att det inom vissa föreningar anses 

stödjande till strategin med en högre komplexitet hierarki och således uppnås en förbättrad 

social prestation. Följaktligen kan inte någon av hypoteserna 5A1 och 5B1 anses signifikanta 

med grund i att den modererande variabeln och dess passform till strategin är olika för olika 

föreningar och således påverkar HR- och social prestation på olika sätt samt det faktum att 

intressenter tillgodoses i olika utsträckning. 

 

6.2.5.2 Statistisk och teoretisk analys för komplexitet socialt kapital och HR-prestation 

Den multivariata analysen visade på statistisk signifikans för komplexitet socialt kapital i 

relationen mellan CSR-engagemang och HR-prestation med ett alfavärde om 0,036, under såväl 

p<0,10 som p<0,05. Utifrån att F-värdet var statistiskt signifikant för den gemensamma effekten 

av samtliga variabler kunde hänsyn ges till det signifikanta resultatet för komplexitet socialt 

kapital. Vidare testades också komplexitet socialt kapital i en separat modell som dock visade 

på ett icke statistiskt signifikant resultat (0,244). Det kan därmed finnas en osäkerhet om 

resultatet för den modererande variabeln är statistiskt signifikant för relationen CSR-

engagemang och HR-prestation vilket kan härröra från det begränsade urvalet om 83 

observationer för modellen. En annan anledning kan vara att flera variabler är korrelerade med 

varandra och på så sätt påverkade resultatet av analysen. 

 

Skälet till att resultatet blir statistiskt signifikant för komplexitet socialt kapital för relationen 

CSR-engagemang och HR-prestation kan tillskrivas att en högre komplexitet kan påverka 

organisationer positivt och förbättra en organisations anpassningsförmåga och på så sätt leda 

till en högre prestation (Ruekert et al., 1985). Utifrån vad som beskrivs av contingency theory 

måste en organisation ha en strategi och struktur som är anpassad efter de förväntningar som 

existerar från intressenter för att åstadkomma en högre prestation (Husted, 2000). I och med att 

komplexitet socialt kapital kan ses som en struktur och CSR-engagemang som en formulerad 

strategi för fotbollsföreningar krävs det att strukturen är stödjande till strategin för att erhålla 

en förbättrad prestation (Chandler, 1990; Miles & Snow, 1978; Rumelt, 1974; Tang et al., 

2012).  

 

B-värdet om 0,243 tyder på att föreningarna upplever att en ökad komplexitet socialt kapital 

leder till en något ökad HR-prestation i relation till CSR-engagemang. Eftersom HR-prestation 

kan ses utifrån aspekter som att attrahera, behålla och utveckla sin arbetskraft kan en högre 
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komplexitet socialt kapital sägas öka HR-prestationen vid fler ideellt arbetande och ett högre 

antal anställda med eftergymnasial utbildning (Delaney & Huselid, 1996; Carmeli, 2008; 

Lussier & Kimball, 2014; Bradish, 2003). En högre komplexitet kan således ge en bättre 

passform till den formulerade strategin och påverka relationen mellan CSR-engagemang och 

HR-prestation på ett positivt sätt. Att den modererande variabeln komplexitet socialt kapital 

och dess relation till CSR-engagemang och HR-prestation visar på statistisk signifikans tyder 

på att strukturen genom den modererande variabeln är passande till strategin med en positiv 

HR-prestation som följd. Även om resultatet för komplexitet socialt kapital är statistiskt 

signifikant för relationen CSR-engagemang och HR-prestation visar det positiva B-värdet att 

denna komplexitet förstärker relationen mellan variablerna, motsatt till den formulerade 

hypotesen där det förmodades att en hög komplexitetsgrad (socialt kapital) skulle försvaga 

relationen mellan variablerna. 

 

6.2.5.3 Statistisk och teoretisk analys komplexitet socialt kapital och social prestation 

I den multivariata analysen för den modererande variabeln komplexitet socialt kapital framkom 

ingen statistisk signifikans i relationen mellan CSR-engagemang och social prestation. 

Signifikansvärdet i samband med testandet av samtliga modererande variabler i samma modell 

uppgick i detta fall till 0,252, det vill säga över den givna acceptansnivån om p<0,10. Vid 

testandet av komplexitet socialt kapital i en separat modell i relation till social prestation 

uppgick signifikansvärdet till 0,935, även detta över acceptansnivån.  

 

En anledning till att resultatet inte blir signifikant för komplexitet socialt kapital i relationen 

mellan CSR-engagemang och social prestation kan på liknande sätt som för den modererande 

variabeln komplexitet hierarki härledas till den höga komplexiteten som existerar bland 

sportföreningar, vilket i sin tur orsakar utmaningar för volontärarbetare att frigöra tid och bidra 

till verksamheten (Verhoeven et al., 1999). En hög komplexitet kan vidare, genom 

svårhanterliga uppgifter, leda till ett lägre engagemang och en försämrad prestation, dels för 

specialister men i synnerhet för volontärer. Till skillnad mot Verhoeven et al., (1999) beskriver 

Ruekert et al., (1985) att en högre komplexitet i vissa fall även kan påverka organisationer 

positivt och förbättra en organisations anpassningsförmåga och på så sätt leda till en högre 

prestation. Utifrån vad som beskrivs av contingency theory måste en organisation ha en strategi 

och struktur som är anpassad efter de förväntningar som existerar från intressenter för att 

åstadkomma en högre prestation (Husted, 2000). I och med att komplexitet socialt kapital kan 

ses som en struktur och CSR-engagemang som en formulerad strategi för fotbollsföreningar 
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krävs det att strukturen är stödjande till strategin för att erhålla en förbättrad prestation 

(Chandler, 1990; Miles & Snow, 1978; Rumelt, 1974; Tang et al., 2012). Utifrån detta kan 

skälet till att modellen inte visade någon statistisk signifikans sägas uppkomma utifrån att 

strukturen komplexitet socialt kapital och dess förmåga att stödja strategin och tillfredsställa 

samtliga intressenter skiljde sig åt mellan de olika fotbollsföreningarna, med bättre och sämre 

prestation som följd.  

 

Den multivariata analysen visade med ett B-värde om 0,129 på en något positiv effekt av 

komplexitet socialt kapital på relationen CSR-engagemang och social prestation. Detta innebär 

att föreningarna upplever att en hög komplexitet socialt kapital höjer den sociala prestation 

något i relation till CSR-engagemang. Social prestation ses i denna studie som en 

fotbollsförenings förmåga att möta de krav som existerar från samhället och dess intressenter 

samt kommunikationen som finns mellan föreningen och dessa intressenter (Winand et al., 

2010; Handelman & Arnold, 1999; Uecker-Mercado & Walker, 2012). Detta kan även liknas 

med vad Anagnostopoulos och Shilbury (2013) beskriver som att tackla sociala problem i 

fotbollsföreningar. Den modererande effekten av en ökande komplexitet socialt kapital kan här 

sägas öka den sociala prestationen med en bättre förmåga att möta de krav som samhället ställer 

och tackla sociala problem. Till skillnad mot HR-prestation kan en högre komplexitet socialt 

kapital ha en mer varierande passform till strategin med en varierande positiv och negativ social 

prestation som följd. Här kan en sämre passform till strategin uttryckas som att en intressent 

inom fotbollsföreningarna, i detta fall volontärerna, får allt för svåra uppgifter att hantera. För 

hypotes 5B2 är komplexitet socialt kapital inte statistiskt signifikant för relationen CSR-

engagemang och social prestation med grund i att den modererande variabeln och dess passform 

till strategin är olika för olika föreningar och således påverkar den sociala prestationen på olika 

sätt samt det faktum att intressenter tillgodoses i olika utsträckning. 

 

6.2.5.4 Post hoc analys 

En post hoc analys genomfördes på liknande sätt för komplexitet (både hierarki och socialt 

kapital) som de andra modererande variablerna formalisering och centralisering i syfte att 

minska risken för överlappande variabler som döljer statistisk signifikans för modererande 

variabler (Pallant, 2013). Genom att inkludera den oberoende variabeln CSR-engagemang, den 

beroende variabeln HR-prestation, den modererande variabeln komplexitet socialt kapital samt 

13 slumpmässigt utvalda kontrollvariabler i modellen uppnåddes statistisk signifikans för den 

modererande variabeln vid ett värde om 0,087. Detta signifikansvärde uppnåddes dessutom i 
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två olika modeller som båda uppvisade signifikanta F-värden om 0,000 och som var helt 

identiska bortsett från tre olika kontrollvariabler. Modellerna gav även identiska B-värden om 

0,195, vilket innebär att föreningarna upplever att en högre komplexitet socialt kapital påverkar 

HR-prestationen något positivt i relation till CSR-engagemang. Resultatet är i linje med det 

som framkom av den ursprungliga analysen innehållande samtliga modererande variabler och 

föga överraskande med tanke på att även den modellen uppvisade statistisk signifikans och ett 

positivt B-värde för komplexitet socialt kapital i relationen mellan CSR-engagemang och HR-

prestation.   

 

Vidare konstruerades en modell innehållande den oberoende variabeln CSR-engagemang, den 

beroende variabeln social prestation, samtliga modererande variabler samt sju slumpmässigt 

utvalda kontrollvariabler. Denna modell uppvisade först och främst ett signifikant F-värde om 

0,000 vilket innebär att enskilda variabler i modellen kunde tolkas vidare. För komplexitet 

hierarki framkom ett värde om 0,053, det vill säga under den givna acceptansnivån. Detta 

resultat kan tyda på att det i den ursprungliga modellen fanns överlappande kontrollvariabler 

som dolde den statistiska signifikansen (Pallant, 2013). B-värdet för komplexitet hierarki i 

denna modell uppgick till -0,287 vilket innebär att komplexitet hierarki har en något negativ 

inverkan på den sociala prestationen i relation till CSR-engagemang. Detta stämmer bra överens 

med resultatet av tidigare genomförda analyser för komplexitet hierarki i relationen mellan 

CSR-engagemang och social prestation. 

 

6.2.5.5 Resultat 

Med den utförda multivariata analysen och de signifikansvärden som framkommit som 

utgångspunkt kan ingen av hypoteserna 5A1-, A2-, B1- eller B2 accepteras, trots att resultatet 

tyder på att det finns en modererande effekt. Post hoc analysen, som visade på statistisk 

signifikans för komplexitet socialt kapital i relationen mellan CSR-engagemang och HR-

prestation samt komplexitet hierarki i relationen mellan CSR-engagemang och social 

prestation, utfördes huvudsakligen i syfte att minska typ 2 fel samt för att om möjligt uppnå 

signifikanta resultat, vilket också lyckades. Eftersom den ursprungliga modellen (tabell 5.12) 

inte påvisade någon statistisk signifikans för komplexitet hierarki i relationen till social 

prestation kan resultatet av post hoc analysen inte godtas som underlag för att acceptera den 

givna hypotesen 5B1. Anledningen till att hypotes 5A2 innefattande komplexitet socialt kapital 

och HR-prestation inte heller kan accepteras, trots att både den ursprungliga modellen och post 

hoc analysen visade på statistiskt signifikans, är att B-värdet är positivt. Detta innebär att en 
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högre grad av komplexitet socialt kapital förstärker relationen mellan CSR-engagemang och 

HR-prestation, tvärtemot den formulerade hypotesen. Följden av detta är att ingen av de givna 

hypoteserna 5A1, 5A2, 5B1 eller 5B2 kan accepteras och således kan inte heller de tidigare 

formulerade hypoteserna 5A och 5B accepteras.   

 

6.2.6 Resultat av hypoteser 

I följande tabell sammanställs resultatet av studiens formulerade hypoteser. 

Hypotes Resultat 

Hypotes 1: CSR-engagemang är positivt relaterat till HR-prestation. Accepteras 

Hypotes 2: CSR-engagemang är positivt relaterat till social prestation. Accepteras 

Hypotes 3A: En hög grad av formalisering inom fotbollsföreningar 

försvagar relationen mellan CSR-engagemang och HR-prestation. 

Accepteras 

ej 

Hypotes 3B: En hög grad av formalisering inom fotbollsföreningar försvagar 

relationen mellan CSR-engagemang och social prestation. 

Accepteras 

ej 

Hypotes 4A: En hög grad av centralisering inom fotbollsföreningar 

försvagar relationen mellan CSR-engagemang och HR-prestation. 

Accepteras 

ej 

Hypotes 4B: En hög grad av centralisering inom fotbollsföreningar 

försvagar relationen mellan CSR-engagemang och social prestation. 

Accepteras 

ej 

Hypotes 5A: En hög grad av komplexitet inom fotbollsföreningar försvagar 

relationen mellan CSR-engagemang och HR-prestation. 

Accepteras 

ej 

Hypotes 5B: En hög grad av komplexitet inom fotbollsföreningar försvagar 

relationen mellan CSR-engagemang och social prestation. 

Accepteras 

ej 

Tabell 6.1 – Resultat av studiens hypoteser 
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7.0 Slutsats 
Det avslutande kapitlet presenterar inledningsvis, i syfte att besvara frågeställningarna och 

uppfylla det formulerade syftet, studiens samlade slutsatser. Vidare diskuteras studiens 

teoretiska, praktiska och empiriska bidrag och slutligen presenteras förslag på framtida 

forskning. 

___________________________________________________________________________ 

7.1 Slutsatser 

Syftet med studien var att testa och förklara CSR-engagemangs påverkan på svenska 

fotbollsföreningars HR- och sociala prestation samt om organisationsstruktur i termer av 

formaliserings-, centraliserings- och komplexitetsgrad påverkar detta samband. Studiens 

frågeställningar formulerades enligt följande: 

 

Hur påverkar CSR-engagemang svenska fotbollsföreningars HR- och sociala prestation?  

 

Hur påverkar graden av formalisering, centralisering och komplexitet detta samband? 

 

Med utgångspunkt i intressent-, legitimitets-, contingency- och signalteorin samt relevant teori 

kring CSR-engagemang, prestation och organisationsstruktur formulerades åtta hypoteser som 

fick ligga till grund för att besvara studiens givna frågeställningar och uppfylla det formulerade 

syftet. 

 

För studiens första frågeställning visade resultaten av den genomförda analysen på en tydligt 

positiv relation mellan CSR-engagemang och HR- respektive social prestation inom svenska 

fotbollsföreningar. Analysen har fastställt att fotbollsföreningar som aktivt engagerar sig i 

frågor rörande ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt ansvarstagande har en högre HR- och 

social prestation. De olika föreningarnas CSR-engagemang kan således ses som en 

konkurrensfördel gentemot andra föreningar, ett faktum som även styrks av att ekonomisk 

prestation visade på en positiv relation till CSR-engagemang. En fotbollsförening med ett högre 

CSR-engagemang är därmed mer sannolik att exempelvis ha högre intäkter, en bättre förmåga 

att uppnå ekonomiska mål, ett bättre varumärke, en bättre kommunikation till sina intressenter, 

en bättre trivsel bland anställda samt en bättre förmåga att attrahera och behålla skicklig 

personal. Att CSR-engagemang kan påverka prestationen inom fotbollsföreningar positivt har 
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sin grund i Blumrodt et als., (2013) resonemang om att CSR-engagemang har en strategisk 

viktig roll för att erhålla legitimitet. De fotbollsföreningar som har ett högre CSR-engagemang 

får ett mer aktivt stöd från samhället genom ett mer proaktivt agerande och anpassning till de 

krav som existerar i den omkringliggande miljön (DiMaggio, 1988; Suchman, 1995; 

O'Donovan, 2002). CSR blir därmed ett strategiskt verktyg för att erhålla ett mer aktivt stöd i 

samhället och bland sina intressenter och på så sätt erhålla konkurrensfördelar och en förbättrad 

prestation (Agudo-Valiente et al., 2015; Porter och Kramer, 2006). För att kunna utnyttja de 

konkurrensfördelar som uppkommer med ett högt CSR-engagemang måste fotbollsföreningar 

minska den informationsasymmetri som existerar mellan dem och dess intressenter genom att 

signalera att man jobbar inom de satta kraven (Morris, 1987).  

 

Vad det beträffar studiens andra frågeställning visade analysen ingen påverkan av varken 

formalisering, centralisering eller komplexitet hierarki i relationen mellan CSR-engagemang 

och HR- respektive social prestation. Detta resultat bör ses i ljuset av tidigare studier av Bradish 

(2003) samt Cunningham och Rivera (2001) som påvisat betydelsen av formalisering, 

centralisering och komplexitet för olika sportorganisationers förmåga att uppnå sina mål samt 

en hög prestation. Även om explorativa analyser visade på att såväl centralisering som 

komplexitet hierarki i viss utsträckning påverkade relationen mellan CSR-engagemang och 

HR- respektive social prestation kan vi ändå inte med säkerhet acceptera dessa resultat. 

Avsaknaden av statistisk signifikans kan förklaras genom contingency theory och det faktum 

att strukturens passform, i vårt fall graden av formalisering, centralisering och komplexitet, till 

den satta strategin, i vårt fall CSR-engagemang, har varit varierande bland fotbollsföreningarna 

vilket har påverkat prestationen (Chandler, 1990; Miles & Snow, 1978; Rumelt, 1974; Tang et 

al., 2012). I analysen konstaterades däremot att det finns en positiv inverkan av komplexitet 

socialt kapital i relationen mellan CSR-engagemang och HR-prestation. Komplexitet socialt 

kapital innefattar antal ideellt arbetande och antal anställda med eftergymnasial utbildning i 

föreningarna, vilket innebär att ju fler ideellt arbetande man har och ju fler anställda som har 

en eftergymnasial utbildning desto högre HR-prestation får man i relation till CSR-

engagemang. Förklaringen till detta resultat ligger i att en högre komplexitet socialt kapital, 

med utgångspunkt i sambandet strategi-struktur-prestation (Chandler, ibid; Miles & Snow, ibid; 

Tang et al., ibid.), kan anses stödjande till relationen mellan CSR-engagemang och HR-

prestation och således stärka detta samband. Även om resultatet går tvärt emot den formulerade 

hypotesen att effekten skulle vara negativ kan resultatet fortfarande godtas som underlag för att 

besvara studiens andra frågeställning.   



114 
 

Avslutningvis, för att besvara studiens frågeställningar och uppfylla det formulerade syftet, 

visar resultatet tydligt att CSR-engagemang påverkar såväl HR- som social prestation positivt 

inom svenska fotbollsföreningar. Vidare tyder resultatet på att organisationsstruktur i termer av 

formaliserings- och centraliseringsgrad samt komplexitet hierarki inte påverkar detta samband. 

Däremot finns det, trots viss osäkerhet i resultaten, en påverkan av komplexitet socialt kapital 

i relationen mellan CSR-engagemang och HR-prestation. Eftersom resultatet av den 

genomförda analysen var motsägande beroende på vilken modell som användes kan vi inte med 

full säkerhet fastställa att det existerar en påverkan av komplexitet socialt kapital i relationen 

mellan CSR-engagemang och HR-prestation, även om det i studiens resultat finns indikationer 

på det.  

7.2 Studiens bidrag 

7.2.1 Teoretiskt bidrag 

Resultatet av studien bidrar med förståelse för hur CSR-engagemang påverkar prestationen 

inom svenska fotbollsföreningar samt organisationsstrukturens modererande inverkan på detta 

samband. Utifrån resultatet är det tydligt att det finns ett positivt samband mellan CSR-

engagemang och HR- respektive social prestation inom svenska fotbollsföreningar, en insikt 

som inte hade varit möjlig utan denna studie. Resultatet visar också, även om de formulerade 

hypoteserna inte kunde accepteras, att det kan finnas någon form av modererande effekt av de 

strukturella faktorerna formalisering, centralisering och komplexitet, även detta en insikt som 

inte har framkommit i tidigare forskning utifrån en svensk fotbollskontext.   

 

Utifrån tidigare forskning av Bradish (2003) samt Cunningham och Rivera (2001), som 

utforskat effekten av organisationsstruktur på olika idrottsorganisationer, har studien också 

lyckats skapa ett teoretiskt bidrag genom att tillämpa påverkan av organisationsstrukturen på 

en ny kontext, svenska fotbollsföreningar. Därmed kan denna studie sägas uppfylla det 

kunskapsgap som finns rörande effekten av olika grader av formalisering, centralisering och 

komplexitet för de svenska fotbollsklubbarna. Studien kan därmed sägas ge betydelsefulla 

insikter om effekten som organisationsstrukturen har på sambandet mellan strategi och 

prestation, vilket kan gynna framtida studier inom ämnet. 

 

Tidigare studier av Kolyperas et al., (2015) samt Anagnostopoulos och Shilbury (2013) har 

främst studerat CSR utifrån en fotbollskontext i olika typer av beskrivande studier och att 

undersöka fenomenet utifrån en mer förklarande och utforskande vinkel har därmed gett nya 
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insikter för sambandet som existerar mellan CSR och prestation vilket kommer gynna framtida 

forskning. Utifrån den finansiella styrka och status som fotbollsföreningar i allmänhet besitter 

samt den aktualitet som CSR-frågor har för denna kontext kan det teoretiska bidraget anses 

betydelsefullt för samhället som helhet och fungera som en referenspunkt för framtida forskning 

inom ämnet. 

 

Studiens resultat bidrar slutligen även med teoretisk insikt i hur teorierna intressent, legitimitet 

och signal kan förklara sambandet mellan CSR-engagemang och HR- respektive social 

prestation samt hur contingency theory kan förklara den modererande effekten på sambandet. 

Genom att tillämpa dessa teorier inom en ny kontext har studien bidragit till att bredda 

teoriernas tillämpningsområde till svenska fotbollsföreningar.      

 

7.2.2 Praktiskt bidrag 

Resultatet av studien bidrar utöver att fylla det gap som existerar inom forskningen även med 

praktiska bidrag för hur svenska fotbollsföreningar kan använda sig av ekonomiskt-, socialt- 

och miljömässigt ansvarstagande som en strategi för att nå en högre prestation gällande HR och 

sociala faktorer samt ekonomiska aspekter. Fotbollsföreningar som har ett högre CSR-

engagemang kan genom att signalera detta till sina intressenter erhålla ett aktivt stöd och 

därigenom uppnå en förbättrad HR-, social- och ekonomisk prestation. Fotbollsföreningar kan 

därmed nyttja studiens resultat för att erhålla legitimitet, minska informationsasymmetrin till 

sina intressenter samt förbättra den egna prestationen. En fotbollsförening med ett högre CSR-

engagemang kan mer konkret förbättra sin prestation genom att erhålla högre intäkter, en bättre 

förmåga att uppnå ekonomiska mål, ett bättre varumärke, en bättre kommunikation till sina 

intressenter, en bättre trivsel bland anställda samt en bättre förmåga att attrahera och behålla 

skicklig personal. Studien kan därmed också sägas ge vägledning för hur fotbollsföreningar kan 

skapa konkurrensfördelar gentemot andra föreningar.  

 

Fotbollsföreningar kan även tillgodogöra sig kunskap kring den modererande effekt som 

formalisering, centralisering och komplexitet har på sambandet mellan CSR-engagemang och 

HR- respektive social prestation. Även om studiens resultat inte entydigt kunde påvisa någon 

påverkan av organisationsstruktur i relationen mellan CSR-engagemang och prestation kan 

fotbollsföreningar erhålla vetskap om att strukturen inom föreningen måste vara anpassad 

utefter den formulerade strategin för att erhålla en förbättrad prestation. Studien kan därmed ge 

praktisk vägledning för hur fotbollsföreningar kan anpassa sin organisationsstruktur för att 
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stödja den formulerade strategin och således styra föreningen i riktning mot en högre prestation 

och måluppfyllelse. 

 

7.2.3 Empiriskt bidrag 

Studien bidrar, utöver teoretiskt och praktiskt, även med ett empiriskt bidrag i form av att en ny 

kontext undersöks inom den sedan tidigare relativt utbredda CSR-forskningen. Först och främst 

bör nämnas att CSR inom idrott sedan tidigare är betydligt mindre utforskat, både i Sverige och 

internationellt, än inom andra branscher och redan där framstår studien som bidragande. Vidare 

förefaller den svenska kontexten och inriktningen vara mer utforskande eftersom forskning 

kring CSR i denna kontext är än mer begränsad. Studien kan därmed bidra till att öppna upp ett 

nästan nytt fält inom CSR-forskningen, dels i termer av idrott och i synnerhet fotboll och dels i 

form av den svenska kontexten och inriktningen. Det empiriska bidraget kan vidare anses vara 

av stor betydelse eftersom kontexten har blivit allt mer aktuell i samband med skapandet av ett 

gemensamt CSR-råd för föreningar i Allsvenskan och Superettan (Svensk Elitfotboll, 2017).  

7.3 Förslag på framtida forskning 

Studien har endast undersökt svenska fotbollsföreningar, vilket dels begränsar möjligheten att 

generalisera resultatet till andra idrotter och dels begränsar homogeniteten i urvalet. För 

framtida forskning skulle det av denna anledning vara intressant att genomföra samma studie 

inom andra idrotter än fotboll och därigenom bringa klarhet i hur utbrett CSR är inom hela den 

svenska idrottsvärlden samt vilka effekter det har på prestationen. Vidare skulle det, i syfte att 

skapa en större homogenitet och jämförbarhet mellan studieobjekten, vara intressant att 

genomföra samma studie inom flera olika idrotter samtidigt och fokusera på förslagsvis de 

högsta ligorna alternativt de största klubbarna inom varje idrott. Genom detta tillvägagångssätt 

skulle det vara möjligt att studera föreningar med liknande förutsättningar och organisationer 

vilket skulle göra resultaten än mer intressanta, tillförlitliga och jämförbara. Detta kan ses som 

ett intressant forskningsområde med beaktande av att Gelbemann et al., (2010) samt Sen och 

Cowley (2013) menar att små- och medelstora organisationer har svårt att själva se och utnyttja 

sina CSR-kvalitéer samt att dessa känner ett mindre ansvar för CSR jämfört med större 

organisationer. Ett urval enbart bestående av större idrottsföreningar hade därmed kunnat ge 

bättre förutsättningar gällande homogenitet och på så sätt varit en intressant inriktning för 

framtida forskning. 
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Utöver ovanstående förslag på framtida forskning, som i huvudsak rör urvalet av studieobjekt, 

kan givetvis en liknande studie utföras men med användandet av andra prestations- och 

strukturbegrepp samt ett annat angreppssätt på CSR. En möjlig inriktning, som även föreslås 

av Sheth och Babiak (2010), är att studera CSR och sambandet till sportslig prestation inom 

idrottsföreningar i form av andel vunna matcher, tabellplacering eller kvalificering till slutspel. 

Sportslig prestation har i denna studie behandlats som kontrollvariabel men skulle med fördel 

kunna behandlas djupare i framtida studier. En annan begränsning i studien har varit 

avsaknaden av djup och detaljerad information om föreningarna och således framstår 

genomförandet av en kvalitativ studie som intressant. Genom ett kvalitativt tillvägagångssätt 

hade man istället för att kvantifiera och fokusera på mängden data kunnat djupdyka ner i ett 

fåtal idrottsorganisationer och därmed skapa detaljkunskap inom enstaka fokusområden. 

Resultaten av en sådan studie hade sedan kunnat jämföras med resultaten av denna studie och 

således hade man skapat en bred kunskapsbas kring CSR och dess koppling till prestation inom 

svensk idrott.      
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Bilagor 

Bilaga 1 - Sammanställning av operationalisering 

Oberoende variabel 

CSR-engagemang 

 Ekonomiskt 

ansvarstagande 

 Socialt ansvarstagande 

 Miljömässigt 

ansvarstagande 

Föreningen har tydligt uppsatta finansiella mål 

En finansiellt god utveckling är en del av föreningens 

strategi 

Föreningens styrelse och ledning riktar mycket av sitt 

arbete mot den finansiella utvecklingen 

Föreningen ser finansiellt ansvarstagande (uppnå 

finansiella mål, generera vinst) som ett sätt att förbättra 

sitt varumärke 

Föreningen har startat projekt i syfte att uppnå finansiella 

mål  

 

Föreningen har tydligt uppsatta mål gällande socialt 

ansvarstagande (arbetsklimat, samhällsengagemang, 

mångfald, jämställdhet etc.) 

Socialt ansvarstagande är en del av föreningens strategi 

Föreningens styrelse och ledning riktar mycket av sitt 

arbete mot socialt ansvarstagande 

Föreningen ser socialt ansvarstagande som ett sätt att 

förbättra sitt varumärke 

Föreningen har startat projekt i syfte att bidra till 

samhällets utveckling 

 

Föreningen har tydligt uppsatta mål gällande miljömässigt 

ansvarstagande (utsläpp, resursanvändning, hållbarhet 

etc.) 

Miljömässigt ansvarstagande är en del av föreningens 

strategi 

Föreningens styrelse och ledning riktar mycket av sitt 

arbete mot miljömässigt ansvarstagande 
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Föreningen ser miljömässigt ansvarstagande som ett sätt 

att förbättra sitt varumärke 

Föreningen har startat projekt i syfte att bidra till en bättre 

miljö 

Beroende variabel 

Prestation 

 HR-prestation 

 Social prestation 

Bedöm prestationen (effektivitet och produktivitet) bland 

personer inom föreningen 

Bedöm trivseln bland personer inom föreningen 

Bedöm föreningens förmåga att attrahera och behålla 

skicklig personal 

 

Bedöm föreningens förmåga att sprida en positiv bild om 

föreningen ut mot media, publik och medlemmar 

Bedöm kommunikationen från klubb till medlemmar och 

samhälle 

Bedöm föreningens varumärke och upplevda legitimitet 

(samhällets godkännande) 

Modererande variabel 

Organisationsstruktur 

 Formaliseringsgrad 

 Centraliseringsgrad 

 Komplexitetsgrad 

Tydligt formulerade anställningsavtal finns upprättade 

inom organisationen 

Tydligt formulerade arbetsinstruktioner finns upprättade 

inom organisationen 

Procedurer, regler och policyer finns dokumenterade inom 

organisationen  

Prestation hos personer inom föreningen utvärderas 

löpande utifrån givna standarder och mål 

Personer inom föreningen har själva befogenhet att styra 

över och sköta sina arbetsuppgifter utan inblandning från 

ledande befattningshavare (VD, klubbchef, styrelse) 

 

Ledande befattningshavare har en stor inblandning i 

informationsinsamling av beslutsunderlag som används för 

beslutsfattande  
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Ledande befattningshavare medverkar regelbundet i att 

analysera och förmedla information inom föreningen  

Ledande befattningshavare verkställer fattade beslut 

Personer inom föreningen (exkluderat ledande 

befattningshavare) har möjlighet att välja hur utvärdering 

sker  

Personer inom föreningen (exkluderat ledande 

befattningshavare) har möjlighet att påbörja nya projekt 

 

Ungefär hur många olika arbetstitlar (VD, klubbchef, 

marknadschef, vaktmästare, lagledare etc.) finns det inom 

föreningen? 

Ungefär hur många heltidsanställda har ni i er förening 

(exkluderat spelare)? 

Ungefär hur många ideellt anställda har ni i er förening 

(exkluderat spelare)? 

Ungefär hur många personer inom föreningen 

(heltidsanställda & ideellt anställda) har en eftergymnasial 

utbildning (exkluderat spelare)? 

Kontrollvariabler 

 Organisationsstorlek 

 Organisationens ålder 

 Bolagsform 

 Befolkningsmängd 

 Ekonomisk prestation 

 Dam-/herr-/mix 

förening 

 Antal år inom 

föreningen 

 Nuvarande roll 

 Antal år i nuvarande 

roll 

Ungefär hur många medlemmar har föreningen? 

 

När bildades föreningen (år)? 

 

I vilken bolagsform bedrivs verksamheten? 

 

Befolkningsmängd efterfrågades ej i enkäten utan 

inhämtades manuellt 

 

Bedöm föreningens prestation gällande…   

 Sponsorintäkter 

 Publikintäkter 

 Donations-/bidragsintäkter 
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 Sportslig prestation 

 Ett/två lag i berörda 

divisioner 

 Merchandise-/souvenirintäkter 

 Ekonomiska utgifter (resor, resursanvändning etc.) 

 Förmågan att uppnå ekonomiska mål 

 

Dam-/herr-/mixförening efterfrågas ej i enkäten utan 

inhämtas manuellt 

 

Vilket år blev ni involverad i föreningen? 

 

Vilken roll har ni inom er förening? 

 

Vilket år fick ni er nuvarande roll inom föreningen? 

 

Sportslig prestation efterfrågades ej i enkäten utan 

inhämtades manuellt utifrån föregående års ligaplacering 

 

Ett/två lag i berörda divisioner efterfrågades ej i enkäten 

utan inhämtades manuellt 
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Bilaga 2 - Enkät 

Besvara nedanstående frågor: 

Vilken roll har ni inom er förening (nämn er primära roll inom 

föreningen)? ____________________________________________________________ 

 

Vilket år blev ni involverad i föreningen?__________ 

 

Vilket år fick ni er nuvarande roll inom föreningen?__________ 

 

När bildades föreningen (år)? __________ 

 

Ungefär hur många medlemmar har föreningen? __________ 

 

I vilken bolagsform bedrivs verksamheten? (Kryssa i korrekt alternativ) 

 Ideell förening 

 Aktiebolag 

 Annan form: __________ 

 

Ta ställning till följande påståenden: 

1. 

Föreningen har tydligt uppsatta finansiella mål 

Håller inte med    Håller helt med 

1 2 3 4 5 6 7 

 

2. 

En finansiellt god utveckling är en del av föreningens strategi 

Håller inte med    Håller helt med 

1 2 3 4 5 6 7 
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3. 

Föreningens styrelse och ledning riktar mycket av sitt arbete mot den finansiella utvecklingen 

Håller inte med    Håller helt med 

1 2 3 4 5 6 7

  

4. 

Föreningen ser finansiellt ansvarstagande (uppnå finansiella mål, generera vinst) som ett sätt 

att förbättra sitt varumärke 

Håller inte med    Håller helt med 

1 2 3 4 5 6 7 

 

5. 

Föreningen har startat projekt i syfte att uppnå finansiella mål 

Håller inte med    Håller helt med 

1 2 3 4 5 6 7

  

6.  

Föreningen har tydligt uppsatta mål gällande socialt ansvarstagande 

Håller inte med    Håller helt med 

1 2 3 4 5 6 7

  

7. 

Socialt ansvarstagande är en del av föreningens strategi 

Håller inte med    Håller helt med 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8. 

Föreningens styrelse och ledning riktar mycket av sitt arbete mot socialt ansvarstagande 

Håller inte med    Håller helt med 

1 2 3 4 5 6 7 
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9. 

Föreningen ser socialt ansvarstagande som ett sätt att förbättra dess varumärke 

Håller inte med    Håller helt med 

1 2 3 4 5 6 7 

 

10. 

Föreningen har startat flera projekt i syfte att bidra till samhällets utveckling 

Håller inte med    Håller helt med 

1 2 3 4 5 6 7 

 

11. 

Föreningen har tydligt uppsatta mål gällande miljömässigt ansvarstagande 

Håller inte med    Håller helt med 

1 2 3 4 5 6 7

  

12. 

Miljömässigt ansvarstagande är en del av föreningens strategi 

Håller inte med    Håller helt med 

1 2 3 4 5 6 7

  

13. 

Föreningens styrelse och ledning riktar mycket av sitt arbete mot miljömässigt 

ansvarstagande 

Håller inte med    Håller helt med 

1 2 3 4 5 6 7

  

14. 

Föreningen ser miljömässigt ansvarstagande som ett sätt att förbättra dess varumärke 

Håller inte med    Håller helt med 

1 2 3 4 5 6 7
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15. 

Föreningen har startat flera projekt i syfte att bidra till en bättre miljö 

Håller inte med    Håller helt med 

1 2 3 4 5 6 7

  

Bedöm er fotbollsförenings prestation jämfört med andra fotbollsföreningar i samma 

serie utifrån ett 3-årigt perspektiv gällande: 

1. 

 Sponsorintäkter 

Lägre prestation    Högre prestation 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 Publikintäkter 

Lägre prestation    Högre prestation 

1 2 3 4 5 6 7

  

 Donationer/bidrag 

Lägre prestation    Högre prestation 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 Merchandise/Souvenirer 

Lägre prestation    Högre prestation 

1 2 3 4 5 6 7

  

2. 

Ekonomiska utgifter (resor, resursanvändning etc.) 

Lägre prestation    Högre prestation 

1 2 3 4 5 6 7
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3. 

Uppnå ekonomiska mål 

Lägre prestation    Högre prestation 

1 2 3 4 5 6 7

   

4. 

Sprida en positiv bild om föreningen ut mot media, publik och medlemmar 

Lägre prestation    Högre prestation 

1 2 3 4 5 6 7 

   

5. 

Kommunikationen från klubb till medlemmar och samhälle 

Lägre prestation    Högre prestation  

1 2 3 4 5 6 7 

 

6. 

Föreningens varumärke och upplevda legitimitet (samhällets godkännande) 

Lägre prestation    Högre prestation 

1 2 3 4 5 6 7

  

7. 

Prestationen (effektivitet och produktivitet) bland personer inom föreningen 

Lägre prestation    Högre prestation 

1 2 3 4 5 6 7

  

8. 

Trivseln bland personer inom föreningen 

Lägre prestation    Högre prestation 

1 2 3 4 5 6 7
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9. 

Föreningens förmåga att attrahera och behålla skicklig personal 

Lägre prestation    Högre prestation 

1 2 3 4 5 6 7

   

Ta ställning till följande påståenden angående er förening: 

1.  

Tydligt formulerade anställningsavtal finns upprättade inom organisationen 

Håller inte med    Håller helt med 

1 2 3 4 5 6 7

  

2. 

Tydligt formulerade arbetsinstruktioner finns upprättade inom organisationen 

Håller inte med    Håller helt med 

1 2 3 4 5 6 7

  

3. 

Procedurer, regler och policyer finns dokumenterade inom organisationen  

Håller inte med    Håller helt med 

1 2 3 4 5 6 7

  

4. 

Prestation hos personer inom föreningen utvärderas löpande utifrån givna standarder och 

mål 

Håller inte med    Håller helt med 

1 2 3 4 5 6 7

  

5. 

Personer inom föreningen har själva befogenhet att styra över och sköta sina arbetsuppgifter 

utan inblandning från ledande befattningshavare (VD, klubbchef, styrelse) 

Håller inte med    Håller helt med 

1 2 3 4 5 6 7
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6. 

Ledande befattningshavare har en stor inblandning i informationsinsamling av 

beslutsunderlag som används för beslutsfattande  

Håller inte med    Håller helt med 

1 2 3 4 5 6 7

  

7. 

Ledande befattningshavare medverkar regelbundet i att analysera och förmedla information 

inom föreningen  

Håller inte med    Håller helt med 

1 2 3 4 5 6 7

  

8. 

Ledande befattningshavare verkställer fattade beslut 

Håller inte med    Håller helt med 

1 2 3 4 5 6 7

  

9. 

Personer inom föreningen (exkluderat ledande befattningshavare) har möjlighet att välja hur 

utvärdering sker  

Håller inte med    Håller helt med 

1 2 3 4 5 6 7

  

 10. 

Personer inom föreningen (exkluderat ledande befattningshavare) har möjlighet att påbörja 

nya projekt 

Håller inte med    Håller helt med 

1 2 3 4 5 6 7

  

11.  

Ungefär hur många olika arbetstitlar (VD, klubbchef, marknadschef, vaktmästare, lagledare 

etc.) finns det inom föreningen? _______ st 
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12. 

Ungefär hur många heltidsanställda har ni i er förening (exkluderat spelare)? _______st 

 

13. 

Ungefär hur många ideellt anställda har ni i er förening (exkluderat spelare)? _______st 

 

14. 

Ungefär hur många personer inom föreningen (heltidsanställda & ideellt anställda) har en 

eftergymnasial utbildning (exkluderat spelare)? _______st 
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Bilaga 3 - Följebrev 

Till dig som är involverad i en svensk fotbollsförening 

Vi är två studenter som skriver vår magisteruppsats inom företagsekonomi vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Vi har båda ett stort fotbollsintresse och valet av ämne föll därför 

på svenska fotbollsföreningar, deras strategi och prestation. Studien riktar sig till samtliga 

föreningar inom Damallsvenskan, Elitettan och division 1 på damsidan samt Allsvenskan, 

Superettan, division 1 och division 2 på herrsidan och vi skickar denna enkät till dig som 

representant för din förening. Observera att studien gäller föreningen som helhet. Om er 

förening är aktiv inom flera olika idrotter eller har lag på både dam- och herrsidan i de berörda 

divisionerna, vänligen se till hela fotbollssektionen vid besvarande av frågorna.  

 

Ditt deltagande i studien är givetvis frivilligt, men i och med din roll inom föreningen så är din 

betydelse för studien oersättlig då ingen annan representant kan ta din plats. Enkäten tar cirka 

sju minuter att besvara och vi hoppas att du är villig att ta dig tid att göra detta så fullständigt 

som möjligt för att därigenom bidra med viktig kunskap och underlag för studiens 

genomförande. 

 

Samtliga svar kommer att behandlas konfidentiellt och endast redovisas i aggregerad form. 

Resultatet av studien kommer sedan att presenteras i en akademisk rapport.  

 

För att besvara enkäten, vänligen klicka på länken nedan. Vid frågor, tveka inte att kontaka oss 

på nedanstående telefonnummer eller e-postadresser. 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

Med vänlig hälsning,  

Jesper Andersson & Johan Stillerfelt 

Magisterstuderande civilekonomer med inriktning controller, Linnéuniversitetet Växjö  

 

Ansvarig handledare: Timurs Umans, Docent i företagsekonomi, Linnaeus University. 


