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Sammanfattning 

Svenska elithandbollsföreningar utför idag ett omfattande hållbarhetsarbete. Utöver att de 

engagerar en mängd människor via verksamheten inom föreningen, bidrar de även 

positivt till samhället genom externa projekt och aktiviteter. Trots det arbete som utförs är 

föreningarna sämre på att redovisa deras arbete i en hållbarhetsredovisning. 

Hållbarhetsredovisning syftar till att redovisa organisationens påverkan på hållbar 

utveckling och är ett uttryck för socialt ansvarstagande. Studien grundar sig i 

legitimitetsteorin och intressentteorins antaganden om förväntningar och samspel med 

samhället. För att avgränsa studien är den fokuserad på föreningar som är aktiva i 

Sveriges högsta herrhandbollsliga, Handbollsligan. Syftet med denna studie är att förstå 

vilka orsaker som ligger bakom varför svenska elithandbollsföreningar inte 

hållbarhetsredovisar, trots att teorin samt tidigare studier påpekar flertalet fördelar med 

det. 

Studien har utförts i två steg. En dokumentstudie har genomförts där en granskning av 

föreningars årsredovisningar har påvisat att samtliga föreningar visat stora brister 

angående hållbarhetsinformation. Därefter har intervjuer med representanter från utvalda 

föreningarna genomförts för att genereras en förståelse till varför föreningarna inte 

hållbarhetsredovisar, trots att de utför ett hållbarhetsarbete. 

Studien antyder att samtliga föreningar helt saknar hållbarhetsredovisning samt har en 

bristande hållbarhetsinformation i sin årsredovisning. Studien lyfter fram ett antal orsaker 

till att föreningarna inte hållbarhetsredovisar. Den indikerar att föreningarna istället 

prioriterar att kommunicera det utförda arbetet via sociala medier samt via deras 

hemsidor. Ytterligare orsaker till att de saknar hållbarhetsredovisning som lyfts fram i 

studien är också okunskap gällande vad en hållbarhetsredovisning är och innehåller samt 

en brist på de resurser som krävs för upprättandet. Studien antyder även att föreningarna 

upplever låga förväntningar och krav från intressenter gällande hållbarhetsredovisning. 

Normen inom branschen samt kulturen inom föreningarna ligger även det till grund för 

den bristande redovisningen. Studiens bidrag är främst en vägledning samt en ökad 

förståelse för föreningarna inom svensk elithandboll gällande hållbarhetsredovisning.  

Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, hållbarhet, CSR, legitimitet, intressent, handboll.   



 

Abstract 

Nowadays Swedish professional handball clubs carry out extensive sustainability work. 

In addition to engaging many people through the activities of the associations, they also 

contribute positively to society through external projects and activities. Despite the work 

being carried out, the clubs are not that involved in disclosing their work in a 

sustainability report. Sustainability reporting aims to report the organization's impact on 

sustainable development and is an expression of social responsibility. The study is based 

on the legitimacy theory and stakeholder theory's assumptions about expectations and 

interactions with society. The study is focused on clubs that are active in the top league of 

Swedish men’s handball, Handbollsligan. The purpose of this study is to understand the 

reasons why Swedish professional handball clubs do not report sustainability, even 

though the theories and previous studies point out many benefits to it. 

The study has been performed in a two steps approach, a document study was performed 

first and then interviews. The document study of the club’s annual reports has shown a 

poor disclosure of sustainability information. Subsequently, interviews with 

representatives of the clubs have been carried out in order to generate an understanding of 

why the clubs do not report their sustainability work. 

The study shows that none of the Swedish professional handball clubs have a 

sustainability report and have a lack of sustainability information in their annual report. 

The study highlights several reasons why the clubs do not have sustainability reports. It 

indicates that the clubs instead choose to communicate the sustainability work they 

perform via social media and through their websites. Other reason is a lack of knowledge 

of what a sustainability report is and contains, and the deficiency of the resources 

required for elaborating the report. Further the clubs also experience low expectations and 

demands from stakeholders regarding sustainability reporting. Norms within the field of 

activity and the culture within the clubs also form the basis for the lack of sustainability 

disclosure. The study's contribution is primarily a guidance and an increased 

understanding for the clubs within Swedish professional handball regarding sustainability 

reporting. 

Keywords: Sustainability report, sustainability, CSR, legitimacy, stakeholder, handball.  
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras en bakgrund till studieområdet. Utifrån det 

presenteras en problemformulering för vilket problem som avses att undersökas, vilket 

mynnar ut i en frågeställning. Därefter preciseras syftet följt av en disposition för 

studien. 

1.1 Problembakgrund 

Hållbarhetsredovisning har på senare år ökat kraftigt och blivit allt viktigare och 

vanligare i svenska företag (Frostensson, Helin & Sandström, 2015; Regeringen, 2016). 

Från och med år 2017 är det lagstadgat enligt årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) att 

alla större företag i Sverige skall hållbarhetsredovisa. Hållbarhetsredovisning kan 

förklaras som ett sätt att prestera, mäta samt ta ansvar gentemot intressenter, för vad 

organisationen åstadkommit i sitt arbete mot en hållbar utveckling. Hållbar utveckling är 

en global fråga och handlar om jordens resurser och framtida generationers möjligheter 

till att använda resurserna (Westermark, 2013). Det innebär att tillfredsställa dagens 

behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov. 

Redovisningen grundar sig således i att redovisa organisationens påverkan ur en 

ekonomisk, miljömässig och social synpunkt och har blivit ett konkret uttryck för socialt 

ansvarstagande (Corporate Social Responsibility) (Frostensson et al., 2015). 

Hållbarhetsredovisning syftar till att signalera engagemanget för sociala samt 

miljömässiga frågor, där legitimitet är en stor bakomliggande drivkraft (Higgins, Milne & 

Van Gramberg, 2015; Bellringer, Ball & Craig, 2011; Stubbs, Higgins & Milne, 2013). 

Crane och Glozer (2016) anser att hållbarhetsredovisningen syftar till att legitimera 

organisationen genom att påverka deras intressenter och samhälle. Legitimitet grundar sig 

i ett socialt kontrakt mellan samhället och organisationen, där organisationen förväntas 

utföra ett korrekt och lämpligt arbete som bygger på normer och värden i samhället 

(Deegan & Unerman, 2011). 

Fler bakomliggande faktorer till syftet med hållbarhetsredovisning identifieras bland 

annat som intressenthantering, ansvarsförmåga, meningsskapande samt uppmärksamhet. 

Hållbarhetsredovisning kan således användas för att bygga upp starka och fördelaktiga 

relationer till organisationens intressenter (Crane & Glozer, 2016). Det finns även tydliga 

affärsmässiga fördelar med upprättande av hållbarhetsredovisning, till exempel 
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kostnadsbesparingar samt en ökad attraktionsförmåga att handla med organisationen 

(Bellringer et al., 2011). 

Frostensson et al. (2015) menar att hållbarhetsredovisning bidrar till att skapa nya affärer, 

stärker organisationens varumärke samt bidrar till en ökad trovärdighet. Det bekräftas av 

Crane och Glozer (2016) som anser att en effektiv hållbarhetsredovisning är nödvändig 

för att stärka samt bygga upp organisationens varumärkesbild. Utifrån det ovanstående 

presenterade kan det konstateras att hållbarhetsredovisning medför många fördelar för de 

organisationer som upprättar dem. 

Higgins et al. (2015) menar att det finns många organisationer som möter uppenbara 

legitimitets- och intressenttryck som hållbarhetsredovisar, medan liknande organisationer 

med samma externa tryck väljer att inte göra det. I en tidigare studie har Stubbs et al. 

(2013) undersökt varför och vilka faktorer som bidrar till att vissa företag inte 

hållbarhetsredovisar. För det första anses det att externa intressenter inte sätter tillräcklig 

press på företagen att hållbarhetsredovisa. Företagen uppfattar inte heller de förmåner 

som finns med att hållbarhetsredovisa och saknar därmed motivation till att utföra arbetet. 

Vissa företag ser också hållbarhetsredovisning som något som är trevligt att göra, men 

inte som något måste. En faktor anses även vara kulturen i organisationen, vilket kan vara 

en motståndskraft till hållbarhetsarbete och redovisningen av det utförda arbetet (Stubbs 

et al., 2013). 

Higgins et al. (2015) förklarar att det konstrueras vissa normer för vilka organisationer 

som skall hållbarhetsredovisa samt varför. Många företag anser att det viktigaste med 

hållbarhet är att de utför arbetet, inte att de kommunicerar eller redovisar det (Stubbs et 

al., 2013). Utifrån ovanstående kan det konstateras att det finns organisationer som inte 

hållbarhetsredovisar, trots de fördelar som finns med det. 

1.2 Problemprecisering 

Det finns uppenbara externa tryck på organisationer att de skall arbeta med hållbarhet 

samt hållbarhetsredovisa, men att vissa organisationer väljer att inte göra det (Higgins et 

al., 2015). I en tidigare studie av Babiak och Kihl (2018) undersöktes intressenternas 

förväntningar gällande hållbarhet på professionella idrottslag. Till exempel sponsorer, 

medlemmar och andra viktiga grupper i deras närmiljö visade sig då ha omfattande 

förväntningar på hållbarhetsarbetet. De förväntade sig att föreningarna skulle bidra till 

samhället på ett positivt sätt och ta ett stort socialt ansvar. I gengäld för ett bra utfört 
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arbete genererade föreningen bland annat ökade intäkter, positiva relationer med 

intressenter samt en stärkt varumärkesidentitet (Babiak & Kihl, 2018). 

Professionalismen som kommer med olika idrotter har skapat en efterfrågan på att 

integrera frågor om hållbarhet in i sportens arena (Breitbarth & Harris, 2004). Det har 

bidragit till att högre samhällsförväntningar och värderingar idag läggs på 

idrottsorganisationer (Breitbarth, Walzel, Anagnostopoulos & van Eekeren, 2015). 

Breitbarth och Harris (2004) menar att den ökade medvetenheten och integrationen av 

samhällsansvar främjar idrottsföreningars konkurrenskraft samt skapar ytterligare värde 

för intressenterna. Blumrodt, Bodin och Desbordes (2013) studie visar att föreningarnas 

varumärke kan stärkas vid ett uppvisande av ett effektivt och aktivt hållbarhetsarbete. 

Som stora aktörer i samhället kan idrottsföreningar med deras status vara förebilder i 

utvecklingen av det sociala hållbarhetsarbetet (Babiak & Kihl, 2018). 

Svenska Handbollförbundet gick ut med i början av 2019 att de gör en storsatsning 

gällande hållbar utveckling (Handbollslandslaget, 2019). Svenska Handbollförbundet är 

en ideell organisation vars uppgift är att administrera och främja handbollen i Sverige och 

är den högsta instansen inom svensk handboll (Svenska Handbollförbundet, 2016). 

Satsningen grundar sig i att mer fokus kommer riktas på sociala frågor, miljö samt 

ekonomi. Detta för att stärka den internationella positionen inom handbollen 

(Handbollslandslaget, 2019). I mars 2019 lanserades även manifestationen #Viställerupp, 

där 26 lag från både Handbollsligan och Svensk handbollselit (SHE) tillsammans enats 

för att bidra mer till samhället. Hashtaggen är framtagen för att föreningarna tillsammans 

skall kommunicera de positiva värden som handbollen står för (Handbollsligan, u.å.). 

Syftet med dessa kraftansträngningar är att driva hållbarhetsarbetet framåt och säkerställa 

hållbar utveckling inom handbollsvärlden. Satsningarna bidrar till att de blir en förebild 

för hållbarhetsarbetet inom handbollen och bidrar till att engagera fler klubbar att satsa på 

hållbarhet (Handbollslandslaget, 2019). 

Många av föreningarna i svensk elithandboll tar ett stort socialt ansvar och hjälper till att 

bidra till att skapa ett bättre samhälle. De verkar för att fostra goda samhällsmedborgare, 

bidrar till behövande organisationer och arbetar med framtagna värdegrunder (IFK 

Skövde HK u.å.; Lugi HF Handboll u.å.; IK Sävehof u.å.). Svenska 

elithandbollsföreningar definieras som de 14 lag som är verksamma i den högsta ligan i 

Sverige; Handbollsligan. Denna liga innehåller endast herrlag (Handbollsligan, u.å.). 



4 

 

Arbetet med hållbarhet finns uttryckt på några av de svenska elithandbollsföreningarnas 

hemsidor. De har upprättade policydokument som beskriver hur föreningen skall verka 

för bland annat jämställdhet och integration (IK Sävehof, u.å.; IFK Kristianstad, u.å.). En 

av de berörda föreningarna har en miljögrupp för att behandla de globala 

hållbarhetsmålen och för att utveckla det strategiska utvecklingsarbetet (Lugi Handboll, 

2017). När dessa uppsatta policys, värderingar samt uppförandekoder skall sättas i arbete 

jobbar således föreningarna med hållbarhet. Det kan utifrån det antas att svenska 

elithandbollsföreningar idag anser att hållbarhetsarbete är en betydande del i deras 

verksamhet. 

Svenska elithandbollsföreningar berörs inte av årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) 

gällande upprättande av en hållbarhetsrapport, då de är ideella föreningar och inte 

uppfyller de kraven som begärs. Även om det är frivilligt för föreningarna att 

hållbarhetsredovisa har de inte någon upprättad hållbarhetsredovisning (IK Sävehof, u.å.; 

IFK Kristianstad, u.å.; Lugi HF Handboll u.å.). Det tyder på att dessa 

elithandbollsföreningarna arbetar med hållbarhet, men att deras redovisning inte står i 

proportion till det. Föreningarna framhäver att hållbarhet är en viktig fråga att arbeta med, 

men att redovisningen av det brister. 

Det ökade kravet från samhället gällande organisationers ansvar att arbeta med hållbar 

utveckling omfattar även ett ansvar att kommunicera ut det till sina intressenter 

(Grafström, Göthberg & Windell, 2015). Det räcker således inte med att endast arbeta 

med hållbarhet, utan det förväntas även att informationen kommuniceras ut (Ellerup & 

Thomsen, 2018). Att redovisa och kommunicera ut det ansvar organisationen tagit mot en 

hållbar utveckling är ett sätt att påverka intressenternas uppfattningar av organisationen 

(Hooghiemstra, 2000). Genom kommunikation och redovisning stärks organisationens 

image och varumärke (Ellerup & Thomsen, 2018). Kommunikationen till intressenterna 

gör det således till ett viktigt verktyg att skapa och utveckla relationer (Grafström et al., 

2015). Kommuniceras det utförda hållbarhetsarbetet ut på ett bristfälligt sätt eller inte 

överhuvudtaget, tappar det sitt värde (Garriga & Melé, 2004). 

I en studie av Morrow (2013) visar det att hållbarhetsredovisningar upprättade av 

studerade fotbollsklubbar i många avseenden inte uppfyller intressenternas krav och 

behov av information. Det leder då till att det utförda arbetet tappar en del av värdet, 

vilket även skulle kunna vara fallet för svenska elithandbollsföreningar. 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att det inte räcker att endast arbeta med 

hållbarhetsarbetet i de svenska elithandbollsföreningarna, utan vikten av att kommunicera 

det är en så väl viktig del. Vidare leder en avsaknad av hållbarhetsredovisning till en brist 

i kommunikationen av arbetet till intressenterna (Garriga & Melé, 2004). 

Stubbs et al. (2013) definierar det som att vägen för en bättre hållbarhetsredovisning 

ligger hos intressenterna. En intressent definieras som en individ eller grupp som kan 

påverka eller påverkas av organisationens mål eller syfte (Freeman, 1984 i Friedman & 

Miles, 2006). Om intressenterna engagerar sig och sätter press på företagen så tvingas de 

att utföra ett mer utförligt arbete samt redovisning (Stubbs et al., 2013). Senaux (2008) 

identifierade professionella fotbollsklubbars intressenter som spelare, förbund, 

medlemmar, publik/supportrar, sponsorer samt lokala myndigheter. Dessa intressenter 

blir även applicerbara på svenska elithandbollsföreningar. Det är således dessa 

intressenters krav och förväntningar som föreningarna måste tillgodose gällande 

hållbarhet och hållbarhetsredovisning. 

1.3 Problemformulering 

Utifrån det som ovan presenteras framkommer det att de berörda svenska 

elithandbollsföreningarna utför ett visst hållbarhetsarbete, men väljer ändå inte att 

hållbarhetsredovisa. Tidigare studier har undersökt förväntningar och krav gällande 

hållbarhetsredovisning i andra idrottsföreningar, såsom professionella fotbollslag. Denna 

studie avser att fylla den kunskapsluckan gällande hur hållbarhetsredovisning tillämpas 

inom svensk elithandboll. Genom att studera en ny kontext, svenska 

elithandbollsföreningar, kan vi få reda på varför organisationer väljer att inte 

hållbarhetsredovisa även om det har visats sig generera en positiv inverkan på deras 

intressenter. Studien kommer drivas av följande frågeställning: 

Varför hållbarhetsredovisar inte svenska elithandbollsföreningar? 

1.4 Syfte 

Studien syftar till att förstå vilka orsaker som ligger bakom varför svenska 

elithandbollsföreningar inte hållbarhetsredovisar. Studien kan således bidra med en ökad 

förståelse till varför vissa organisationer inte väljer att hållbarhetsredovisa, utifrån en ny 

kontext. Den avser även att bidra med en ökad medvetenhet gällande 

hållbarhetsredovisning inom svenska elithandbollsföreningar.  
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1.5 Studiens disposition

  

Kapitel 1

• Inledning: I det inledande kapitlet presenteras en problembakgrund, 
problemformulering samt syfte med studien.

Kapitel 2

• Referensram: I kapitel två presenteras studiens referensram. Kapitlet 
inleder med hållbarhetsredovisning följt av en begreppsutredning gällande 
hållbar utveckling, CSR och sedan orsaker till varför organisationer inte 
hållbarhetsredovisar. Därefter presenteras legititimitetsteorin samt 
intressentteorin.

Kapitel 3

• Metod: I det tredje kapitlet följer en redogörelse för studiens metod. 
Inledningsvis presenteras studiens ansats samt metodval. Vidare beskrivs 
metod för datainsamling. Avslutningsvis presenteras de etiska 
ställningstagandena samt metodkritik.

Kapitel 4

• Empiri: I kapitel fyra presenteras en sammanställning av den empiriska 
undersökningen. En sammanfattning av både dokumentstudien och 
intervjuerna presenteras. 

Kapitel 5

• Analys: I analyskapitlet presenteras en analys av den empiriska 
undersökningen. I detta kapitel kopplas empirin samman med den teori som 
är presenterad i referensramen.

Kapitel 6

• Slutsats: I det avslutande kapitlet presenteras en slutsats. Därefter redogörs 
studiens bidrag och förslag till framtida studier. Avslutningsvis diskuteras 
samhälleliga och etiska aspekter samt kritik mot studien.  
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2. Referensram 

Det andra kapitlet inleds med att presentera vad svensk elithandboll innebär, följt av en 

presentation av hållbarhetsredovisning. Vidare följer en redogörelse för begreppen 

hållbar utveckling samt CSR för att ge läsaren en förklaring till viktiga begrepp som 

används i studien. Sedan följer orsaker till att organisationer inte hållbarhetsredovisar, 

utifrån tidigare studier. Kapitlet fortsätter med legitimitetsteorin samt intressentteorin, 

där en betraktning och diskussion förs kring teorierna. Slutligen presenteras den 

analysmodell som har tillämpats i studien vid analyseringen av den insamlade data. 

2.1 Svensk elithandboll 

Svenska Handbollsförbundet är en allmännyttig ideell förening som uppkom 1930 för att 

höja intresset samt främja utvecklingen av handbollen i Sverige samt att företräda sporten 

utanför Sverige (Svenska Handbollförbundet, 2016; Svenska Handbollförbundet, u.å.). 

Syftet var att sammanföra Sveriges alla handbollsföreningar (RP Linköping, u.å.). SHF är 

det högsta instansen inom svensk handboll och består av de självständiga ideella 

föreningar i Sverige som bedriver handbollsverksamhet. Förbundet har till uppgift att 

utforma stadgar och tävlingsregler inom svensk handboll (Svenska Handbollförbundet, 

2016). Svenska Handbollsförbundet skall arbeta aktivt för att handbollen ständigt 

utvecklas samt arbeta för medlemmarnas bästa (RP Linköping, u.å.). 

Handbollsligan är den högst rankade serien i Sverige och innefattar 14 lag 

(Handbollsligan, u.å.). Ligan administreras av Svenska Handbollförbundet och innehåller 

endast herrlag och innefattar endast lag som är ideella föreningar (Svenska 

Handbollförbundet, 2018). De 14 lag som är verksamma i ligan är de lag som är bäst i 

Sverige under innevarande säsong. Det innebär att vilka de 14 lagen är, kan komma att 

ändras över olika säsonger/år. 

2.2 Hållbarhetsredovisning 

Frostensson et al. (2015) menar att hållbarhetsredovisning kompletterar den traditionella 

redovisningen med frågor om hållbar utveckling. Begreppet hållbarhetsredovisning kan 

definieras som hur ett företag redogör, genom redovisning, deras aktiva arbete med 

ekonomiska, sociala och miljömässiga frågor. Till skillnad från finansiell redovisning 

som förmedlar de ekonomiska resultaten fokuserar istället hållbarhetsredovisningen till 

organisationens påverkan på intressenterna, ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
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synsätt (Frostensson et al., 2015). Hållbarhetsredovisning innehar drivkraften för hållbar 

utveckling med intressenter som medagerande (Westermark, 2013). I vissa organisationer 

betecknas hållbarhetsredovisning som CSR-rapportering, då begreppen hållbar utveckling 

samt CSR ofta används synonymt (Westermark, 2013). 

Enligt årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) är det från och med år 2017 lagstadgat att 

alla större företag i Sverige skall hållbarhetsredovisa. Lagen definierar ett större företag 

när mer än ett av följande villkor är uppfyllda: 

1. medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 250, 

2. företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 175 miljoner kronor, 

3. företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 350 miljoner kronor. 

Hållbarhetsredovisning kan upprättas på olika sätt, mer eller mindre formbundet. Då det 

inte finns något regelverk som hänvisar till hur hållbarhetsredovisningen skall upprättas 

har nätverksorganisationen Global Reporting Initiative (GRI) publicerat riktlinjer för 

hållbarhetsredovisning. Riktlinjerna har genom stor internationell spridning erhållit en 

dominerande roll inom hållbarhetsredovisning (Westermark, 2013; Frostensson et al., 

2015). En hållbarhetsredovisning skall enligt GRI innehålla alla enheter som ger en 

betydande påverkan på hållbar utveckling vilken den redovisade organisationen har 

kontroll över. GRI specificerar tre standardupplysningar som skall finnas med i en 

upprättad hållbarhetsrapport, vilket kan anses vara ett standardinnehåll i en 

hållbarhetsredovisning (Westermark, 2013). 

Den första syftar till strategi och profil, den skall innehålla upplysningar som beskriver 

den generella bakgrunden till organisationen. Upplysningen skall bidra till att ge en 

bakgrund och en strategisk bild av organisationens förhållningssätt till hållbarhet, för den 

mer detaljerade redovisningen som följer senare i rapporten (Westermark, 2013). 

Den andra är hållbarhetsstyrning, vilket ska innehålla upplysningar som beskriver hur 

organisationen arbetar med att hantera den påverkan som identifierats inom ekonomiska, 

miljömässiga och sociala aspekter (Frostensson et al., 2015). Informationen bidrar till 



9 

 

förståelse av resultaten inom de specifika områdena (Westermark, 2013). Upplysningarna 

skall innehålla information om hur organisationen hanterar och aktivt arbetar med 

hållbarhet (Frostensson et al., 2015). 

Den tredje och sista upplysningen skall innehålla resultatindikationer. Indikationerna 

syftar till att ge jämförbar information om miljömässiga, ekonomiska samt sociala 

resultat för organisationen. Det skall innehålla resultat och utfall som är kopplat till 

organisationen, vilket är jämförbar samt visar förändringar över tid (Westermark, 2013). 

Det kan identifieras som mätpunkter för hållbarhetsarbetet (Frostensson et al., 2015). 

Indikationerna finns av två slag, kärnindikationer och tilläggsindikationer. 

Kärnindikationerna anses vara av allmänintresse, för både intressenter och 

organisationen. Tilläggsindikationerna ger organisationen möjlighet att använda sådana 

indikationer som är företagsspecifika (Westermark, 2013). 

2.3 Hållbar utveckling & CSR 

Westermark (2013) menar att Corporate Social Responsibility (CSR) och hållbar 

utveckling ofta används synonymt och att skillnaden på de två begreppen är hårfin. Även 

Thiel (2015) förklarar att de nuvarande definitionerna av hållbar utveckling ofta används 

utbytbart med organisationers sociala ansvar och hållbarhet. Larsson och Ljungdahl 

(2008) hävdar att den synonyma användningen ofta är felaktig.  

Westermark (2013) förklarar att hållbar utveckling handlar om jordens resurser och 

framtida generationers möjligheter till resurserna, vilket då är en fråga på global nivå. 

Begreppet hållbar utveckling föddes 1987 i FN-rapporten Vår gemensamma framtid, även 

kallad Brundtlandrapporten. I rapporten definieras begreppet: ”en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov” (Larsson & Ljungdahl, 2008, s.12). Hållbar utveckling berör 

således alla tre delar; socialt, ekonomiskt samt miljömässigt (Frostensson et al., 2015).  

Inom den sociala delen berörs bland annat hälsa, utbildning, mångfald och jämlikhet 

(Frostensson et al., 2015). Den sociala aspekten inom hållbar utveckling handlar således 

om att främja samhällets välbefinnande, eftersom organisationens finns som ett svar på 

ett socialt behov och besitter en sådan ställning i samhället. Den sociala delen grundar sig 

i de samhällsnormer och värden som organisationen verkar i, vilket leder till en svårighet 

att definiera begreppet (Thiel, 2015). Frostensson et al. (2015) klargör att hållbar 

utveckling handlar om eftertanke, vilket innebär att lämna ifrån sig jorden i det skick som 
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den var när den ärvdes. Begreppet är brett definierat och är svårt för företag att tillämpa i 

verkligheten (Larsson & Ljungdahl, 2008).  

Westermark (2013) menar att CSR tillhör det sociala och samhälleliga ansvar som är 

kopplat till organisationen. Organisationers samhällsansvar grundar sig i det legitima, 

tillåtna, rättfärdiga eller berättigade i ett samhälle och som överensstämmer med de 

normer som finns (Westermark, 2013). Begreppet samhällsansvar (CSR) kan tolkas på 

olika sätt. Antingen kan det tolkas som att en organisation är skyldiga att minimera 

skadan som organisationen gör på samhället, eller att organisationen skall maximera 

nyttan för samhället (Grafström et al., 2015). Organisationers samhällsansvar och idrott i 

kombination med varandra har blivit ett sätt för att främja social och ekonomisk 

utveckling (Levermore, 2011). Idrottsföreningars samhällsansvar grundar sig i att “ge 

tillbaka”, där flera aktörer i samhället kan dra nytta av deras CSR-aktiviteter (Sheth & 

Babiak, 2010). 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det föreligger en skillnad mellan begreppen 

hållbar utveckling och CSR. Vidare i denna studie kommer dock begreppen att ställas 

likvärdigt, då olikheterna saknar betydelse för studien samt att de i många avseenden 

tillämpas synonymt med varandra.  

2.4 Orsaker till att organisationer inte hållbarhetsredovisar 

Stubbs et al. (2013) förklarar att det finns vissa bidragande faktorer till varför inte 

organisationer hållbarhetsredovisar. Författarna menar att organisationerna inte upplever 

det externa tryck eller förväntningar från intressenter att de skall upprätta en 

hållbarhetsredovisning, vilket även Mitchell och Hill (2009) fann i sin studie. Vidare 

klargör Stubbs et al. (2013) att organisationer inte har tillräcklig med motivation att 

utföra redovisningen samt att de inte uppfattar vilka slags förmåner som kommer med 

upprättandet av en hållbarhetsredovisning. De ser inte de ekonomiska fördelar som finns 

med en hållbarhetsredovisning i jämförelse mot de kostnader som uppkommer. Det kan 

uppfattas som slöseri med tid samt att det avviker från kärnverksamheten och ser således 

inte värdet i hållbarhetsredovisningen. Vissa organisationer förstår dock förmånerna med 

det, men ser inte hållbarhetsredovisning som något krav eller måste. 

En bidragande orsak kan även vara kulturen i organisationen, vilket kan vara en 

motståndskraft till redovisningen av hållbarhetsarbetet (Stubbs et al., 2013). Hedberg och 

Jönsson (1978) beskriver en organisatorisk tröghet där inlärda beteenden har en stark 
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kraft för att organisationer fortsätter i samma mönster och beteenden som de alltid har 

gjort. Författarna förklarar att det krävs stora ansträngningar för att bryta detta mönster 

och ersätta dem med nya. Således kan detta vara en orsak till att organisationer inte 

upprättar hållbarhetsredovisningar. 

Brist på resurser samt finansiellt kapital är även faktorer som bidrar till att organisationer 

inte väljer att hållbarhetsredovisa. Mindre organisationer har större brist på mänskligt 

samt finansiellt kapital än större organisationer. De saknar även de stordriftsfördelar som 

kan behövas samt att de står inför ett mindre offentligt tryck gällande engagemang av 

CSR (Wickert, Scherer & Spence, 2016). Wickert et al. (2016) menar också att större 

organisationer tenderar att fokusera på att kommunicera hållbarhetsarbetet, men gör 

mindre för att genomföra och utföra arbetet med hållbarhet. Medan i mindre 

organisationer finns ett mindre fokus på kommunikationen av hållbarhetsarbete och mer 

betoning på implementering och utförandet i verksamheten. Vidare menar författarna att 

mindre organisationer ofta utför ett “tyst” arbete med hållbarhet för att upprätthålla 

samhällsansvaret inom organisationen. Däremot brukar de inte upprätta rapporter för att 

redovisa hållbarhetsarbetet, vilket leder till att deras arbete inte blir synligt för samhället 

(Wickert et al., 2016).  

Även Stubbs et al. (2013) förklarar att flertalet av de organisationer som väljer att avstå 

hållbarhetredovisning har inte tillräckligt med resurser för att utföra arbetet, men har för 

avsikt att starta när resurserna finns. Belal och Owen (2015) bekräftar ytterligare att 

avsaknaden av tillräckligt med ekonomiska medel är orsaken till att vissa organisationer 

inte hållbarhetsredovisar. Brist på resurser bidrar till att fokuset ligger på att utföra 

hållbarhetsarbetet och bidra till samhället, snarare än att fokusera på redovisningen av det 

(Stubbs et al., 2013). 

Higgins et al. (2015) förklarar att det konstrueras vissa normer som säger huruvida vilka 

organisationer som skall hållbarhetsredovisa samt varför det anses väsentligt för dem. 

Mindre organisationer tenderar att engagera sig i CSR och utför ett bra arbete, däremot 

väljer de att inte kommunicera ut information om arbetet eller upprätta 

hållbarhetsredovisningar (Wickert et al., 2016). Många organisationer anser att utförandet 

av arbetet med hållbarhet är det som är mest väsentligt, det vill säga att det inte är att 

redovisa det eller kommunicera det till allmänheten som står i fokus. Det räcker att 
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kommunicera det utförda arbetet mot de parter och intressenter som berörs (Stubbs et al., 

2013). 

Vidare råder även en okunskap kring vad som skall redovisas och hur (Stubbs et al., 

2013). Om en organisation inte besitter kunskaper och färdigheter via de anställda inom 

ämnet blir det svårt att genomföra detta arbete. Organisationer kan behöva locka till sig 

nya medarbetare eller ta hjälp av externa resurser för att komma vidare i processen 

(DeLong & Mehalik, 2013). Ytterligare en faktor till varför organisationer inte 

hållbarhetsredovisar är att de tvivlar på intresset av redovisning av det utförda 

hållbarhetsarbetet från deras intressenter (Stubbs et al., 2013). 

2.5 Legitimitetsteori 

Legitimitetsteorin bygger på tanken att det finns ett socialt kontrakt mellan organisationer 

och samhället. Kontraktet bygger på en mängd implicita och explicita förväntningar som 

samhället har på hur organisationen skall bedriva deras verksamhet (Deegan & Unerman, 

2011). Luft Mobus (2005) förklarar att förväntningarna på organisationer har ökat och att 

det nu råder en förväntan att de inte endast ser till deras interna förhållanden utan också 

till det externa. Organisationer förväntas bidra och ansvara till en förbättrad närmiljö, där 

samhället önskar ett korrekt och lämpligt arbete som bygger på ett system av normer, 

värden, övertygelser och definitioner (Deegan & Unerman, 2011). Upprätthållningen av 

legitimiteten bör ses som en kontinuerlig process, då normer och värden kontinuerligt 

ändras i samhället (Luft Mobus, 2005; Hooghiemstra, 2000). 

Ett sätt för organisationer att uppnå legitimitet är via hållbarhetsredovisning. I takt med 

det ökade samhällsansvaret ställs det högre krav på organisationers 

legitimitetshandlingar. I dessa handlingar spelar hållbarhetsredovisning en avgörande roll 

och är ett viktigt medel för organisationen att uppnå legitimitet (Ellerup & Thomsen, 

2018; Crane & Glozer, 2016). 

Ellerup och Thomsen (2018) hävdar att en god kommunikation samt redovisning av 

organisationens hållbarhetsarbete till deras intressenter är det mest effektiva sättet att 

erhålla legitimitet. Hooghiemstra (2000) förklarar det som att om organisationer redovisar 

för att de verkar inom de normer och gränser som finns i samhället, kommer 

organisationen att legitimeras. För att bygga och upprätthålla legitimitet bör 

intressenternas behov, förväntningar samt krav vara uppfyllda (Ellerup & Thomsen, 

2018). Akisik och Gal (2017) menar att kommunikationen och redovisningen av 
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organisationens hållbarhetsarbete kan betraktas som ett försök att erhålla legitimitet 

genom att skapa medvetenhet hos intressenterna. 

Det finns vissa organisationer som inte upplever det externa legitimitetstryck som finns 

från allmänheten gällande hållbarhetsredovisning, vilket i sin tur leder till att de inte 

upprättar hållbarhetsredovisningar (Wickert et al., 2016). Nurhayati, Taylor, Rusmin, 

Tower och Chatterjee (2016) menar att de flesta organisationer tenderar att 

hållbarhetsredovisa för att uppnå legitimitet, genom att följa de normer och regler som 

finns inom branschen. Det betyder att det finns branscher som upplever ett mindre tryck 

att hållbarhetsredovisa och har inte branschnormer som säger att de måste göra det. 

I en studie av Stubbs et al. (2013) menar författarna att tidigare studier gällande en ökad 

medvetenhet samt intresse gällande hållbarhet kan ha varit lite väl optimistiskt. Trots 

tidigare studier som påvisar att legitimitet är en viktig drivkraft samt motivation upplever 

vissa organisationer inte det upplever externa tryck samt ökat intresse från deras 

intressenter gällande hållbarhetsredovisning. Vidare förklara de att legitimitet som 

drivkraft kan anses relevant endast för de riktigt stora företagen, där legitimitet grundar 

sig på lönsamhet samt avkastning på investeringar. Dock finns det även organisationer 

som upplever det ökade trycket från samhället samt intressenter gällande 

hållbarhetsredovisning, men väljer att bortse från detta tryck och avstår från att upprätta 

en hållbarhetsredovisning. 

Som nämnts tidigare menar Stubbs et al. (2013) att brist på resurser är en bidragande 

orsak till att organisationer inte hållbarhetsredovisar. Om pressen dock skulle öka och 

legitimiteten är hotad menar de att organisationerna prioriterar om och utför det arbete 

som måste utföras. Utifrån det som ovan har presenterats kan legitimitetsteorin hjälpa till 

att förklara varför samt varför inte organisationer hållbarhetsredovisar. Eftersom 

legitimitet anses vara en drivkraft samt bakomliggande orsak till hållbarhetsredovisning, 

kan teorin hjälpa till att besvara studiens frågeställning varför svenska elithandbolls 

föreningar inte hållbarhetsredovisar. 

2.6 Intressentteori 

Intressentteorins grundsten och fokus ligger på organisationens samspel med deras 

intressenter samt hur de tar hänsyn till de skillnader som finns inom olika 

intressentgrupper (Deegan & Unerman, 2011). Det bygger på att organisationen måste 

svara och ta hänsyn till de olika grupper som har eller kan ha legitima krav och kan 
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påverka organisationens resultat. Det innebär att organisationen skall ta hänsyn de olika 

intressenternas intressen och syn på verksamheten (Agudo-Valiente, Garcés-Ayerbe & 

Salvador-Figueras, 2015). 

Freeman låg bakom den klassiska definitionen att en intressent är en individ eller en 

grupp som kan påverka eller påverkas av uppnåendet av organisationens mål eller syfte. 

Det innebär att organisationen bör hantera de behov, intressen och synpunkter som finns 

hos deras intressenter (Friedman & Miles, 2006). Utan att ta hänsyn till olika intressenters 

preferenser och behov, kan det vara svårt för organisationer att överleva. För att bygga 

fördelaktiga och starka relationer med intressenterna kan hållbarhetsredovisning 

användas (Crane & Glozer, 2016). Akisik och Gal (2017) menar att hållbarhetsrapporter 

kan öka intressenters förtroende och lojalitet till organisationen. De förklarar att så länge 

som hållbarhetsrapporterna uppfyller intressenternas förväntningar samt intressen är de 

villiga att stödja och handla med organisationen. Vidare finns forskning som tyder på att 

desto mer organisationer exponerar sitt arbete med hållbar utveckling, ju mer kommer det 

bidra till en ökad uppmärksamhet från intressenterna (Morsing & Schultz, 2006). 

Morsing och Schultz (2016) menar att vissa intressenter är ointresserade av 

hållbarhetsredovisning eller att vissa intressenter inte finner det lämpligt att publicera 

information som endast avses att framställa hur bra organisationen är. För att detta skall 

undvikas krävs en dialog samt integration av intressenterna i organisationens 

hållbarhetsarbete. Detta för att öka förståelsen av intressenternas förväntningar. Det 

bidrar till att de viktigaste frågorna samt områdena identifieras, som kan ha betydande 

inflytande på organisationens rykte samt legitimitet. Det är dock viktigt att ha i åtanke att 

intressenternas förväntningar är under konstant förändring och således behövs en 

kontinuerlig dialog till dessa (Morsing & Schultz, 2006). Utifrån detta kan det konstateras 

att intressenter är en viktig del i arbetet med organisationers hållbarhetsarbete samt 

redovisning av det. Således är teorin relevant att använda för att kunna analysera svenska 

elithandbollsföreningarnas intressenter samt kopplingen till föreningarnas 

hållbarhetsredovisning.  

De intressenter som identifieras i professionella idrottslag är spelare, förbund, 

medlemmar, publik/supportrar, sponsorer, media samt myndigheter (Senaux, 2008). 

Clarkson (1995) gjorde en tydlig uppdelning av en organisations intressenter: primära och 

sekundära intressenter. Han definierade de primära intressenterna som de intressenter 
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utan vars fortsatta deltagande skulle organisationen inte överleva. Det finns en hög grad 

av ömsesidigt beroende mellan organisationen och de primära intressenterna. De 

sekundära intressentgrupperna definieras som de som påverkas av eller kan påverka 

organisationen, men är inte nödvändiga för överlevnaden.  

Det finns två olika perspektiv inom intressentteorin. Första perspektivet menar att alla 

intressenter har rätt att bli behandlade rättvist i organisationen. Det grundar sig det ansvar 

som organisationen har till deras intressenter. Organisationen bör styras på en sådant sätt 

att det tillfredsställer alla olika intressenters förväntningar och intressen. Det andra 

perspektivet uttrycker att de olika intressentgrupperna och förväntningarna hos dessa har 

olika stor inverkan på organisationen. Organisationen kommer inte att ta hänsyn till alla 

intressenter, utan kommer att ta hänsyn till de grupper som anses särskilt viktiga och som 

besitter viktiga resurser för organisationen (Deegan & Unerman, 2011). 

2.7 Analysmodell 

Studien syftar till att förstå vilka orsaker som ligger bakom varför svenska 

elithandbollsföreningar inte hållbarhetsredovisar. Utifrån de teorier samt begrepp som är 

presenterade i referensramen har en egenupparbetad analysmodell konstruerats. För att 

kunna besvara studiens frågeställning har analysmodellen använts för att analysera 

studiens empiri kopplat till tidigare studier samt de teorier som belysts i referensramen. 

Modellen har således bidragit till att skapa en välgrundad analys samt slutsats i studien. 

Modellen utgår ifrån legitimitet, då organisationer idag har förväntningar samt ett ansvar 

gällande att deras verksamhet skall bidra till ett bättre samhälle (Deegan & Unerman, 

2011). I takt med intressenters krav och förväntningar gällande hållbarhet samt 

hållbarhetsredovisning, måste föreningen beakta olika intressenters intressen in i 

verksamheten (Agudo-Valiente et al., 2015). De svenska elithandbollsföreningarna har 

olika intressenter såsom till exempel medlemmar, sponsorer och publik. Modellen avser 

att bidra med att analysera hur föreningarna upplever förväntningar av 

hållbarhetsredovisning från intressenterna. Utifrån det har en analys av vilka orsaker som 

ligger bakom varför svenska elithandbollsföreningar inte hållbarhetsredovisar arbetats 

fram. 
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Figur 1: Egenupparbetad analysmodell 
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3. Metod 

Metodkapitlet innehåller en redogörelse samt motivering för de val som gjorts för att 

kunna besvara studiens frågeställning. Först presenteras vilken ansats studien utgår ifrån 

följt av valet kvalitativ metod. Därefter presenteras hur datainsamlingen har sett ut, där 

en redogörelse för hur dokumentstudien samt intervjuerna har tillämpats, följt av en 

motivering för urvalet av respondenter. Sedan följer en presentation av hur bearbetning 

och kodning av det insamlade empiriska materialet har behandlats. Därefter säkerställs 

hur studien kan anses trovärdig samt hur de etiska ställningsantagandena ser ut. 

Slutligen följer en diskussion kring kritik av metoden. 

3.1 Forskningsansats 

Studien utgår från en abduktiv ansats, där en växling mellan teori och empiri har 

tillämpats, likt det Alvehus (2013) förklarar. Vi fann denna ansats mest lämplig då vi 

först genererades relevant bakgrundsfakta gällande hållbarhetsredovisning samt teori 

kopplad till ämnet. Vidare har den framtagna teorin legat till grund för vår empiriska 

undersökning. I samband med den empiriska undersökningen, där nya detaljer, begrepp 

och information tillkommit, gick vi tillbaka och bearbetade informationen med hjälp av 

referensramen för att ytterligare utöka våra kunskaper. Teorierna har bidragit till det 

empiriska arbetet och empirin har i sin tur kunnat hjälpa till att generalisera teorierna 

(Ahrne & Svensson, 2015). Med hjälp av växlingen av teori samt empiri har en 

välgrundad analys samt slutsats arbetas fram som gett svar på studiens frågeställning. 

3.2 Metodval 

Studien syftar till att förstå varför svenska elithandbollsföreningar inte 

hållbarhetsredovisar. Således har studien tillämpats genom ett kvalitativt 

tillvägagångssätt. Inledningsvis har en dokumentstudie utförts av sex föreningarnas 

årsredovisning, följt av intervjuer med utvalda personer från fem föreningar. Studien 

motiverades att utgå från kvalitativ forskningsmetod då frågeställningen kräver 

djupgående svar inom området. Att utgå från en kvalitativ metod har medfört att vi 

berikats med respondenternas erfarenheter och tankar kring orsakerna varför föreningarna 

inte hållbarhetsredovisar. Till skillnad från kvantitativa undersökningar, som är 

standardiserade och har siffror som central roll, är kvalitativa undersökningar förknippad 

med beskrivningar och har ord som central del (Denscombe, 2000). Valet av kvalitativ 

undersökning överensstämmer med studiens syfte samt hur empirin samlats in. Hade en 
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kvantitativ metod tillämpats hade studien inte kunnat erhålla samma ingående och djupa 

svar som krävs för att besvara frågeställningen. 

3.3 Datainsamling 

Nedan följer en redogörelse för hur dokumentstudien samt intervjuerna valts ut som 

datainsamlingsmetod, följt av en beskrivning av hur urvalet har gått till. 

3.3.1 Dokumentstudie 

För att studien skall ge en så fullständig bild som möjligt samt att öka tillförlitligheten har 

en dokumentstudie av föreningars årsredovisningar genomförts. I dokumentstudien 

samlade vi in årsredovisningar från de berörda föreningarna. Sedan har en granskning 

utförts av dessa dokument, för att genereras en övergripande bild samt tydliggöra i vilken 

omfattning redovisningen av hållbarhetsarbetet var. Vid dokumentstudien granskades 

inga siffror utan det som eftersöktes var att finna beskrivningar som kunde kopplas till 

föreningarnas hållbarhetsarbete. Det insamlade materialet användes för att kunna 

identifiera redovisningen av föreningarnas hållbarhetsarbete. 

3.3.2 Intervjuer 

Genom att tillämpa intervjuer berikas studien med information om respondenternas 

kunskap, åsikter och uppfattningar gällande hur hållbarhetsredovisning tillämpas och 

behandlas i de olika föreningarna. Intervjuer som metod är lämpligt då det är lätt att 

integrera med respondenterna och få mer uttömmande information om åsikter, 

erfarenheter och tankar (Alvehus, 2013). Då vårt syfte är att skapa förståelse för varför 

handbollsföreningarna inte hållbarhetsredovisar, har vi genom intervjuer genererats mer 

detaljer och uttömmande svar än vid till exempel enkäter. Vi har erhållit ett 

informationsdjup och en detaljrikedom som behövs för att besvara studiens frågeställning 

genom att tillämpa intervjuer, på det sätt som Denscombe (2000) förklarar. 

Vi hade för avsikt att utföra intervjuerna ansikte mot ansikte med respondenterna, i den 

mån det gick. Då föreningarna samt personerna som har intervjuats är utspridda över hela 

Sverige, har det ur en tids- och resursaspekt inte varit möjligt att genomföra sådana 

intervjuer på alla i urvalet. Det har lett till att vissa av intervjuerna har utförts via 

telefonsamtal. Vi var medvetna om den nackdel som kommer med denna typ av 

intervjuer, då det kan ha en påverkan på studiens resultat. Det skapar en distans mellan 

intervjuaren och respondenten, vilket kan leda till att detaljrika beskrivningar kan gå 
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förlorade (Kvale & Brinkmann, 2014). Även om vi är medvetna om dessa nackdelar, 

fanns där ingen möjlighet att utföra studien på något annat sätt. 

I studien finns det en risk att den information vi erhållits av respondenterna angående 

vilka orsaker som ligger bakom varför föreningarna inte hållbarhetsredovisar faktiskt inte 

stämmer överens med verkligheten. Nackdelen med intervjuer är att data baseras på vad 

människor säger, snarare än vad de gör. Det som är uttryckt stämmer inte alltid överens 

med handling och det kan såldes leda till felaktig information (Denscombe, 2000; Ahrne 

& Svensson, 2015). Ytterligare en nackdel med intervjuer är att bearbetningen av data 

samt analysen blir tyngre än till exempel vid ett frågeformulär, som är standardiserade 

och kan med fördel analyseras lättare (Denscombe, 2000). Vi fann ändå att fördelarna 

med intervju som metod vägde tyngst, då vi ville berikas med detaljerade och 

uttömmande svar angående orsaker till att föreningarna inte hållbarhetsredovisar. 

I studien har semistrukturerade intervjuer att tillämpas, detta för att ge respondenten stor 

möjlighet att påverka intervjuns innehåll. Målet med intervjuerna var att få öppna och 

ingående samtal med stort utrymme för följdfrågor anpassade till situationen. Detta för att 

komma åt de orsaker som kan tänkas ligga bakom varför föreningarna inte 

hållbarhetsredovisar. Vid upprättandet av intervjumallen var avsikten att utforma frågor 

som inte var ledande. Detta för att respondenterna skulle kunna besvara frågorna utifrån 

hur de tolkar dem och således svara utifrån egna preferenser. Semistrukturerade 

intervjuer tillämpades eftersom respondenten utgår fritt från egna erfarenheter och 

kunskaper vilket ökar trovärdigheten i svaren. Respondenterna fick inte ta del av frågorna 

i förväg, utan erhöll endast information om vad intervjun avsåg att undersöka. Detta för 

att vi ville genereras så ärliga och öppna svar som möjligt samt för att öka trovärdigheten 

i svaren. 

Då föreningarna skiljer sig åt, har intervjuerna anpassats efter varje enskild intervju för 

att försäkra oss om att vi får ut den information som behövs för att besvara studiens 

frågeställning. Intervjun utgick ifrån en färdig mall med ett antal öppna frågor, men var 

flexibel gällande ordningsföljd och följdfrågor. Det i sin tur ledde till ett antal följdfrågor 

beroende på situationen, likt det Alvehus (2013) förklarar. Det bidrog till att 

respondenterna har tillåtits att tala mer utförligt om hur hållbarhetsredovisningen 

behandlas i de olika föreningarna. Således har varje intervju utgått från samma frågor, 

men har anpassats efter varje enskild förening och den enskilde respondenten. Det har 
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bidragit till att vi genererats olika infallsvinklar och kunskap om 

hållbarhetsredovisningen i föreningarna. 

Vi fann semistrukturerade intervjuer mest lämplig i denna studie. Till skillnad från 

strukturerade intervjuer där forskaren har en stark kontroll över frågornas utformning, 

vilket kan likna ett frågeformulär (Denscombe, 2000), ansåg vi att semistrukturerad 

intervju var mest passande. I denna studie hade datainsamlingen riskerat att bli allt för 

standardiserad, vid en tillämpning av strukturerade intervjuer. Hade vi tillämpat 

ostrukturerade intervjuer i studien hade inga frågor förberetts, utan forskarens roll hade 

varit att introducera ett ämne och sedan låta den intervjuade utveckla sina tankar och 

idéer (Denscombe, 2000). I denna studie hade det riskerat att inte gett oss tillräckligt med 

information som behövs för att kunna besvara frågeställning, då risken hade varit att 

samtalet kommit ifrån ämnet för mycket.  

3.3.3 Urval 

De föreningar som berörs i studien är de lag som är verksamma i Handbollsligan under 

säsongen 2018–2019. För att erhålla den mest uppdaterade och mest relevanta 

informationen gällande redovisning av hållbarhetsarbetet utfördes dokumentstudien på 

årsredovisningar som var utfärdade 2017–2018. Föreningarna tillämpar brutet 

räkenskapsår, vilket innebär att årsredovisningarna sträcker sig över både år 2017 och 

2018. Vi hade för avsikt att få tillgång till alla 14 årsredovisningar för att kunna genereras 

en helhetsbild av samtliga föreningar. Vi var medvetna om att dessa dokument inte är 

offentliga, vilket har lett till att vi stötte på problem vid tillgången av dessa. Patel och 

Davidson (2003) menar att tillgången av offentliga dokument är ett vanligt problem vid 

denna typ av studie. Vi skickade ut en fråga till samtliga 14 föreningar gällande att få 

tillgång till deras årsredovisning. Flertalet av föreningar svarade inte på förfrågan 

gällande att dela med sig av sin årsredovisning, vilket innebar att en dokumentstudie av 

alla 14 årsredovisningar inte kunde genomföras. Det resulterade i att sex föreningar ville 

dela med sig av årsredovisningen och skapade således urvalet i dokumentstudien.  

Studiens syfte är att förstå vilka orsaker som ligger bakom varför svenska 

elithandbollsföreningar inte hållbarhetsredovisar. Studien berör idag 14 föreningar och vi 

såg det allt för resurs- och tidskrävande att intervjua samtliga av dessa. Vi hade för avsikt 

att intervjua sju av föreningarna, då vi ansåg att ett urval av hälften av föreningarna skulle 

få oss att uppnå informationsmättnad och kunna besvara studiens frågeställning. Däremot 
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lyckades vi utifrån förutsättningarna endast erhålla fem intervjuer. Vi skickade ut en 

förfrågan till samtliga föreningar, vilket resulterade i att fem föreningar kunde medverka i 

studien. Vid tidpunkten för insamling av data stod de flesta av föreningarna inför en 

mycket hektisk period. Ett stundande slutspel samt kvalspel ligger till grund för att 

föreningarna antingen inte svarade på förfrågan eller tackade nej till medverkan i studien. 

Hade samtliga föreningar svarat ja på frågan om att medverka, hade vi kunnat utföra ett 

subjektivt urval på föreningarna för att skapa en större variation i urvalet.  

Brist på återkoppling eller intresse av att medverka i studien från vissa föreningar har 

legat till grund för vilka föreningar som ingår i studien. Således hade urvalet kunnat se 

annorlunda ut om alla hade svarat på frågan om att medverka i studien. Däremot är de 

utvalda föreningarna i många avseende olika, såsom geografiskt, omsättning samt 

organisation. Det har skapat en variation på urvalet av föreningar och således har vi 

genererats olika åsikter samt kunskap om hur hållbarhetsredovisningen tillämpas i 

föreningarna. Urvalet stämmer överens med studiens syfte och genom att intervjua olika 

föreningar genererades vi olika infallsvinklar och information för att kunna finna de 

orsakerna till att föreningarna inte hållbarhetsredovisar.  

Vi besitter en förkunskap om föreningarna, då vi är verksamma inom idrotten som 

studeras, således ansåg vi subjektiv urvalsmetod lämplig i studien. Subjektivt urval kan 

förklaras som att forskaren handplockar de personer som tänks undersökas. Om forskaren 

redan har kännedom inom ämnet kan denna troligtvis välja ut de personer som kan ge den 

mest värdefulla data (Denscombe, 2000). I denna studie är det de personerna inom 

föreningarna som har handplockats, såsom en ekonomiansvarig eller klubbchef. Dessa 

personer medverkar i studien på grund av att det framgick att dessa besitter den kunskap 

som efterfrågades. Eftersom vi inte kunde handplocka de föreningarna vi ville, tillämpade 

vi ett subjektivt urval på de personer som förväntades kunna hjälpa oss att besvara 

studiens frågeställning. 

Föreningarna har i många avseenden många likheter, såsom att de är verksamma i samma 

liga samt under samma förbund och de har även liknande intressenter. Utifrån det anser vi 

att urvalet på fem föreningar räckte för att uppnå en viss informationsmättnad. 

Informationsmättnad innebär att informationen är återkommande och vid varje ny 

intervju bidrar de till mindre och mindre ny information (Alvehus, 2013). Trots att urvalet 

endast utgör drygt en tredjedel av de berörda föreningarna upplevde vi att vi genererades 
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liknande svar på de flesta av frågorna. Vi är dock medvetna om att ett urval på sju 

föreningar skulle öka informationsmättnaden ytterligare, och skulle även stärka en 

generalisering ytterligare. 

Urvalet samt utförandet av intervjuerna såg ut enligt följande: 

Förening Roll/befattning Plats-/telefonintervju 

Alingsås HK Ekonomiansvarig Telefonintervju 

HIF Karlskrona Styrelseledamot Telefonintervju 

IFK Skövde HK Klubbchef Platsintervju 

Redbergslids IK Klubbchef Platsintervju 

Önnereds HK Klubbchef Telefonintervju 

Tabell 1: Urval av intervjuer med svenska elithandbollsföreningar.  

3.4 Bearbetning av data 

Intervjuerna i studien spelades in och det inspelade materialet från intervjuerna har 

översatts till text genom transkribering. Transkribering underlättar analysen, då inga 

detaljer går förlorade (Bryman & Bell, 2017). Genom detta har vi bibehållit 

respondenternas ordval samt uttryckssätt. Efter transkriberingen har materialet noga lästs 

igenom där viktiga iakttagelser kommenteras, för att skapa en grund för kodningen av 

materialet enligt Bryman och Bell (2017). 

Vi hade teorin färskt i minnet vid identifieringen av viktiga meningar som är kopplade till 

syftet med studien. Detta för att påbörja kodningen där särskilt meningsbärande enheter 

lyftes ut och därefter identifierades nyckelbegrepp som kunde kopplas till teorin samt 

begrepp i referensramen. Vid bearbetningen av råmaterialet utgick vi från vår 

analysmodell och försökte identifiera begrepp som var kopplade till hållbarhetsarbete, 

legitimitet, intressenter, förväntningar och möjliga orsaker till en bristande 

hållbarhetsredovisning. Kodning av råmaterialet underlättar vid en navigering i materialet 

samt att identifiera vilka delar som är betydelsefulla (Denscombe, 2000). Kodning av det 

empiriska materialet har medfört att vi kunnat strukturera upp analysen det på ett lättare 

sätt. Genom att koda råmaterialet har vi kunnat strukturera och sammanställa resultaten 
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från intervjuerna på samma sätt i alla föreningar. Först har vi sammanställt varje förening 

var för sig, för att sedan sammanställa det empiriska materialet på en aggregerad nivå. 

Detta för att kunna hitta gemensamma resultat och även olikheter mellan föreningarna. 

Med hjälp av kodningen och vår analysmodell, har en mer strukturerad analys samt en 

välgrundad slutsats utformats för att besvara studiens frågeställning.  

3.5 Trovärdighet 

Bedömning samt värdering av kvalitativa studier, kan tillämpas på en rad olika sätt. För 

att uppnå en trovärdig studie har begreppen tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet samt 

konfirmering tillämpats, utifrån Bryman och Bell (2017). Vid en beaktning av dessa 

begrepp genomgående i studien, har det bidragit det till en ökad trovärdighet. 

Tillförlitlighet 

Vi har återkopplat samt rapporterat resultaten i studien till samtliga respondenter, även 

kallat respondentvalidering, vilket skapat tillförlitlighet. Respondentvalidering används 

för att bekräfta att resultatet och informationen är riktig (Bryman & Bell, 2017). Det 

bidrar till att vi genererats möjlighet att ändra eventuella misstolkningar av 

datamaterialet, för att få ett så korrekt resultat som möjligt. Däremot uppstod det inte 

några misstolkningar eller korrigeringar av det empiriska materialet. Det har även 

bidragit till att respondenterna har fått känna sig trygga och delaktiga i studiens resultat 

samt att de försäkrats om att framstå på ett korrekt sätt. 

Vid dokumentstudien förelåg det en risk att information gällande föreningarnas 

hållbarhetsarbete kunde missas under granskningen av årsredovisningarna. Då 

föreningarnas årsredovisningar inte är omfattande och innehåller lite text, gjorde det att 

risken att missa någon slags hållbarhetsinformation var ytterst liten. 

Pålitlighet 

Kritisk granskning av arbetet har under hela skrivprocessen behandlats av såväl oss 

författare samt handledare, där betydande kommentarer samt invändningar har utvecklat 

studien framåt. Genom en kontinuerlig granskning säkerställs en fullständig och 

tillgänglig redogörelse av forskningsprocessen, vilket bidrar till en pålitlig studie 

(Bryman & Bell, 2017). Att det finns en tydlig redogörelse för tillvägagångsättet för 

studiens forskningsprocess stärker pålitligheten ytterligare.  
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Överförbarhet 

Studien innefattar fem intervjuer, vilket har genererat information till studiens resultat. 

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning studiens resultat kan överföras till en 

annan kontext (Bryman & Bell, 2017). Intervjuerna har bidragit till en mer djupgående 

förståelse för de orsaker som ligger bakom varför de inte hållbarhetsredovisar. Kvalitativ 

forskning fokuserar på att finna meningen eller betydelsen av den aspekten av den sociala 

verkligheten som studeras (Bryman & Bell, 2017), i detta fall svenska 

elithandbollsföreningar. Urvalet av de fem föreningar som intervjuades anser vi har gett 

oss en tät och fyllig beskrivning, vilket ökar trovärdigheten i att kunna överföras på 

samtliga 14 föreningar. Då vi under intervjuerna uppnådde en viss informationsmättnad. 

Konfirmering 

För att styrka trovärdigheten i studien har vi inte medvetet låtit våra personliga 

värderingar påverka studiens resultat. Bryman och Bell (2017) menar dock att det inte går 

att få fullständig objektivitet i forskningen, vilket påverkar studiens trovärdighet. För att 

minska risken för att våra personliga åsikter samt värderingar har påverkat materialet, har 

intervjuerna spelats in. Däremot har en tolkning av det inspelade materialet gjorts, vilket 

kan ha bidragit att våra värderingar kan ha återspeglats i materialet. Vi har dock haft för 

avsikt att genomgående hålla våra personliga preferenser utanför studien, för att således 

öka trovärdigheten. 

3.6 Etiska överväganden 

Vi hade för avsikt att agera etiskt inom alla aspekter gentemot de personer samt 

föreningar som vi undersökt i studien. Från första kontakt var vi öppna och ärliga med 

syftet och ändamålet med studien, hur lång tid intervjuerna förväntas ta samt att vi varit 

tydliga med att medverkan är frivillig. Det är viktigt för respondenten att upplysas om 

dessa aspekter innan intervjun för att respondenten skall känna sig trygg (Dalen, 2008). 

För att genereras en så trovärdig data som möjligt utifrån de intervjuer vi utfört ansåg vi 

det viktigt att tänka på konfidentialitet och avidentifiering. Före varje intervju har vi 

informerat att det insamlade materialet endast avses att tillämpas i studien och inget annat 

sammanhang. Vi har även varit tydliga med att vi på något vis inte vill framställa dem på 

ett negativt sätt. Respondenten skall känna sig trygg och säker på att de uppgifter som 

lämnas vid intervjun endast avses att tillämpas i syftet att bedriva studien (Dalen, 2008). 
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Vi har gett alla respondenter möjlighet att vara anonym i studien. Vi ansåg det viktigt att 

informera respondenten om att få vara anonyma när resultaten senare presenteras. Det 

kan i samband med detta uppstå ett dilemma, då resultaten måste framstå som trovärdiga 

samtidigt som anonymiteten måste tas hänsyn till (Dalen, 2008). Vi ansåg det dock 

viktigast att respondenterna har känt sig trygga och att deras anonymitet säkras, vilket 

leder till att alla respondenter har erbjudits att vara anonyma under medverkan i studien. 

Däremot valde ingen av de medverkande i studien att vara anonym. Vi säkerställde 

respondentens samtyckte till att intervjuerna spelas in samt att inspelningsmaterialet inte 

kommer att publiceras i något annat sammanhang. Genom inspelning av intervjuerna har 

materialet bearbetats i efterhand, vilket ökat sannolikheten för att vi tolkat svaren rätt och 

således minkar risken att viktiga delar av intervjun har gått förlorade, likt det Denscombe 

(2000) förklarar. 

3.7 Metodkritik 

Vi kan inte med säkerhet säga att vår undersökning och material kan tillämpas och 

överföras på samtliga 14 föreningar. En svaghet med kvalitativt tillvägagångssätt är 

möjligheten till att generalisera (Ahrne & Svensson, 2015). Föreningarna har olika 

förutsättningar och utför hållbarhetsarbetet i olika hög utsträckning, men de har också 

många likheter. De är verksamma inom samma liga och under samma förbund, samt att 

de har liknande krav från samhälle och intressenter. Med urvalet av olika föreningar anser 

vi ökar trovärdigheten i att kunna överföra och generalisera resultatet på samtliga 

föreningar. 

Kvalitativ forskning kritiseras ofta för att vara subjektiv, det vill säga att kvalitativa 

resultat i stor utsträckning bygger på forskarnas uppfattningar om vad som är viktigt och 

betydelsefullt i studien. Forskningen tenderar också att bli personlig, då personliga 

relationer ofta utvecklas med respondenterna (Bryman & Bell, 2017). I denna studie har 

personer kopplade till föreningarnas hållbarhetsarbete samt redovisning intervjuas. Då vi 

är verksamma inom den sporten som studeras, har det ökat risken för att personliga 

relationer utvecklas med dessa. Det har således lett till att våra uppfattningar samt 

tolkningar av det empiriska materialet har legat till grund för studiens analys samt 

slutsats, vilket då kan leda till att vi inte är helt opartiska. 

De egna preferenserna samt uppfattningarna vi besitter kan leda till en svårighet att 

replikera studien, vilket kan anses vara en brist i kvalitativ metod. Bryman och Bell 
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(2017) menar att eftersom forskaren själv ofta utgör det viktigaste redskapet vid 

datainsamlingen, tenderar det insamlade materialet att vara inriktat utifrån forskaren 

intressen. Således kan det försvåra att replikera studien, då våra personliga preferenser i 

viss mån kan ha påverkat studiens resultat. 
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4. Empiri 

Empirikapitlet inleds med att presentera den utförda dokumentstudien, där en 

sammanfattning av hur hållbarhetsarbetet redovisas i föreningarnas årsredovisningar. 

Vidare följer en sammanställning av föreningarnas hållbarhetsarbete. Avsnittet redogör 

hur arbetet med hållbarhet ser ut samt hur de arbetar med att redovisa och kommunicera 

deras hållbarhetsarbete. Avslutningsvis presenteras en kort sammanfattning av det 

empiriska materialet. 

4.1 Dokumentstudie 

Då ingen av de sex studerade svenska elithandbollsföreningarna har en upprättad 

hållbarhetsredovisning, har en dokumentstudie av de berörda föreningarnas 

årsredovisningar från räkenskapsåret 2017–2018 utförts. Således har en granskning av 

föreningarnas årsredovisningar legat till grund för att genereras en övergripande bild av 

hur redovisningen av föreningarnas hållbarhetsarbete ser ut. Det vill säga om 

föreningarna har någon hållbarhetsinformation överhuvudtaget i deras redovisning, då de 

inte har någon upprättad hållbarhetsredovisning. Övrig hållbarhetsinformation definieras 

som om det finns någon information om det hållbarhetsarbete de utfört någonstans i 

verksamhetsberättelsen eller årsredovisningen.  
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Förening Dokument Hållbarhets-

redovisning 

Övrig 

hållbarhetsinformation 

Alingsås HK Årsredovisning & 

Verksamhetsberättelse 

Nej Ja 

HIF Karlskrona Årsredovisning Nej Nej 

IFK Skövde HK Årsredovisning  Nej Ja 

IK Sävehof Årsredovisning & 

Verksamhetsberättelse 

Nej Nej 

Redbergslids IK Årsredovisning  Nej Nej 

Önnereds HK Årsredovisning & 

Verksamhetsberättelse 

Nej Ja 

Tabell 2: Dokumentstudie av svenska elithandbollsföreningars årsredovisningar.  

Granskningen av sex föreningarnas årsredovisningar har visat att det finns en begränsad 

redovisning av det utförda hållbarhetsarbetet som föreningarna bedriver. I till exempel 

Redbergslid IK och HIF Karlskronas årsredovisningar finns det ingen information 

identifierad om hur föreningarna arbetar med hållbarhet. I de årsredovisningar som det 

går att identifiera någon slags hållbarhetsinformation, är det på några korta rader i 

föreningens verksamhetsberättelse eller i inledning till årsredovisningen. Det som 

beskrivs är ofta en kort redogörelse kopplat till föreningarnas olika policydokument eller 

olika CSR-projekt, såsom dokument gällande jämställdhet, rasism, mobbing och 

kränkningar. Nedan följer exempel på hur hållbarhetsinformationen kan se ut i några av 

de berörda föreningarnas årsredovisningar samt verksamhetsberättelser: 

“Fair Play, respekt och allas lika värde är viktiga ledord som vi alltid jobbar efter. All 

form av mobbning, rasism eller kränkningar skall kraftfullt och tydligt motarbetas.” 

Önnereds HK, Verksamhetsberättelse 2017–2018. 
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“IFK Skövde tar också ett samhällsansvar bland annat genom att medverka i 

Rydsdagarna samt att vi åter upptagit handbollsskolan i Södra Ryd. Utöver det tillsätter 

vi flera projekt under 2018/2019 där bland annat sommarjobb står i fokus för Skövdes 

unga.” 

IFK Skövde handboll, Årsredovisning 2017–2018. 

“Detta projekt syftar inte på det sportsliga utan på vad Alingsås HK kan göra för 

Alingsås när det gäller den stora utmaningen med integration av nyanlända.” 

Alingsås Handbollsklubb, Verksamhetsberättelse 2017–2018. 

 

4.2 Sammanställning av intervjuer med föreningarna 

Nedan följer en sammanställning av det empiriska materialet utifrån de utförda 

intervjuerna med de fem utvalda föreningarna i studien. Först presenteras en kort 

bakgrund till föreningarna. Därefter presenteras det empiriska materialet under 

kategorierna hållbarhetsarbete, intressenter & deras förväntningar samt varför inte 

hållbarhetsredovisning.  

4.2.1 Alingsås HK 

Intervju Lena Lindqvist, Ekonomiansvarig 

Bakgrund 

Alingsås HK är en ideell förening som bildades 1973 och bedriver herr-, dam- samt 

ungdomsverksamhet. Föreningen är verksam i staden Alingsås. I Alingsås HK:s 

verksamhetsberättelse finns en kort redogörelse över de olika hållbarhetsprojekt som 

bedrivs i föreningen. 

Hållbarhetsarbete 

Alingsås HK arbetar idag med hållbarhet fortlöpande i verksamheten. Arbetet ingår som 

en del av den dagliga verksamheten och Lena menar att det idag handlar om så mycket 

mer än bara handboll för föreningen.  

Alingsås HK driver sedan 2016 ett stort integrationsprojekt med syfte att integrera 

utländska ungdomar in föreningslivet och samhället. Projektet handlar om att, via 

föreningen få dem att känna sig delaktiga och således integreras in i samhället. 
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Ytterligare ett projekt är ett inkluderingsprojekt med ett lag bestående av ungdomar med 

funktionsnedsättning, som har lett till att laget numera stöttar Alingsås HK på varje 

hemmamatch. Tidigare har föreningen bedrivit ett projekt med rullstolshandboll, men 

fick lägga ner det på grund av för lågt deltagande. 

Intressenter & deras förväntningar 

Arbetet med hållbarhet utförs i första hand för att de själva vill bidra och ge tillbaka till 

samhället, vilket de utifrån sin position har möjlighet att göra. Lena förklarar att den 

glädjen efter en dag med exempelvis laget i inkluderingsprojektet är något som inte går 

att ersätta och stärker föreningen. Hållbarhetsarbetet är viktigt för föreningen och har en 

påverkan även på medlemmar och sponsorer. 

Lena menar att föreningen upplever inga förväntningar eller krav på sig att utföra dessa 

typer av projekt, varken av medlemmar eller sponsorer. Föreningen utför 

hållbarhetsarbetet mycket för att de själva vill. Vidare förklarar Lena att det verkligen 

uppskattas av medlemmarna och sponsorerna om föreningen är med och bidrar till goda 

ändamål och samhället. Hon förklarar dock att hon uppfattar hela samhället som mer 

medvetet idag och att det är mer ge och ta än vad det var förr. Lena menar att via de olika 

CSR-projekten stärks varumärket och lockar fler intressenter till föreningen. 

Varför inte hållbarhetsredovisning 

Största delen av föreningens kommunikation sker idag via deras sociala medier samt 

deras hemsida. Lena menar att hållbarhetsinformationen prioriteras att nå ut via dessa 

kanaler och inte via en redovisning av det. 

Alingsås HK har idag ingen hållbarhetsredovisning med i deras årsredovisning. De har en 

separat verksamhetsberättelse där en tydlig redogörelse gällande bland annat 

handbollsverksamheten, partnergrupp samt deras integrationsprojekt. 

Verksamhetsberättelsen innefattar allt som rör föreningens verksamhet och arbetet med 

hållbarhet framgår tydligt i denna. Lena tycker att årsredovisningen ihop med 

verksamhetsberättelsen ger en rättvis bild av föreningen och deras verksamhet. Det leder 

till att hon tror att de kommer fortsätta redovisa på det här sättet framöver och ser ingen 

anledning till att ändra på det. Lena upplever heller inte någon förväntan eller tryck på att 

föreningen skall upprätta en hållbarhetsredovisning.  
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4.2.2 HIF Karlskrona 

Intervju Hege Steinlund, Styrelseledamot 

Bakgrund 

HIF Karlskrona bildades 23 januari 1938 och är en ideell förening som är verksam i 

Karlskrona. HIF Karlskrona bedriver endast elitverksamhet för herrar, men har ett 

samarbete med Kungliga Flottans IF som bedriver både dam-, herr- och 

ungdomsverksamhet. I HIF Karlskronas årsredovisning finns ingen identifierad 

information angående hållbarhet. 

Hållbarhetsarbete 

HIF Karlskrona är i startgroparna gällande att fokusera på CSR och hållbarhet i 

föreningen. Då arbetet är så pass nytt inom föreningen, har ingen definition av begreppen 

gjorts ännu. Således används både hållbarhet och CSR inom föreningen. De har under 

den gångna säsongen börjat bedriva olika projekt inom området och har inte tidigare 

arbetat med den här typen av frågor. De nya projekten innebär att de bland annat har haft 

ett samarbete med Karlskronas kvinnojour. Samarbetet innebar att de fick vara 

matchvärdar där andra sponsorer gick in och bekostade matchvärdskapet för 

kvinnojouren. Således bidrog andra sponsorer samt föreningen till ett gott ändamål och 

uppmärksammande kvinnojourens viktiga arbete.  

Föreningen har också haft ett samarbete med en folkhögskola för invandrare, dels för att 

integrera dem in i samhället samt att få dem att stötta HIF Karlskrona på deras matcher. 

Hege förklarar att arbetet med CSR precis är påbörjat och tanken är att skapa grupp som 

ska arbeta med den här typen av frågor i framtiden. I juni skall Karlskronas nya arena 

invigas, samma dag som Pridedagen. Ett samarbete med kommunen samt den lokala 

tidningen kommer upprättas för att uppmärksamma denna dag samt invigningen. 

Föreningen har också som målsättning att när den nya arenan är invigd, kunna använda 

den i syfte att bidra till samhället och stötta ungdomar. Hege förklarar att de har planer på 

att ha någon form av fritidsgård där ungdomar kan träffas och få stöd med till exempel 

läxhjälp, och således bidra till samhället. 

Inför säsongen 2018/2019 har föreningen även skapat ett nytt klubbmärke. Den nya 

loggan skall både symbolisera en handboll som kommer i fart, men om den vänds uppåt 

blir det en hand. Tanken med den nya loggan är att den ska kunna användas i framtida 
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projekt som en symbol för både handbollen men även för det arbetet som utförs utanför 

planen. 

Intressenter & deras förväntningar 

Arbetet med hållbarhet utförs i första hand för att de som förening kan bidra till något 

positivt för samhället i stort. Hege menar på att de aktiva spelarna i föreningen har en roll 

och en position att påverka och kan använda det till något positivt. Kan samhället dra 

nytta av det så är det en stor fördel, både för klubben och samhället. Framförallt kan 

föreningen bidra till att ungdomar idrottar samt att det ger en hälsovinst till samhället. 

Hege förklarar att sponsorer upplever föreningen som ett gott föredöme och visar på att 

de aktivt arbetar med mer än bara ekonomiska frågor. Det skickar också en positiv signal 

till de aktiva spelare som vill komma till föreningen. Att föreningen arbetar med 

värdegrunder och att alla verkligen respekterar varandra samt att de på något sätt skiljer 

sig från andra föreningar.  

Hege förklarar att föreningen inte upplever några krav varken från medlemmar eller 

samhället på att de ska arbeta med CSR och hållbarhet. De samarbeten samt projekt som 

föreningen hittills bedrivit har varit på initiativ av den andra parten. Det vill säga att 

föreningen har valt att medverka i den här typen av projekt och har således inte själva 

varit drivande i frågan. Hege menar dock att arbetet med CSR ligger helt rätt i tiden och 

ser en viss ökad medvetenhet i samhället, vilket kommer leda till ett ökat tryck på 

föreningen i framtiden. 

Hege är övertygad om att föreningens varumärke tydligt stärks vid arbetet med CSR. 

Arbetet ger en positiv inverkan på hur externa intressenter uppfattar föreningen vilket ger 

ett positivt värde för föreningen.  

Varför inte hållbarhetsredovisning 

Då föreningen är i början av arbetet med den här typen av frågor samt projekt ligger det 

till grund för att det inte finns någon information om det i deras årsredovisning. Den 

kommunikation som förts angående CSR är via föreningens hemsida samt andra sociala 

kanaler under säsongen 2018/2019. Föreningen har inte varit medvetna om att 

information gällande CSR-arbete kan förekomma i en årsredovisning samt att det är en 
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ekonomisk prioriteringsfråga. Hege menar dock att sådan information kommer att vara 

väsentlig att redovisa i kommande årsredovisning, dock oklart i vilken utsträckning. 

4.2.3 IFK Skövde HK 

Intervju Niclas Börjesson, klubbchef 

Bakgrund 

IFK Skövde HK är en ideell förening som bildades 1991. Tidigare hade föreningen 

tillhört moderalliansen IFK Skövde XIII som bildades redan 1907. Föreningen bedriver 

både herrelitlag och ungdomsverksamhet för killar. Föreningen är verksam i staden 

Skövde. I IFK Skövde HK årsredovisning finns det ett kort avsnitt presenterat gällande 

deras samhällsansvar. 

Hållbarhetsarbete 

IFK Skövde HK har inför säsongen handbollssäsongen 2018/2019 börjat arbeta med 

hållbarhet på ett mer medvetet sätt. Inom föreningen tillämpas både begreppen CSR och 

hållbarhet, och likställs med varandra. Som idrottsförening menar Niclas att föreningen i 

sig redan är ett CSR-projekt, där de engagerar många människor och bidrar genom sin 

verksamhet på så vis till samhället. Utöver det bedrivs det ett antal projekt inom CSR. De 

har bland annat ett integrationsprojekt där de aktiverar och engagerar barn och ungdomar 

till att börja spela handboll och således bidrar till en hälsovinst i samhället. Tillsammans 

med andra externa partners har föreningen även startat en sommarjobbsmässa för att 

hjälpa ungdomar in i arbetslivet. IFK Skövde HK arrangerar även årligen en cup, Skadevi 

cup, där det bland annat finns en klass för funktionsnedsatta. Arbetet med CSR och 

hållbarhet har de senaste åren ökat och fått en större roll i föreningens verksamhet. 

Intressenter & deras förväntningar 

Då det utförs både elitverksamhet och ungdomsverksamhet i föreningen finns det 

intressenter med olika intressen. Niclas menar att CSR-arbetet till stor del utförs för 

föreningens medlemmar, framförallt då för ungdomarna. Han menar dock att arbetet 

bidrar till att de även når ut till kommun samt näringsliv, vilka är viktiga för finansiering 

och stöttning för att kunna bedriva en elitförening. Niclas menar dock på att en 

kombination av alla intressenter i alla delar är det bästa för föreningen, vilket då ligger till 
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grund för att arbetet utförs för alla olika intressenter. Han menar att en förening är 

beroende av olika individer som tillsammans bidrar till att föreningen kan fungera. 

Niclas förklarar att hållbarhetsarbetet inom föreningen ännu inte är så utbrett. Han menar 

att det är få företag som visar ett stort intresse gällande hållbarhet när han informerar 

föreningens olika sponsorer om dessa frågor. Han får oftast driva ämnet själv, men menar 

att näringslivet gärna ingår samarbete kring detta. Niclas menar att arbetet med CSR 

utförs för att det kommer ut något bra av det, mer än att det är ett krav. Medvetenheten 

har dock ökat och han förklarar att om han skulle få samma fråga igenom om ett par 

månader tror han redan då att det skulle vara skillnad. Han tror att medvetenheten och 

kunskapen kring ämnet kommer att öka vilket också kommer leda till ett större tryck på 

dem som förening. 

Genom att visa sitt samhällsengagemang och arbeta med CSR är Niclas övertygad om att 

föreningens varumärke stärks. Vilket också är en stor anledning till att föreningen arbetar 

med CSR via de olika projekten. Han menar att det är viktigt att de som en stark förening 

visar att de bidrar till samhället. 

Varför inte hållbarhetsredovisning 

IFK Skövde HK har i dagsläget ingen strategi på hur hållbarhetsarbetet ska redovisas utan 

kommunicerar ut det arbete som utförs via deras egna kanaler, såsom hemsidan eller 

sociala medier. Niclas menar att de genom dessa kanaler nå ut till många externa 

intressenter. I årsredovisningen finns det ytterst lite information om hållbarhetsarbetet 

och Niclas förklarar det med att de inte har tänkt på den aspekten utan redovisar så som 

det alltid har gjorts. Det har ännu inte efterfrågats en hållbarhetsredovisning av externa 

intressenter och de upplever heller inget krav på att föreningen skall hållbarhetsredovisa. 

Han förklarar vidare att föreningar i allmänhet är dåliga på att redovisa det arbete som 

utförs. Intressenterna är mer intresserade på hur ekonomin ser ut och hur det går för de 

olika lagen snarare än att erhålla information om de olika projekten. Niclas menar också 

att de flesta föreningarna, likt IFK Skövde HK är omedvetna om att de faktiskt skulle 

kunna upprätta en hållbarhetsredovisning samt att det i många avseenden även kan vara 

en resursfråga. Vidare förklarar han att mycket är beroende av de personer som arbetar 

inom föreningen. Om det finns personer inom föreningen som har god kunskap samt 

erfarenhet av hållbarhet samt redovisning av det, hade det sett annorlunda ut. 
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4.2.4 Redbergslid IK 

Intervju Tony Larsson, klubbchef 

Bakgrund 

Redbergslid IK är en ideell förening som grundades 1916 och är verksam i Göteborg. 

Föreningen bedriver ungdoms-, dam- samt herrhandboll. I Redbergslid IK årsredovisning 

finns ingen hållbarhetsinformation identifierad. 

Hållbarhetsarbete 

Begreppet hållbarhet för Redbergslid IK innebär att de bedriver en sund förening där 

rekrytering av barn och ungdomar är en central del. Det innebär även att få föreningen att 

växa och leva vidare samt att skapa en ekonomisk hållbarhet. Hållbarhet definieras brett 

inom föreningen och berör det mesta av arbetet. 

Föreningen bedriver olika projekt, såsom ett rekryteringsprogram där årliga besök i 

skolorna skall leda till att få fler barn och ungdomar att vilja spela handboll och således 

främja hälsa och rörelse. De har till exempel en hälsoutställning där de informerar barn 

och ungdomar genom information om hälsa, kost och motion. Detta för att minska ohälsa 

bland barn och ungdomar. Tony menar på att om föreningen inte skulle arbeta med den 

här typen av projekt så kommer den inte att överleva. Rekryteras inte barn och ungdomar 

kommer färre människor att uppmärksamma föreningens varumärke, vilket leder till att 

föreningen sakta men säkert kommer att dö ut. Tony förklarar att den här typen av arbete 

och projekt är en viktig del av föreningens arbete och är en hjärtefråga även för honom 

personligen. 

Intressenter och deras förväntningar 

Tony förklarar att hållbarhetsarbetet även lockar mer sponsorer, vilket är en viktig 

intressent för föreningens överlevnad. Han menar att en ökad medvetenhet hos de flesta 

företag idag gällande CSR och hållbarhet, bidrar till att föreningen måste visa sitt 

engagemang även för dem. Vidare förklarar han att de riktigt stora bolagen inte längre är 

med och sponsrar i samma utsträckning som tidigare. Däremot kan de nå företagen och 

engagera dem via CSR-projekt, och således få finansiering för de olika projekten. Tony 

kan även se en ökad medvetenhet och förväntan hos medlemmar då levnadsstandarder 
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och tankesätt ständigt förändras. Tony menar dock att de olika projekten och arbetet med 

hållbarhet i första hand genomförs för att de brinner för barn och ungdomar. 

Projekten och arbetet med hållbarhet drivs med övertygelsen om att det i framtiden 

kommer att generera ökade intäkter, även om det inte är huvudsyftet. Att engagera sig i 

samhället och bidra till en förbättrad närmiljö är den största drivkraften. Att föreningen 

skall uppfattas som en trygg och gemytlig förening. Föreningen brinner för den här typen 

av arbete och ser en framtid i att kunna vara med och påverka samhället. Genom detta 

kommer även föreningens varumärke att stärkas, vilket således kommer leda till ökade 

intäkter. 

Tony menar att trots de ökade förväntningarna samt medvetenheten bland till exempel 

sponsorer hade de som förening inte hade varit helt utesluten om de endast fokuserade på 

att leverera bra resultat sportsligt. Däremot menar han att en sådan verksamhet inte finns 

idag. Han förklarar att om de inte tänker på de andra delarna inom föreningen såsom 

hållbarhet, så kommer verksamheten snabbt att fallera. Tony menar att det är viktigt för 

föreningen att vara med i processen att bidra till ett bättre samhälle. Mycket handlar om 

hur de vill att ens förening skall framstå och uppfattas av utomstående, det leder till att 

CSR och hållbarhet är viktigt för Redbergslids IK. 

Varför inte hållbarhetsredovisning 

Redovisningen av föreningens hållbarhetsarbete menar Tony att de varit sämre på. Han 

förklarar att en uppföljning gentemot de inblandade i projekten har prioriterats, men att 

kommunicera och redovisa arbetet för resterande intressenter är bristfällig. Några rader 

på föreningens hemsida är det enda sättet det redovisats på för att nå ut med 

informationen till andra externa intressenter. En bidragande orsak till detta är att de inte 

vill skryta med det arbete föreningen gör. Tony förklarar det som att de inte vill framstå 

som att de vill visa för alla andra hur bra föreningen är och vilka “häftiga” projekt de 

bedriver. Tony förklarar också att han upplever att det finns organisationer som gärna 

skryter med olika slags projekt och hållbarhetsarbeten i deras redovisning, men att det i 

verkligheten inte arbetas med dem. Han menar då att värdet går helt förlorat. 

Vidare förklarar Tony att de har mycket kvar att hantera gällande hållbarhetsredovisning. 

Anledningarna till att det inte upprättats någon hållbarhetsredovisning är för att det som 

står i en redovisning är inte det som är mest väsentligt. Det som är viktigast är att 
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föreningen kan vara stolta och veta att de bidrar till något viktigt. Det är viktigt är att de 

bevisar genom handling att de aktivt jobbar med den här typen av frågor, inte att det finns 

en hållbarhetsredovisning som talar om för intressenterna vad för arbete som utförts. 

Tony menar att det genom detta skapar värde till föreningen, inte genom en redovisning 

av arbetet. Däremot har föreningen från och med verksamhetsåret 2018–2019 en extern 

byrå som sköter föreningens redovisning. Tony tror att redovisningen av 

hållbarhetsarbetet således kommer att generera en mer central roll i framtiden. 

4.2.5 Önnereds HK 

Intervju Johan Sylwan, klubbchef 

Bakgrund 

Önnereds Handbollsklubb är en ideell förening som grundades 1965. Önnereds HK 

bedriver både herr-, dam- samt ungdomshandboll. Föreningen är verksam i Göteborg. I 

Önnered HK verksamhetsberättelse finns ett kort avsnitt med information om det 

hållbarhetsabete som de utför. 

Hållbarhetsarbete 

Önnereds HK tillämpar begreppen CSR och samhällsengagemang i föreningen och 

bedriver olika slags projekt inom området. Föreningen har en anställd som jobbar aktivt 

med den här typen av frågor. Projekten som bedrivs är till exempel ett 

integrationsprojekt, där de har för avsikt att locka barn och ungdomar från olika kulturer 

samt områden att spela handboll. Ytterligare ett projekt är “Handboll för alla”, där barn 

och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning skall ges möjlighet att få spela 

handboll. Sedan en lång tid tillbaka ha föreningen varje år åkt ner till Polen med 

ungdomar för att berikas kunskap om andra världskriget. Johan menar att föreningen 

således har bedrivit CSR-projekt långt innan det ens fanns en benämning på det. Han 

förklarar vidare att de olika projekten samt arbetet med CSR är en viktig del av 

föreningens verksamhet och är högt prioriterat. 

Intressenter & deras förväntningar 

CSR-arbetet samt de olika projekten bedrivs till stor del för föreningens medlemmar, 

vilket är föreningens primära målgrupp. Johan menar att föreningen existerar på grund av 

medlemmarna och att den inte finns till för någon annans skull. Vidare förklarar Johan att 
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om CSR-arbetet utförs på ett bra sätt, leder det till stöd av både kommun och näringsliv. 

Det har en stor positiv inverkan och således blir även de viktiga intressenter för 

föreningen, då dessa är viktiga för finansiering till föreningen. Johan menar dock att 

arbetet utförs främst för medlemmarna inom föreningen. Han förklarar att målet är att 

barn och ungdomar skall ha en aktivitet på kvällar och helger, men även för att fostra 

duktiga handbollsspelare samt goda samhällsmedborgare. 

De olika projekten drivs med inställningen att föreningslivet är ett bra ställe för att vara 

med att fostra goda samhällsmedborgare samt att föreningen brinner för den här typen av 

arbete. Johan menar också att CSR-arbete har blivit en trend de senaste åren då det 

upplevs svårare att nå näringslivet med sponsorpengar. Han förklarar att han kan se en 

tydlig förändring gällande att företag idag gärna vill förknippas med olika projekt och 

visa att de bidrar till samhället. Det ökade fokuset på CSR har lett till att det är lättare att 

nå näringslivet genom att få stöttning av dessa initiativ, då företag idag gärna vill 

förknippas med CSR-projekt. Johan förklarar att det finns två sidor av varför föreningen 

arbetar med dessa projekt, dels brinner föreningen för den här typen av arbete samt att det 

ger en möjlighet till stöd av finansieringen. 

CSR-arbetet har en stor påverkan på föreningens varumärke. Johan är övertygad om att 

de olika projekten stärker hur de uppfattas som förening, vilket då stärker deras 

varumärke. Hade de inte stärkt varumärket menar Johan att de inte lagt ner den tid och 

resurser som det kräver. 

Varför inte hållbarhetsredovisning 

Johan är medveten om den bristfälliga redovisningen av det utförda CSR-arbetet. En 

återkoppling till de samarbetspartners som finns med projekten är det som har 

prioriterats. Föreningen har försökt att nå ut med information via media, Johan menar 

dock att det är betydligt svårare. Han förklarar vidare att fler av projekten är relativt nya, 

vilket ligger till grund för att det inte finns så mycket att redovisa för andra externa parter. 

Dock ser han en stor potential till att de kommer ges större utrymme i 

verksamhetsberättelsen framöver. Föreningen upplever idag inte några förväntningar och 

externt tryck på att upprätta en hållbarhetsredovisning. Johan förklarar: 
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“Det har inte kommit några förfrågningar än så länge. Men det går rätt så snabbt i den 

där världen. Så det behöver inte innebära att det är så om ett år kanske. Men just nu har 

vi det inte på tapeten.” 

Johan menar att det inte finns någon branschnorm inom svenska handbollsföreningar som 

säger att en hållbarhetsredovisning skall upprättas. Den typen av redovisning är för nytt 

fortfarande och han tror att de flesta är osäkra i hur de skall redovisa det och hur arbetet 

skall gå tillväga. Vilket han även medger själv, då han förklarar att han är osäker på vad 

en hållbarhetsredovisning skall innehålla. Johan tror dock att utvecklingen och den ökade 

medvetenheten av CSR samt hållbarhetsredovisning kommer leda till att det i framtiden 

kommer bli nödvändigt för föreningen. Det kommer bli ett medel för att nå ut till externa 

parter att föreningen bidrar till samhället och kommer således kunna dra nytta av det. 

4.3 Sammanfattning av empiriska resultat 

Samtliga föreningarna utför i många avseenden ett hållbarhetsarbete för att bidra till ett 

bättre samhälle. Genom olika projekt bidrar de till att alla olika slags grupper i samhället 

skall ges möjlighet att idrotta eller bidrar till annan samhällsnytta. De engagerar barn och 

ungdomar att spela handboll, vilket leder till en hälsovinst för samhället samt att de 

försöker fostra dem till att bli goda samhällsmedborgare. En av respondenterna menar att 

föreningen i sig redan är ett CSR-projekt, då de genom sin handbollsverksamhet 

engagerar både ungdomar och vuxna. I alla föreningarna lyfts hållbarhetsarbetet fram 

som en viktig del av deras verksamhet, även om de kommit olika långt med arbetet. 

Respondenterna framhåller främst att medlemmar är föreningarnas primära målgrupp 

gällande de olika projekten samt hållbarhetsarbetet. De menar också att hållbarhetsarbetet 

även lockar sponsorer, såsom näringsliv samt kommun. Då sponsorer idag gärna 

förknippas med olika CSR-projekt där de vill vara med och bidra, leder det till intäkter 

för föreningen. Hållbarhetsarbetet bidrar även till hur samhället uppfattar dem, vilket alla 

respondenter menar att det stärker föreningens varumärke. De flesta av respondenterna 

upplever en viss ökad medvetenhet från samhället och deras intressenter gällande 

hållbarhet. Några av respondenterna upplever inga förväntningar att arbeta med det, 

medan andra upplever en viss ökad förväntan att föreningen skall arbeta med hållbarhet. 

Således upplevs det vissa skillnader i föreningarna gällande hur långt medvetenheten har 

kommit i samhället. Däremot kan föreningarna se en tydlig förändring av synen på CSR 

samt att det har blivit en trend att arbeta med den här typen av projekt. 
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Samtliga respondenter är medvetna om den bristfälliga redovisningen av 

hållbarhetsarbetet som de utför. Den kommunikation av arbetet som sker idag, sker i 

första hand via föreningarnas hemsidor samt sociala medier. Ingen av respondenterna 

upplever något krav angående upprättande av hållbarhetsredovisningar, då de inte fått 

några förfrågningar gällande detta. Respondenterna upplever heller ingen branschnorm 

gällande hållbarhetsredovisningar, utan de redovisar så som de alltid har gjort. Vidare är 

det flera av respondenterna som är omedvetna om att en hållbarhetsredovisning kan 

upprättas samt att de är osäkra på vad en sådan innebär och skall innehålla. Två av 

respondenterna menar att det handlar om en resursfråga, då föreningarna helt enkelt inte 

har tillräckligt med resurser för att upprätta en hållbarhetsredovisning. En annan 

respondent framhäver att redovisningen av arbetet inte är det som är mest väsentligt, utan 

det utförda arbetet är det som står i fokus. Samtliga respondenter ser positivt till 

utvecklingen av det ökade trycket samt synen på hållbarhetsredovisning. De menar att 

redovisningen av hållbarhetsarbetet i framtiden kommer att ingå i deras årsredovisning 

samt vara en väsentlig del av den.  
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5. Analys 

I analyskapitlet kommer den insamlade empirin analyseras med hjälp av analysmodellen 

som presenterats i referensramen. Även de tidigare studier som presenterats i 

referensramen ligger till grund för analysen. Kapitlet innehåller analys ur ett 

legitimitetsperspektiv, analys av intressenternas förväntningar på svenska 

elithandbollsföreningar samt analys av orsaker till att svenska elithandbollsföreningar 

inte hållbarhetsredovisar.  Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning. 

Utifrån den insamlade empirin indikerar studien att det hållbarhetsarbete som de svenska 

elithandbollsföreningarna utför, sker till största delen ur ett socialt perspektiv. Således 

kommer en analys att utgå från att det hållbarhetsarbetet som utförs i föreningarna är 

utifrån det sociala synsättet i arbetet mot en hållbar utveckling.  

5.1 Analys ur ett legitimitetsperspektiv 

Studien antyder att utifrån det faktum att föreningarna bedriver en handbollsverksamhet 

där de aktiverar barn, ungdomar samt vuxna, att de genom sin existens redan bidrar till en 

viss samhällsnytta och till samhället i stort. I enlighet med Deegan och Unerman (2011) 

beskrivning av legitimitetsteorin gällande att organisationer idag förväntas bidra till en 

förbättrad närmiljö kan föreningarna anses bedriva en lämplig verksamhet som uppfyller 

samhällets förväntningar. De svenska elithandbollsföreningarna utför även ett 

hållbarhetsarbete genom att bedriva olika slags projekt, som genomförs utöver deras 

ordinarie verksamhet. Att organisationer förväntas att inte endast se till de interna 

förhållande utan även de externa var något som Luft Mobus (2005) diskuterade. Genom 

att bedriva de olika projekten, indikerar studien att föreningarna bidrar till något mer för 

samhället samt deras närmiljö utöver deras kärnverksamhet. Samtliga respondenter menar 

att arbetet med CSR och hållbarhet är en viktig del av deras verksamhet samt att det 

stärker deras varumärke som förening. Det tyder på att de svenska 

elithandbollföreningarnas verksamhet samt hållbarhetsarbete lever upp till samhällets 

förväntningar, vilket Deegan och Unerman (2011) menar är kriterierna för att 

organisationer skall anses legitima. 

I den utförda dokumentstudien har det identifierats en bristande redovisning av 

föreningarnas hållbarhetsarbete, vilket skapar en brist i kommunikationen till 

föreningarnas intressenter. Studien antyder att föreningarna inte använder 

hållbarhetsredovisning i någon större utsträckning som ett sätt för att erhålla legitimitet. 
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Även om de i enlighet med Deegan och Unerman (2011) anses legitima via deras 

hållbarhetsarbete, kan det indikera att föreningarna går miste om en del av legitimiteten. 

Eftersom föreningarna inte hållbarhetsredovisar och informerar deras intressenter om det 

utförda arbetet. Akisik och Gal (2017) fann att hållbarhetsredovisning är ett effektivt sätt 

och viktigt medel för att erhålla legitimitet. Således tyder denna studie på att föreningarna 

kan gå miste om en del av den legitimitet som de hade erhållit om de upprättat 

hållbarhetsredovisningar. 

Studien indikerar även att majoriteten av föreningarna inte upplever legitimitet som en 

tillräckligt stark drivkraft för att upprätta en hållbarhetsredovisning. Det kan bero på att 

samtliga av de studerade föreningarna är mindre ideella organisationer som bedriver en 

verksamhet som inte skall anses vinstdrivande. Vilket även Stubbs et al. (2013) menar, att 

hållbarhetsredovisa med legitimitet som drivkraft endast är relevant för stora företag, där 

legitimitet grundar sig på avkastning på investeringar. Däremot menar respondenten från 

Redbergslid IK att den största drivkraften gällande själva hållbarhetsarbetet är att bidra 

till samhället. Att bidra till samhället är något som samtliga föreningar framhäver är den 

största drivkraften gällande arbetet med hållbarhet. På så vis stärker det deras varumärke, 

lockar fler intressenter och leder till legitimitet. Således tyder studien på att legitimitet 

kan vara en stark drivkraft gällande att utföra arbetet med hållbarhet, men inte att 

redovisa det. 

Då föreningarna i studien inte berörs av de lagstadgade kraven (SFS 1995:1554) gällande 

att hållbarhetsredovisa, innebär det att det är frivilligt för dem att utföra redovisningen. 

Studien indikerar att föreningarna inte heller upplever någon branschnorm bland de 

svenska elithandbollsföreningarna gällande att utforma en hållbarhetsredovisning. Detta i 

enlighet med Higgins et al. (2015) insikter som visar att det konstrueras normer i olika 

branscher gällande vilka organisationer som skall hållbarhetsredovisa. Om föreningarna 

följer den norm som råder, vilket är att inte upprätta en hållbarhetsredovisning kommer 

de likt det Hooghiemstra (2000) uppfattning, att legitimeras. Således tyder studien på att 

det inte byggs upp några förväntningar på föreningarna gällande att redovisa det utförda 

hållbarhetsarbetet. Däremot indikerar studien att föreningarna är medvetna om att dessa 

förändringar kan komma att ändras. Att normer och värderingar i samhället är under 

konstant förändring var även något som Luft Mobus (2005) menar kan leda till att 

redovisningen kan bli en större del av hållbarhetsarbetet i föreningarna inom en snar 

framtid. 
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5.2 Analys av intressenternas förväntningar på svenska 

elithandbollsföreningar 

Det råder delade meningar från respondenterna gällande hur långt den ökade 

medvetenheten av hållbarhet från föreningarnas intressenter har kommit. Majoriteten av 

respondenterna menar dock att de kan se en tydlig förändring av medvetenhet gällande 

hållbarhetsarbetet från samhället. Studien indikerar att hållbarhetsarbetet utförs på grund 

av förväntningar från intressenter, men även för att föreningarna själva vill arbeta med 

det. Däremot skiljer sig HIF Karlskrona gällande att de inte upplever en lika ökad 

medvetenhet, utan de utför arbetet endast för att de själva vill. Studien tyder på att de 

föreningarna som upplever den ökade medvetenheten, likt det Agudo-Valiente et al. 

(2015) påvisar, har tagit hänsyn till olika intressenters syn på verksamheten. Studien 

antyder således att de föreningar som utifrån att de upplever en ökad medvetenhet 

gällande hållbarhetsarbete, har integrerat arbetet in i deras verksamhet och tagit hänsyn 

till intressenternas förväntningar. Utifrån det tyder studien på att dessa föreningar har 

kommit längre i sitt arbete med hållbarhet, till skillnad mot HIF Karlskrona som precis är 

i starten av hållbarhetsarbetet. Det indikerar att graden av medvetenhet samt 

förväntningar gällande hållbarhet ligger till grund för i vilken utsträckning föreningarna 

utför hållbarhetsarbetet. Men även att intressenterna har en stor påverkan på hur 

föreningens hållbarhetsarbete ser ut. 

Respondenten från Redbergslid IK framhäver att om föreningen inte skulle utföra 

hållbarhetsarbetet via de olika hållbarhetsprojekten och leva upp till förväntningar, skulle 

föreningen sakta men säkert att dö ut. Det kan ses som ett tecken på att intressenternas 

förväntningar behöver tillgodoses. Det vill säga att föreningarna behöver visa att de är 

legitima för att kunna fortsätta sin verksamhet. Samtliga respondenter menar att 

hållbarhetsarbetet stärker föreningens varumärke, vilket således kan tolkas att arbetet har 

en stark påverkan på hur föreningen uppfattas och stärker deras överlevnad. Studien 

indikerar att föreningarna liksom det Crane och Glozer (2016) diskuterar, att om 

organisationer inte tar hänsyn till intressenternas preferenser samt behov, kan det vara 

svårt för dem att överleva. Föreningarna måste likt det Agudo-Valiente et al. (2015) fann 

i deras studie, ta hänsyn till intressenternas krav då de har en stor påverkan på 

föreningarnas resultat och således även deras överlevnad. Då flertalet av respondenterna 

menar att medlemmarna är föreningarnas primära målgrupp för hållbarhetsarbetet, finns 

det ett ömsesidigt beroende på det sätt som Clarkson (1995) visar, mellan föreningen och 
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medlemmarna. Det menas är ett samspel och dialog mellan intressenterna samt 

föreningen av stor vikt för hållbarhetsarbetet samt deras överlevnad. Studien utökar 

Morsing och Schultz (2016) insikter, att en dialog samt integration av organisationers 

intressenter krävs för ett effektivt hållbarhetsarbete. Studien tyder även på att 

föreningarna är medvetna om intressenternas förväntningar samt krav kan komma att 

ändras, vilket även Morsing och Schultz (2006) diskuterar. Det indikerar att en förändring 

gällande föreningarnas krav från intressenter kommer kunna öka i framtiden. 

Respondenterna från Redbergslid IK samt Önnereds HK kan se en ökad medvetenhet 

samt förväntan gällande hållbarhet och CSR från näringslivet. Då företag idag gärna ingår 

samarbeten och förknippas med olika slags CSR-projekt, kan föreningen genereras ökade 

intäkter via detta. Studien antyder att vissa föreningar liksom Friedman och Miles (2006) 

diskuterar, försöker tillgodose intressenters behov och synpunkter. Som komplement till 

Friedman och Miles (2006) insikter indikerar studien att föreningarna i vissa fall endast 

tar sig till ökad medvetenhet från näringslivet. Studien indikerar att föreningarna i 

storstadsregioner ser en större ökning av näringslivets medvetenhet, medan föreningar i 

mindre städer inte har samma upplevelse. En förklaring till detta kan vara då 

Redbergslids IK och Önnereds HK har fästen i större städer, där det råder en högre 

konkurrens gällande sponsring. Det leder till att företag gärna förknippas med olika CSR-

projekt snarare än att endast generera intäkter till föreningen. Medan i en mindre stad likt 

den IFK Skövde HK kommer ifrån, finns det sponsorer i större utsträckning som av ren 

vana sponsrar föreningen, utan större motkrav. 

Samtliga respondenter upplever en förändring i samhället gällande arbetet med 

hållbarhet. Respondenten från Önnereds HK menar att detta har blivit en trend och 

respondenten från HIF Karlskrona anser att arbetet ligger helt rätt i tiden. Studien antyder 

däremot liksom det Stubbs et al. (2013) fann i deras studie, att den påstådda 

medvetenheten kan ha varit lite väl optimistisk. Det kan förklaras som att respondenterna 

medger att det råder en ökad medvetenhet gällande utförandet av hållbarhetsarbete, men 

upplever inget tryck från intressenterna gällande att redovisa det utförda 

hållbarhetsarbetet i en hållbarhetsredovisning. Att ökad medvetenhet inte leder till ökat 

tryck var även något som Wickert et al. (2016) diskuterade. Vår studie indikerar att 

svenska elithandbollsföreningar är en organisation likt det Wickert et al. (2016) beskriver, 

inte får ett ökat tryck att hållbarhetsredovisa vid ökad medvetenhet. Således antyder 

studien att en bakomliggande orsak till att svenska elithandbollsföreningar inte 
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hållbarhetsredovisar beror på att de inte upplever ett tryck gällande att 

hållbarhetsredovisa, trots den ökade medvetenheten i samhället. 

Trots den bristande redovisningen menar samtliga respondenter att en stor del av 

kommunikationen gällande deras hållbarhetsarbete sker via deras hemsida samt sociala 

medier. Då studien indikerar att föreningarnas primära målgrupp är medlemmarna, vilket 

främst är barn och ungdomar, kan det antyda att dessa intressenter är ointresserade av 

hållbarhetsredovisning. Att vissa intressenter är ointresserade av hållbarhetsredovisning 

var något som Morsing och Schultz (2016) diskuterade i deras studie och är en anledning 

till att en hållbarhetsredovisning inte upprättas. Det kan således tolkas som en orsak till 

att föreningarna heller inte mottagit några förfrågningar gällande hållbarhetsredovisning. 

Även Stubbs et al. (2013) diskuterade tvivel på intresset av hållbarhetsredovisning från 

organisationens intressenter som en orsak till att organisationer inte upprättar 

hållbarhetsredovisningar. Studien tyder på att en prioritering av kommunikation via 

hemsidor samt sociala medier prioriteras före hållbarhetsredovisning. En anledning av 

denna prioritering skulle kunna vara att detta tillfredsställer informationsbehovet från de 

primära intressenterna och att dessa helt enkelt inte är intresserade av en 

hållbarhetsredovisning. Genom att föreningarna kommunicerar och exponerar sitt 

hållbarhetsarbete till intressenterna, i detta fall via sociala medier samt hemsidor, leder 

det till en ökad uppmärksamhet samt lojalitet på samma sätt som Morsing och Schultz 

(2016) påvisat. Således antyder studien att föreningarna kommunicerar sitt 

hållbarhetsarbete på ett mer anpassat sätt utifrån föreningens intressenter, vilket kan anses 

vara ett accepterat tillvägagångssätt för kommunikation. Det är då ytterligare en orsak till 

att de inte hållbarhetsredovisar. 

5.3 Analys av orsaker till att svenska elithandbollsföreningarna inte 

hållbarhetsredovisar 

Samtliga respondenter medger att de upplever en ökad medvetenhet gällande att arbeta 

med hållbarhet, däremot upplever de inte något tryck eller förväntningar gällande 

upprättande av hållbarhetsredovisningar. Studien indikerar, som även nämnts tidigare, att 

avsaknaden av tryck att hållbarhetsredovisa leder till att en sådan inte upprättas. Det var 

även något som Stubbs et al. (2013) samt Mitchell och Hill (2009) fann i deras studier 

som orsak till att inte organisationer hållbarhetsredovisar. Ingen av respondenterna 

upplever inte heller något krav eller mottagit några förfrågningar gällande redovisning av 

deras hållbarhetsarbete. Respondenterna menar dock att ett ökat externt tryck gällande 
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redovisningen av arbetet, skulle bidra till att föreningarna i framtiden kommer att upprätta 

hållbarhetsredovisningar. Studien antyder således att föreningarna likt det Stubbs et al. 

(2013) fann gällande att organisationer skulle utföra det arbete som behövs, om kraven 

skulle öka eller om legitimiteten skulle var hotad. Däremot anser respondenten från 

Alingsås HK att den redovisning som föreningen utför idag ger en rättvisande bild av 

hållbarhetsarbetet. Det tyder på att inte alla föreningar är villiga att ändra på 

redovisningen, då Alingsås HK redan anser att de utför det arbete som krävs. 

Flera av respondenterna menar att de redovisar på det sätt som de alltid har gjort. Studien 

stödjer således Stubbs et al. (2013) insikt gällande att rutiner och kultur gör att 

organisationer inte hållbarhetsredovisar. Föreningarna fortsätter att redovisa i samma 

inlärda mönster som de alltid har gjort och utifrån Hedberg och Jönsson (1978) kan det 

kan beskrivas som en organisatorisk tröghet. Det krävs att föreningarna gör en stor 

ansträngning för att bryta detta mönster. Således indikerar studien att det kan det ta tid på 

grund av den organisatoriska trögheten att upprätta hållbarhetsredovisningar. Som 

komplement till tidigare studier indikerar denna studie att en kombination av kulturen 

inom föreningen samt avsaknad av externt tryck leder till att föreningarna saknar 

hållbarhetsredovisning. 

De svenska elithandbollsföreningarna är ideella och mindre föreningar, vilket leder till att 

de har en större brist på både mänskligt samt finansiellt kapital än mot större 

organisationer. Således tyder studien på att föreningarna inte besitter de resurser samt det 

externa tryck som krävs för att i dagens läge hållbarhetsredovisa. Eftersom i enlighet med 

Wickert et al. (2016) saknar mindre organisationer de stordriftsfördelar som finns samt att 

står inför ett mindre offentligt tryck gällande CSR och hållbarhet. Vidare utökar studien 

Wickert et al. (2016) insikter gällande att mindre organisationer tenderar att fokusera på 

att utföra hållbarhetsarbetet, snarare än att redovisa det. Medan större organisationer 

lägger en större betoning på att faktiskt redovisa hållbarhetsarbetet. Det leder till att 

studien antyder att storleken på organisationen och deras resurser har en betydande roll 

för upprättandet av hållbarhetsredovisningar. 

Respondenten från IFK Skövde HK förklarar att brist på resurser inom föreningen är en 

orsak till den bristfälliga redovisningen. Även respondenten från HIF Karlskrona menar 

att det handlar om en ekonomisk prioriteringsfråga. Att en brist på ekonomiska medel är 

en bidragande orsak till att organisationer inte hållbarhetsredovisar, var även något som 
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Belal och Owen (2015) diskuterade. Respondenten från Redbergslid IK framhävde att 

fokuset inom föreningen ligger på att utföra arbetet med hållbarhet, inte att redovisa det. I 

enlighet med Stubbs et al. (2013) studie som menar att vid en brist av resurser hamnar 

istället fokuset på att utföra hållbarhetsarbetet, indikerar det att föreningarna fokuserar på 

att utföra det arbete som krävs, snarare än att redovisa det.  

Studien indikerar att föreningarna i många avseenden utför ett bra hållbarhetsarbete och 

genom deras handlingar bidrar de till ett bättre samhälle samt fostrar goda 

samhällsmedborgare. Däremot står inte redovisningen av arbetet i proportion till detta. 

Att mindre organisationer tenderar att engagera sig i CSR och utför ett bra arbete, men 

väljer däremot att inte redovisa det var även något som Wickert et al. (2016) fann i deras 

studie. Som nämnts tidigare ansåg respondenten från Redbergslid IK att själva 

handlingen samt utförandet av hållbarhetsarbetet är det som är mest väsentligt, inte att 

redovisa eller kommunicera det. Flertalet av respondenterna framhävde att en 

kommunikation till berörda parter inom de olika projekten däremot prioriterades. Studien 

utökar Stubbs et al. (2013) insikter gällande att redovisningen inte är den mest centrala 

delen. Däremot är arbetet med hållbarhet samt en kommunikation till berörda parter det 

som står i fokus. Respondenten från Redbergslid IK menar också att de inte upprättar en 

hållbarhetsredovisning för att de inte vill “skryta” om det utförda hållbarhetsarbetet. Utan 

det viktigaste är att arbetet utförs, inte att redovisa det för att framställa hur bra 

föreningen är. Det kan såldes tolkas som att Redbergslid IK anser, likt Morsing och 

Schultz (2016) insikter, att vissa intressenter inte finner det lämpligt att publicera 

information som endast avser att framställa hur bra organisationen är.  

Vidare indikerar studien att okunskap inom ämnet kan anses som en orsak till att 

föreningarna inte hållbarhetsredovisar. Flertalet av respondenterna var omedvetna om att 

en hållbarhetsredovisning kan upprättas för att redovisa det utförda hållbarhetsarbetet. De 

var även osäkra kring vad en hållbarhetsredovisning är samt vad den innehåller, vilket 

kan tolkas som en orsak till att de inte hållbarhetsredovisar. Det kan antas leda till att om 

föreningen inte besitter den kunskap samt färdigheter som behövs inom ämnet, kommer 

de inte att utföra redovisningen. Detta var även något som DeLong och Mehalik (2013) 

diskuterade. Respondenten från IFK Skövde HK menar dock att om föreningen hade ett 

mänskligt kapital inom föreningen som besitter god kunskap gällande 

hållbarhetsredovisningar, hade det sett annorlunda ut och en hållbarhetsredovisning hade 

kunnat upprättas. Studien utökar således den kunskapen som DeLong och Mehalik (2013) 
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berörde, att upprättandet av hållbarhetsredovisning är beroende av vilka personer som 

arbetar inom föreningen. 

Som nämnts tidigare råder det ingen norm inom svensk elithandboll gällande att upprätta 

hållbarhetsredovisningar. Studien indikerar att en avsaknad av norm, medför att 

föreningarna saknar motivation till att hållbarhetsredovisa. En brist av motivation var 

även något som Stubbs et al. (2013) fann som orsak till att organisationer inte 

hållbarhetsredovisar. Då föreningarna inte upplever någon norm, kan det således tolkas 

som att föreningarna inte har några förväntningar gällande upprättandet av 

hållbarhetsredovisningar. Utifrån att föreningarna inte upplever några förväntningar kan 

det antas att upprättande av hållbarhetsredovisningar kan anses som slöseri med tid samt 

att föreningarna inte ser det värdet som finns med det. Det var även något som Stubbs et 

al. (2013) diskuterade som orsak till att organisationer inte hållbarhetsredovisar. 

5.4 Sammanfattning av analys 

Studien indikerar att de svenska elithandbollsföreningarna tydligt utför via deras existens 

samt de olika CSR-projekten ett hållbarhetsarbete. I enlighet med Deegan och Unerman 

(2011) beskrivning kan föreningarna anses legitima, då de lever upp till samhällets 

förväntningar gällande att organisationer idag förväntas bidra till en förbättrad närmiljö. 

Däremot har det utifrån dokumentstudien visat en bristande redovisning av föreningarnas 

hållbarhetsarbete. Trots en upplevd ökad medvetenheten i samhället, upplever däremot 

inte föreningarna några förväntningar att upprätta någon hållbarhetsredovisning. 

Vidare kan det konstateras att föreningarna inte berörs av de lagstadgade kraven och 

upplever heller inte någon branschnorm gällande upprättande av 

hållbarhetsredovisningar. Studien tyder således på att så länge som föreningarna följer de 

normer som råder, lever de upp till de legitima krav som de har på sig. Däremot indikerar 

studien att de kan gå miste om en del av legitimiteten när de inte hållbarhetsredovisar, då 

redovisning av hållbarhetsarbetet är ett sätt att skapa en medvetenhet hos intressenter 

samt att erhålla legitimitet. 

I studien finns det indikationer på att föreningarna upplever en ökad medvetenhet 

gällande hållbarhet, dock i olika hög utsträckning. Studien antyder likt Agudo-Valiente et 

al. (2015) insikter, att det är viktigt för organisationer är att tillgodose samt hantera de 

behov som finns hos intressenterna. Studien indikerar att det i större städer är svårare 

genereras intäkter utan någon motprestation såsom ett CSR-projekt. Medan det i mindre 
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städer råder en mindre medvetenhet gällande CSR och föreningarna kan således erhålla 

intäkter utan större motprestation. 

Trots den bristande hållbarhetsredovisningen, sker en stor del av kommunikationen av 

hållbarhetsarbetet via föreningarnas hemsidor samt sociala medier. Studien indikerar att 

ytterligare en anledning till en avsaknad av hållbarhetsredovisning skulle kunna antas 

vara att föreningens primära målgrupp helt enkelt inte är tillräckligt intresserade av 

hållbarhetsredovisning.  

Studien tyder på att samtliga av respondenterna inte upplever något externt tryck att 

hållbarhetsredovisa. De upplever heller inget krav eller har mottagit några förfrågningar 

gällande hållbarhetsredovisningar, vilket också ligger till grund för den bristande 

redovisningen av hållbarhetsarbetet. Studien antyder att föreningarna redovisar på det 

sättet som de alltid har gjort och att det finns en kultur inom föreningen gällande hur 

redovisningen ser ut. Studien indikerar även att de inte upplever någon förväntan att 

upprätta hållbarhetsredovisningar, vilket leder till att de fortsätter att redovisa som de 

alltid har gjort. 

Ytterligare orsak till den bristande hållbarhetsredovisningen antyder studien att en brist 

på resurser är en bidragande orsak. Då de svenska elithandbollsföreningarna är mindre 

ideella organisationer, innehar de en större brist på både mänskligt och finansiellt kapital. 

De har även ett mindre tryck gällande CSR och hållbarhet, vilket leder till att fokus 

hamnar på att utföra hållbarhetsarbetet, inte att redovisa det. Studien indikerar således att 

storleken på organisationen har en betydande roll för den bristande redovisningen. Vidare 

är det själva utförandet av hållbarhetsarbetet är det som prioriteras, inte att redovisa det. 

Denna studien indikerar även att det råder en okunskap inom föreningarna gällande vad 

en hållbarhetsredovisning är samt vad den skall innehålla. Om föreningen inte besitter 

den kunskap som krävs för att upprätta en hållbarhetsredovisning, leder det till 

svårigheter att upprätta den. Även normen inom svensk elithandboll gällande upprättande 

av hållbarhetsredovisning ligger till grund för den bristande redovisningen. Studien tyder 

på att normen bidrar till att föreningarna saknar motivation och ser inte värdet med att 

upprätta en hållbarhetsredovisning.  
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6. Slutsats 

I det avslutande kapitlet redogörs de slutsatser som framkommit utifrån den presenterade 

analysen. Vidare presenteras studiens bidrag samt förslag till framtida studier för att 

föra forskningen framåt. Kapitlet avslutas med en redogörelse av samhälleliga och etiska 

aspekter samt kritik mot studien. 

6.1 Varför hållbarhetsredovisar inte svenska elithandbollsföreningar? 

Studien indikerar att arbetet med hållbarhet och CSR är en viktig del av svenska 

elithandbollföreningars verksamhet, men att redovisningen inte står i proportion till det. 

Genom föreningarnas hållbarhetsarbete uppfattas de bidra till en samhällsnytta. I enlighet 

med legitimitetsteorin antyder denna studie att föreningarna kan anses legitima, då 

samhället förväntar sig ett korrekt arbete som skall bidra till en förbättrad närmiljö 

(Deegan & Unerman, 2011). Däremot redovisar föreningarna inte arbetet i form av någon 

hållbarhetsredovisning. Utöver det faktum att föreningarna inte berörs av lagstadgade 

krav, indikerar studien att det finns en kombination av faktorer till varför föreningarna 

inte hållbarhetsredovisar. 

Studien antyder att de svenska elithandbollsföreningarna upplever en ökad medvetenhet 

och en viss förväntan av deras intressenter att arbeta med hållbarhet. Således har 

föreningarna integrerat arbetet med hållbarhet in i verksamheten. Det verifierar 

intressentteorins antaganden om att ta hänsyn till olika intressenters behov samt 

preferenser in i verksamheten (Crane & Glozer, 2016). Däremot upplever inte 

föreningarna något externt tryck eller förfrågningar gällande upprättande av 

hållbarhetsredovisningar. Utifrån Wickert et al. (2016) studie vet vi att avsaknad av 

externt tryck leder till att organisationer inte upprättar en hållbarhetsredovisning. De 

svenska elithandbollsföreningarna upplever heller ingen norm inom branschen att de skall 

upprätta en hållbarhetsredovisning, vilket leder till att de inte förväntas 

hållbarhetsredovisa. Således indikerar denna studie, likt tidigare studier, att avsaknaden 

av externt tryck samt förväntningar leder till att föreningarna inte upprättar en 

hållbarhetsredovisning. 

Den kommunikation av hållbarhetsarbetet som existerar idag, sker via föreningarnas 

hemsidor samt sociala medier. Denna studie antyder att föreningarnas primära 

intressenter är ointresserade av hållbarhetsredovisning, vilket leder till att förfrågningar 

gällande detta inte heller existerar. Genom Morsing och Schultz (2016) studie vet vi att 
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ointresse gällande hållbarhetsredovisning leder till att organisationer inte upprättar dem. 

Vidare antyder studien att det råder en kultur inom föreningarna gällande hur de skall 

redovisa, där hållbarhetsredovisning inte ingår. En slutsats gällande detta skulle kunna 

vara att ett ointresse av hållbarhetsredovisning, har satt en barriär för att etablera en kultur 

där en redovisning av hållbarhetsarbetet sker. Vidare kan en slutsats dras att den 

kommunikation som sker idag är ett accepterat sätt att redovisa föreningens 

hållbarhetsarbete. 

En kombination av brist på resurser samt okunskap kan vara ytterligare en bidragande 

orsak till att det saknas en kultur gällande att hållbarhetsredovisa. Studien indikerar att 

det finns en okunskap inom föreningarna kring vad en hållbarhetsredovisning är. Utifrån 

DeLong och Mehalik (2013) insikter vet vi att, besitter inte föreningarna den kunskap 

som krävs, leder det till att de inte kommer upprätta en hållbarhetsredovisning. Studien 

indikerar även på en brist av resurser i föreningarna för att redovisa hållbarhetsarbetet. 

Det leder till att föreningarna inte prioriterar de resurser som krävs, för att upprätta en 

hållbarhetsredovisning. Bristen av resurser indikerar även på att föreningarna prioriterar 

att utföra hållbarhetsarbetet framför att redovisa det. Utifrån Wickert et al. (2016) insikter 

vet vi att mindre organisationer, likt föreningarna, tenderar att fokusera på 

hållbarhetsarbetet och inte på redovisningen. Studien antyder att det som är viktigast för 

föreningarna är att bidra till samhället och utföra hållbarhetsarbetet, inte att redovisa det. 

Således kan en slutsats dras att en kombination av detta leder till att en 

hållbarhetsredovisning inte upprättas. 

6.2 Studiens bidrag 

Denna studie berikar och utökar kunskapen i studieområdet varför organisationer väljer 

att inte hållbarhetsredovisa i ytterligare en ny kontext; svenska elithandbollsföreningar. 

De resultat som presenterats i studien har i stor utsträckning korresponderat med tidigare 

studier kring de orsaker som finns varför organisationer inte hållbarhetsredovisar. Således 

utökar studien kunskapen samt tidigare studiers insikter kring de faktorer samt 

anledningar som ligger bakom varför organisationer inte hållbarhetsredovisar. Studien 

bekräftar även de insikter gällande att hållbarhetsredovisa med legitimitet som drivkraft 

endast är relevant för större företag. Studien har belyst att den största drivkraften för 

föreningarna att bidra till samhället via deras hållbarhetsarbete, vilket i sin tur leder till 

legitimitet. Således är föreningarnas drivkraft att göra nytta för samhället, inte att skapa 

legitimitet via en hållbarhetsredovisning. 
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Studiens praktiska bidrag är främst en vägledning samt en ökad förståelse för 

föreningarna inom svensk elithandboll gällande hållbarhetsredovisningar. Denna studie 

kan användas för föreningarna att bli mer medvetna om hur de faktiskt redovisar samt 

kommunicerar sitt hållbarhetsarbete. Studien kan berika föreningarna med kunskap om 

att hållbarhetsredovisning är en viktig del av hållbarhetsarbetet samt ett bra verktyg för 

att nå ut till sina intressenter. Vidare anser vi att studien är främst till nytta för 

handbollsföreningar, men även för andra liknande ideella organisationer.  

6.3 Förslag till framtida studier 

En rekommendation till framtida studier är att studera hållbarhetsredovisningens 

betydelse utifrån intressenternas perspektiv. Genom att utgå ifrån ett annat perspektiv, 

skulle det öka kunskapen kring hållbarhetsredovisning ytterligare. Exempelvis skulle en 

studie kunna utgå från näringslivets perspektiv för att se vad de förväntar sig av svenska 

elithandbollsföreningar eller andra idrottsföreningar gällande både hållbarhetsarbete samt 

redovisningen av det. 

Vidare är ett förslag att utföra en liknande studie, fast om några år. Utifrån det faktum att 

hållbarhetsredovisning blir allt viktigare och vanligare, vilket även respondenterna i 

studien tydligt lyfter fram, skulle en sådan utveckling kunna leda till att studien skulle ge 

helt nya resultat. Således skulle det vara intressant att se hur utvecklingen av 

hållbarhetsredovisning inom svensk elithandboll har utvecklats under åren och jämföra 

resultaten med denna studie. 

6.4 Samhälleliga och etiska aspekter 

En viktig fråga som ständigt diskuteras är hur vi tillsammans skall värna om jordens 

resurser och föra utvecklingen gällande en hållbar utveckling framåt. I takt med den 

ökade medvetenheten i samhället har även föreningslivet fått en stor roll i utvecklingen. 

De besitter möjligheten att nå ut till många människor i samhället. Genom en upprättad 

hållbarhetsredovisning kan föreningarna visa upp det arbetet de utför gentemot sina 

intressenter. Om denna studie kan öka medvetenheten i föreningarna i synnerhet och 

samhället i allmänhet, gällande en hållbar utveckling och hållbarhetsredovisning, bidrar 

vi till ännu ett steg mot en bättre framtid. En ökad uppmärksamhet av 

hållbarhetsredovisning för arbetet med hållbar utveckling framåt, vilket gynnar samhället 

och framtida generationers möjligheter. 
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Hållbarhetsredovisningen medför i det flesta fall positiva effekter för samhället, däremot 

gäller det att också vara medveten om de negativa effekterna. Om studien bidrar till att 

föreningarna börjar att hållbarhetsredovisa i större utsträckning finns risken att fokuset 

går från arbetet till redovisningen. Ur ett etiskt perspektiv skulle detta kunna bli fel, då 

det kan leda till en risk att föreningarna prioriterar redovisningen före själva utförandet av 

hållbarhetsarbetet. Det kan innebära att föreningarnas positiva påverkan för en hållbar 

utveckling minskar. Vidare kan det även leda till att hållbarhetsredovisningen endast 

används för att locka mer sponsorer och intäkter, och inte ett sätt för att redogöra för 

deras arbete mot en hållbar utveckling. Hållbarhetsredovisningen skulle kunna bli tomma 

ord och ett sätt för föreningen att framställa hur bra de är, vilket kan spegla deras arbete 

på ett felaktigt sätt. 

6.5 Kritik mot studien 

Trots att studien har mynnat ut i en relevant slutsats samt besvarat studiens frågeställning 

är det av yttersta vikt att ställa sig kritiskt samt identifiera förbättringsområden. Då vi 

hade för avsikt att intervjua sju av de berörda 14 föreningarna i Handbollsligan, men 

utifrån förutsättningarna endast fick till fem, kan det anses ha sina begräsningar. Studiens 

trovärdighet hade ökat om antalet intervjuer hade ökat och vi således genererats fler 

infallsvinklar och anledningar till den bristande redovisningen. Vidare hade även 

trovärdigheten ökat om vi intervjuat en verksamhetsansvarig eller klubbchef i alla 

föreningar, då de utifrån vår uppfattning har en bättre förståelse och kunskap om ämnet. 

Hade endast klubbchefer eller verksamhetsansvariga intervjuats hade det kunnat leda till 

en fylligare beskrivning och genererat fler infallsvinklar. Däremot kan ändå studien anses 

trovärdig, då även referensramen har tillämpats för att härleda studiens slutsats. 

Trovärdigheten har stärkts ytterligare då intervjuerna har kompletterats med en 

dokumentstudie och på så sätt få infallsvinklar från två håll. Även en viss 

informationsmättnad uppnåddes under insamlingen av empirin, vilket ökar trovärdigheten 

för studien. 

Ytterligare kritik kan riktas mot att vi endast har undersökt föreningar som är verksamma 

i Handbollsligan och innehåller endast herrlag. Hade även en undersökning av de 

föreningar som är verksamma i högsta ligan för damer, SHE, genomförts hade studien 

kunnat se annorlunda ut. Genom att undersöka både dam- samt herrligan hade vi kunnat 

genererats en ännu fylligare beskrivning kring orsakerna varför svenska 

elithandbollsföreningar inte hållbarhetsredovisar. Vidare hade även en intressant 



54 

 

jämförelse mellan ligorna kunnat tillämpats för att finna ytterligare orsaker kring varför 

föreningarna inte hållbarhetsredovisar. 

För att kunna besvara studiens frågeställning har en kvalitativ metod tillämpats med 

fokus på svenska elithandbollsklubbar. Således kan det inte helt säkerställas att studien är 

överförbar på andra branscher eller organisationer, då studiens fokus är så pass inriktat på 

svenska elithandbollsföreningar. Däremot anses resultatet vara överförbart på 

handbollsföreningar med samma förutsättningar och förhållanden. Studien kan även 

överföras på andra branscher med liknande organisationer och med liknande 

förhållanden. Således kan de slutsatser som presenterats överföras på föreningar inom 

svensk elithandboll, men även på liknande organisationer och branscher.   
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Bilaga 1-Individuella reflektioner 

Malin Otter 

När jag och Adam bestämde oss för att skriva examensarbetet tillsammans, kände vi båda 

två att vi ville skriva om ett ämne som vi var intresserade av. Efter kursen corporate 

social responsibility (CSR), fick vi upp ögonen för hållbarhetsredovisning och fann detta 

ämne intressant. Utifrån det diskuterade vi vilket studieområde inom 

hållbarhetsredovisning som vi ville undersöka. Då vi båda har ett stort intresse för 

handboll samt föreningsliv, kände vi att det skulle vara optimalt att kombinera detta med 

hållbarhetsredovisning. Således ledde det fram till att undersöka varför svenska 

elithandbollsföreningar inte hållbarhetsredovisar. Genom en kombination av dessa ämnen 

anser jag att det valda studieområdet har varit roligt och intressant genom hela 

skrivprocessen. 

Samarbetet med uppsatsen har fungerat väldigt bra. Vi har till största delen av tiden suttit 

tillsammans och skrivit på högskolan. Det har gjort att vi kunnat diskutera och föra 

arbetet framåt på ett enkelt och effektivt sätt. Vi har under hela processen haft ett online-

dokument att skriva i, för att hålla oss uppdaterade samt få en tydlig överblick. Det har 

gjort att vi vid vissa osäkerheter eller när vi fastnat, snabbt kunnat bett om hjälp för att 

komma vidare. Under vissa perioder har vi delat upp olika områden för att effektivisera 

tiden, men har korrekturläst samt diskuterat varandras texter. Det har gjort att uppsatsen 

har en tydlig röd tråd samt har ett genomgående språk. Då vi besitter olika färdigheter 

anser jag att vi har kompletterat varandra bra och där vi också utnyttjat varandras 

kompetenser och kunskap. Det har gjort att vi haft ett gott samarbete genom hela arbetet 

med uppsatsen och har hela tiden haft en jämn fördelning av arbetsbördan.  

Arbetet med inledningskapitlet samt kapitlet två med referensramen innebar mycket 

bearbetning och läsning av vetenskapliga artiklar, böcker samt annan litteratur. Det anser 

jag har givit mig en förbättrad förmåga att bearbeta och återberätta text, samt ökat mitt 

kritiska förhållningssätt till litteraturen. Jag har genom detta genererats en utökad 

kunskap och fördjupning inom hållbarhetsredovisning samt de berörda teorierna.  

Då jag inte har någon erfarenhet att genomföra intervjuer har även det utökat min 

kunskap, vilket var väldigt roligt. Respondenterna var väldigt tillmötesgående och jag tror 

att vi genom vår bakgrund inom handbollsvärlden, skapade lättsamma och bra intervjuer. 



 

Däremot stötte vi på en del hinder på vägen till intervjuerna. Vi fick inte svar från 

flertalet av föreningarna, vilket gjorde att vi inte kunde göra det urvalet som vi hade 

förväntat oss. Insamlingen av empirin har lärt mig att det inte alltid blir som jag tänkt 

mig, och att jag får anpassa mig efter situationen. Däremot anser jag att denna del av 

uppsatsen var den roligaste, men också tyngsta på grund av all transkribering, kodning 

och bearbetning av text. 

Då vi aldrig har skrivit den här typen av uppsatser tidigare, har självklart processen 

emellanåt varit tuff. När jag varit osäker på vissa delar av uppsatsen, har metodkursen 

som vi läst parallellt varit till stor hjälp. Men den som verkligen hjälpt och stöttat oss 

genom arbetet är vår handledare Marina Grahovar. Hennes kunskap, stöd och åsikter har 

hela tiden hjälpt oss att föra arbetet framåt. Att arbetet med uppsatsen skulle kräva så 

mycket tid och tålamod är något som jag aldrig förstått när jag har läst tidigare uppsatser. 

Genom denna uppsats har jag genererats en ökad förståelse för hur upprättande av en 

uppsats går till, hur viktigt varje del av processen är samt hur mycket tid och kraft som 

krävs.  

Sammanfattningsvis tycker jag att hela processen med uppsatsen har varit väldigt rolig 

och lärorik. Jag har genererats en djupare kunskap inom hållbarhetsredovisning, utvecklat 

mitt skrivande samt utökat mitt kritiska synsätt. Jag skulle aldrig ha klarat processen utan 

Adam, vi har verkligen stöttat och hjälpt varandra fram genom arbetet. 

  



 

Adam Samuelsson 

Jag och Malin visste tidigt att vi skulle skriva examensarbetet ihop då vi känt varandra en 

längre tid. Då vi både ägnat stora delar av våra liv inom idrottsvärlden kändes det givet 

att försöka koppla ihop detta med utbildningen. Valet av ämnet till uppsatsen föll till slut 

på hållbarhetsredovisningens roll i handbollsföreningar och det var något som vi både 

kunde relatera till och som vi tyckte var intressant. Att vi valde ett ämne som vi verkligen 

intresserade oss tror jag har gjort att arbetet gått betydligt lättare fram.  

Det har krävts mycket tid och engagemang under terminen får att nå det resultat som vi 

har fått fram. Jag tycker att arbetet har fungerat bra under hela processen. Vi har träffats 

nästan varje dag i skolan för att skriva, diskutera och föra arbetet framåt. Det enda hindret 

vi egentligen har stött på är att kontakten med föreningarna har vart svårare att få än vad 

vi från början tänkt oss. Under perioden som uppsatsen har skrivits har det vart en hektisk 

tid för föreningarna.  

Jag tycker att samarbetet med Malin har fungerat bra och arbetet har till större delen 

fördelats lika mellan oss. Då vi både har mycket annat runt oss har vi vart noga med att 

vara effektiva den tiden som vi har tillsammans. Vi har tagit vara på båda våras starka 

sidor och på så sätt kompletterat varandra bra. Då vi har suttit ihop och skrivit har vi haft 

möjligheten att diskutera innehållet och också kunna redigera fram en text vi både är 

nöjda med. Jag tror också det har hjälpt oss att få en röd tråd i arbetet då vi både har vart 

delaktiga i alla delar. 

Det jag lärt mig under examensarbetet är hur jag ska gå tillväga och vad det innebär att 

skriva en uppsats. Jag har fått chansen att fördjupa mig inom ett område mer än jag 

tidigare har gjort. Det har vart intressant att gå från ett problem som vi själva har hittat till 

att finna egna svar på det. Jag har lärt mig att arbeta med en text ordentligt och arbeta 

med den om och om igen för att tillslut få en färdig text. 

Då vi valde ett kvalitativt tillvägagångssätt i uppsatsen fick jag möjligheten att för första 

gången utföra intervjuer. Detta kan ha vart det roligaste med studien då vi fick träffa och 

prata med personer som har studieområdet som sin vardag. Vi hade många trevliga 

samtal där vi fick lära oss mycket. Med intervjuerna tillkom också en transkribering av 

det materialet vi fick in. Det var också en erfarenhet att testa på men något jag hoppas att 

jag inte behöver göra fler gånger.  



 

Efter studien är gjord har jag fått ett ännu större intresse för CSR och hållbarhetens roll 

inom idrottsvärlden. Det känns som ämnet är aktuellt just nu och att jag tror att det 

kommer utvecklas mycket de närmaste åren. Förhoppningsvis kan vårt arbete ha bidragit 

med att föra utvecklingen ett litet steg framåt. 

Slutligen vill jag säga att det har vart en intensiv med lärorik tid att skriva denna uppsats. 

Jag har utvecklat mig själv på många plan, fått fördjupad kunskap om 

hållbarhetsredovisning och fått chansen att koppla ihop studierna med verkligheten. Jag 

vill också rikta ett stort tack till min skrivkollega Malin, hon är bäst!  

  



 

Bilaga 2-Intervjuguide 

Kan du berätta om din roll i föreningen? 

Vilket av begreppen CSR, hållbarhet och samhällsengagemang använder ni er förening, 

och hur ser ni på de olika begreppen? 

Hur arbetar ni med CSR/hållbarhet idag? 

Varför jobbar ni med CSR/hållbarhet? 

Hur mycket tid/resurser lägger ni ner på detta arbete? 

Varför är det viktigt att arbeta med? 

Hur mycket prioriteras detta arbete? 

Vilka delar av hållbarhetsarbetet fokuserar ni på? 

Har ni strategier, policys eller mål gällande hållbarhetsarbetet? 

Vilka intressenter i samhället prioriterar ni att tillfredsställa med detta arbete? 

Vilka intressenter anser ni vara det viktigaste i er förening? 

Vilka intressenter blir ni påverkade av och vilka påverkar ni? 

Har ni en dialog med dessa intressenter kring ert hållbarhetsarbete? 

Har ni upplevt någon förändring kring förväntningar av ert hållbarhetsarbete?  

Upplever ni förväntningar gällande upprättande av hållbarhetsredovisning? 

Vilken påverkan tror ni att arbetet har på ert varumärke som förening? 

Vad tror ni att skillnaden hade varit om ni inte hade arbetat aktivt med CSR/hållbarhet? 

Hur ser ni på kommunikationen av ert hållbarhetsarbete? 

Hur kommunicerar ni idag? 

Hur arbetar ni med redovisningen av ert arbete? 

Varför redovisas endast en liten del av hållbarhetsarbetet i er årsredovisning? 



 

Anser ni att redovisningen idag ger en rättvis bild av det arbete ni gör? 

Om ni hade hållbarhetsredovisat, vad hade ni velat att den skulle innehålla? 

Vilka fördelar ser ni med att i framtiden upprätta en hållbarhetsredovisning? 

Hur tror du att ert hållbarhetsarbete och redovisningen av det kommer att utvecklas vidare 

framöver? 

Är det något du vill tillägga? 


