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Sammanfattning 
 

Titel: Värdeskapande processer – Beräkna det som räknas 

Författare: Elin Larsson, Malin Perneholm 

Datum: 2013-05-20 

Nyckelord: Värdeskapande effekter, påvisande av socialt värdeskapande, Social Return On 

Investment (SROI), intressenter, legitimitet. 

Idag ställs allt högre krav på företag och organisationer att ta ett samhällsansvar. I och med de 

ökade kraven höjs också angelägenheten att kunna redovisa dessa insatser på ett tydligt och 

effektivt sätt. Europakommissionen har exempelvis efterfrågat metoder för att synliggöra och 

redovisa organisationers samhällsinsatser och samhällsansvar. Även inom idrottsrörelsen 

efterfrågas sätt att tydliggöra värdeskapande, då idrottsföreningar ofta har problem med att 

visa sitt värde för samhället och dess övriga intressenter. Idrotten är Sveriges största 

folkrörelse, med cirka 3 miljoner medlemmar och det är tydligt att den är betydelsefull för 

många.  

 

Idrottsföreningar står således inför en rad utmaningar, bland annat är det relevant för dessa att 

identifiera vilka som är deras intressenter och vad de anser kring värdeskapande. Detta för att 

ha möjlighet att svara på deras förväntningar, något som skapar förtroende för verksamheten. 

Enligt det rådande forskningsläget är det även relevant att finna verktyg att påvisa detta värde 

för dess intressenter. Metoder för påvisning av liknande effekter efterfrågas idag och 

forskning kring ämnet sker, bland annat eftersom de mätinstrument som används idag fått 

kritik för bristande tillämpbarhet och effektivitet. Ett relativt nytt mått som används för att 

mäta dessa samhällsinsatser är Social Return on Investment (SROI). Metoden används ofta 

inom den ideella sektorn och mäter det värde verksamheter skapar, som inte bara är 

ekonomiskt, utan även socialt och miljömässigt.  

 

Baserat på ovanstående forskningsläge är syftet med studien att analysera en organisations 

värdeskapande processer, dess intressenter och relation till dessa, med inslag av SROI-analys. 

För att uppnå syftet har en kvalitativ studie genomförts i samarbete med en idrottsförening. 

Semistrukturerade intervjuer utfördes med respondenter som är aktiva i idrottsföreningen 

samt med representanter för den kommun där föreningen verkar. Det empiriska materialer 

kommpleteras med intressentteori, legitimitetsteori samt teori kring SROI som metod. 

 

De slutsatser som kan dras från denna studie är att en idrottsförening har många intressenter 

med varierade intressen. Studien presenterar en analys kring relationerna mellan 

idrottsföreningen och dess intressenter, där det framkommer att den mest framstående 

intressenten är de aktiva i föreningen. De aktiva upplever effekter av sitt engagemang i 

föreningen; Socialt välbefinnande, Fysisk hälsa och Personlig utveckling. Dessa effekter 

påverkar även de aktiva efter avslutat engagemang i föreningen, vilket medför att 

idrottsföreningens aktiviteter skapar effekter som är hållbara över tid. Studien avslutas med en 

analys kring värderingen av dessa effekter och hur användbar SROI är som metod, där det 

konkluderas att måttet underlättar diskussion och värdering av effekter som traditionellt sett 

inte står i fokus vid utvärdering av organisationers prestationer. Denna insikt är värdefull för 

idrottsföreningar då de är beroende av relationen till sina intressenter, för att exempelvis få 

tillgång till ideellt engagemang och finansiell support. Att påvisa vilket värde de skapar för 

dessa visas relevant i denna studie, bland annat för att idrottsföreningen ska nå en ökad 

legitimitet.  
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1. Problembakgrund 

 
I det inledande kapitlet ges en introduktion till det behandlade ämnet. Tidigare 

forskning kring sociala insatser och mätinstrument presenteras tillsammans med 

intressentteori och legitimitetsteori. Genom att presentera tidigare forskning redogörs 

varför ämnet är aktuellt och vad studien avser bidra till. I slutet av kapitlet presenteras 

även en problemformulering samt syftet med studien.   

 
Idrott har en stor betydelse för dagens samhälle, vilket kan ses genom en ökande 

popularitet och att allt fler väljer att engagera sig i idrottsrörelsen. Eftersom idrottens 

betydelse för samhället ökar mer och mer blir det även relevant att finna metoder för att 

förstå dess effekter, bland annat hur effekterna kan mätas och påvisas. (Centrum för 

forskning om regional utveckling vid Karlstads universitet [Cerut], 2008)   

 

“På senare år har det vuxit fram ett behov av modeller och verktyg för 

föreningar att mäta och synliggöra de effekter som deras verksamhet har på 

samhället eller kommunen de verkar inom.” (Cerut. 2008, s. 5) 
 

1.1 Inledning 

 

Sverige är ett land med en lång tradition av föreningsliv. Idrottsrörelsen har cirka 3 

miljoner medlemmar som är fördelade över drygt 20 000 föreningar, vilket gör idrotten 

till Sveriges största folkrörelse. (Riksidrottsförbundet 1 [RF].se) Idrottsrörelsens uppgift 

är att hantera idrotten i Sverige, med bidrag från stat och kommun. Idrotten i sin tur är 

en folkrörelse, vilket innebär att den är bland annat ideell, en medkraft i 

samhällsutvecklingen, självständig och öppen för alla. Idrottsrörelsen utgörs av 

föreningar, specialiserade inom olika typer av idrotter. Idrottsföreningarna är 

uppbyggda för och av sina medlemmar och beslut kring verksamhetens insatser fattas 

på årsmöten.  (Rf, 2012, s. 2ff) Ovan nämnda karaktäriseringar kommer att vara grund 

för vidare resonemang då begreppen berörs.   

Att idrotten är en central del i det svenska samhället är alltså tydligt men 

idrottsföreningar har ofta problem med att visa sitt värde för samhället och dess övriga 

intressenter. Detta är något som är viktigt för att till exempel få stöd och bidrag från stat 

och kommun. (Cerut, 2008, s. 1) Det är de organisationer som på bästa sätt kan skapa 

och påvisa värde för sina intressenter som har störst möjlighet att nå deras förtroende 

och stöd (Harrison & Wicks, 2013, s. 116). Därför har verktyg för att mäta och 

synliggöra de effekter som föreningarna bidrar till blivit en aktuell fråga (Cerut, 2008, s. 

1). Enligt en forskningsrapport efterfrågar även kommunerna som delar ut bidragen ett 

verktyg som kan ge en helhetsbild av vad en idrottsförening bidrar till. De vill se ett 

verktyg som både kan utvärdera ekonomiska effekter men vilket samtidigt också 

inkluderar andra aspekter så som folkhälsa och social gemenskap. Detta eftersom det 

oftast inte är de ekonomiska aspekterna som avgör huruvida en förening beviljas stöd 

eller inte, utan det sociala värdet som skapas. (Cerut, 2008, s. 18)  

I den här studien kommer värdeskapande insatser att behandlas. För att tydliggöra hur 

tidigare forskning refererar till värdeskapande inom idrotten ges exempel på detta. 

Värde som skapas av idrott i samhället är både socialt och ekonomiskt. Positiva effekter 
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inkluderar de på bland annat förbättrad hälsa, ungas lärande och utveckling, ideellt 

arbete samt regional utveckling. Dessa kan i sin tur också ha effekt på de ekonomiska 

aspekterna. Ekonomiskt värde kan skapas exempelvis genom turism och 

marknadsföring av kommun och region. (Cerut, 2008, förord) I den här studien används 

även begreppet mätinstrument och med det avses ett verktyg som används för att mäta 

och synliggöra liknande sociala och ekonomiska effekter som nämns ovan.  

1.2 Socialt ansvarstagande 

 

Det en idrottsförening bidrar till kan alltså liknas vid ett socialt ansvarstagande. Socialt 

ansvarstagande är också vanligt förekommande inom näringslivet och allt högre krav 

ställs idag på företag och organisationer att arbeta med detta (Louis, 2011. s. 58). Ett 

exempel på ett vanligt begrepp som används för att förklara detta ansvar är Corporate 

Social Responsibilty (CSR) (Kakabadse et al., 2005, s. 289). CSR är i grunden ett 

frivilligt ansvarstagande, som innebär att företag tar ett ansvar utöver de gällande lagar 

och regler som måste följas. Idag har dock arbetet med hållbarhetsfrågor utvecklats och 

efter den finansiella krisen 2008 ställs allt högre krav på att företag tar sitt ansvar. Detta 

gör att CSR kan ses som en viktig del i ett företag och inte bara något frivilligt som 

utförs på sidan av verksamheten. (Louis, 2011, s. 58) Debatten om och hur företag bör 

inkludera hållbarhet som en del i sin verksamhet är idag därmed ett uppmärksammat 

ämne inom företagsekonomin och i media är frågor som miljöförstöring och företags 

brister gällande socialt ansvar ständigt aktuella. (Garriga & Melé, 2004, s. 52)  

 

Även traditionella företag behöver tydliggöra sitt samhällsansvar, bland annat har 

termen CSR fått mycket kritik för att innebörden och tolkningen av den varierar 

beroende på vem som tillfrågas (Frankental, 2001, s. 20). Redan för 30 år sedan 

uppmärksammades att ”CSR betyder något men inte alltid samma sak för alla” (Votaw, 

1972, s. 25). Därefter har mycket diskussion förekommit kring vad samhällsansvar 

innebär och vad som innefattas i begreppet CSR. En känd definition av CSR, framtagen 

av Europakommissionen, publicerad 2001 är ”A concept whereby companies integrate 

social and environmental concerns in their business operations and in their interaction 

with their stakeholders on a voulontary basis” (Europakommissionen, 2011, s. 3) 

Mycket har, som tidigare nämnts, förändrats gällande forskningen och diskussionen 

kring CSR och därför presenterade Europakommissionen en ny definition under 2011, 

som lyder ”The responsibility of enterprises for their impacts on society.” 

(Europakommissionen, 2011, s. 6) En jämförelse av dessa definitioner tyder på att 

synen på CSR har förändrats över tiden. Ordet frivilligt som en beskrivning av 

företagets relation till CSR är borttaget från den nya definitionen. Vidare uttalas inte att 

ansvaret skall vara miljömässigt och socialt utan fokus läggs på ett mer övergripande 

ansvar, dessa förändringar bidrar till behovet att vidare studera samhällsansvar. 

Dessutom kvarstår frågor kring hur företag kan tydliggöra påvisandet av sitt 

samhällsansvar och hållbarhetsarbete, något som också Europakommissionen 

uppmärksammat. (Europakommissionen, 2011, s. 8ff)  

En typ av CSR förekommer även inom idrottsrörelsen. Enligt Smith och Westerbeek 

(2007, s. 44) finns det stora möjligheter att återinvestera i samhället genom att bedriva 

CSR genom idrott. En väl fungerande relation mellan idrottsrörelsen och 

företagsvärlden är gynnsamt för båda parter eftersom idrott är ett av de starkaste medlen 

för att åstadkomma samhällsnytta. (Smith & Westerbeek, 2007, s. 44) För att kunna se 

möjligheterna med relationen mellan idrott och samhällsnytta är det viktigt att först se 

till vilket ansvar idrottsrörelsen har för sitt eget agerande i samhället. Ett exempel på 
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samhällsansvar som idrottsrörelsen har är att säkra lika villkor i samhället gällande 

idrott. Med det menas att alla medlemmar i samhället ska ha samma möjligheter att 

komma i kontakt med idrotten. Ytterligare ett exempel på ansvar är att uppmärksamma 

och synliggöra vikten av fysisk aktivitet och hälsa för samhällets välmående. (Smith & 

Westerbeek, 2007, s. 47ff) Idrottsrörelsen har således möjlighet att skapa förutsättningar 

för att öka samhällsnytta. Företagsvärlden kan i sin tur bidra med välbehövliga resurser 

som används till att genom idrott ta ett samhällsansvar. Genom att samarbeta via idrotts-

CSR kan de båda aktörerna således öka samhällsnyttan. (Smith & Westerbeek, 2007, s. 

52) CSR inom idrott bör ej förväxlas med sponsring då motiven bakom investeringarna 

skiljer sig åt. När företag sponsrar en förening, förväntar företaget sig fördelar av sin 

investering, ett exempel på en sådan fördel kan vara ett effektivt verktyg till att 

marknadsföra företaget. CSR å andra sidan innebär att återinvestera i samhället i vilket 

företaget eller organisationen lyckats nå framgång. (Smith & Westerbeek. 2007, s. 46) 

När det gäller idrottsrörelsen finns det således olika sätt att se på CSR. En del av den 

tidigare forskningen inom området behandlar idrotten som ett verktyg för organisationer 

att praktiskt genomföra och rikta CSR. (Levermore, 2010; Smith & Westerbeek, 2007) 

Att återinvestera i idrottsrörelsen ses då som en möjlighet för organisationer att bidra till 

samhällsnyttan (Smith & Westerbeek, 2007, s. 46). Det andra synsättet gällande 

relationen mellan idrottsrörelsen och CSR, är att se idrottsrörelsen och de insatser de 

bedriver som att de tar ett samhällsansvar och således engagerar sig i socialt 

värdeskapande (Smith & Westerbeek, 2007, s. 47ff).  

 

En idrottsförening har, i likhet med traditionella företag, intressenter och ett socialt 

ansvar gentemot dem. Detta ansvar, som nämnts ovan, anser vi vara liknande de 

traditionella organisationer tar och bör ta i relation till deras intressenter. 

Idrottsrörelsens insatser kan liknas vid de CSR-insatser som bedrivs av företag då de 

båda skapar ett värde som är svårt att påvisa för dess intressenter. Det är viktigt för 

idrottsrörelsen att påvisa detta värde insatserna bidrar till, för att exempelvis ha 

möjlighet att få stöd och bidrag från stat och kommun. Således blir det relevant att finna 

verktyg som kan påvisa dessa effekter som insatserna bidrar till. (Cerut, 2008, s.1) 

Fortsättningsvis i studien förutsätts att en idrottsförenings verksamhet i sig är ett socialt 

ansvarstagande och värdeskapande som således kan jämföras med traditionella företags 

samhällsansvar.   

1.3 Mätinstrument 

 

En bidragande faktor till att CSR är svårt att definiera och tillämpa praktiskt är således 

bristen på lämpliga utvärderingsmått. Detta har uppmärksammats av The Organisation 

for Economic Co-operation and Development (OECD) som under en konferens i 

november 2012 fastslog att en viktig del i arbetet med CSR är att företag är tydligare 

med sina insatser och vad de vill uppnå (OECD, 2012). Förväntningar kring 

ansvartagande ökar och därför ökar också vikten av att tydliggöra insatserna för att 

leverera det som efterfrågas av organisationers intressenter (Hubbard, 2009, s. 185). 

Detta eftersom det är ett företags intressentgrupper som definierar vilka aktiviteter ett 

företag bör ägna sig åt och i samspel med företaget etablera ett antal normer. Ett företag 

måste sedan anpassa sig till dessa normer för att kunna skapa legitimitet kring sin 

verksamhet. (Grafström, 2008, s. 113) I och med att socialt ansvarstagande, så som 

CSR, efterfrågas allt mer från intressentgrupperna blir det därmed också nödvändigt för 

företagen att använda sig av det för att uppnå legitimitet.  
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Det vanligaste sättet att rapportera hållbarhet idag är att publicera en 

hållbarhetsredovisning, ofta i samband med årsredovisning. Det finns dock flera 

problem med den typen av rapportering. De är ofta finansiellt inriktade och utformade 

för att endast ge en positiv bild. Det är också svårt att avgöra hur mätningarna har gått 

till, vilket gör att det är svårt att utvärdera innehållet. Rapporterna innehåller ofta 

instrument som är utformade för att passa företagsledningen och är därför sällan 

anpassade för andra intressenter som organisationen har, vilket gör att 

intressentperspektivet ofta faller bort. (Hubbard, 2009, s. 181) Det finns också andra 

mätinstrument som används för att utvärdera eller redovisa företags insatser men få ger 

en samlad bild av de miljömässiga, ekonomiska och sociala dimensionerna tillsammans. 

Många av de mätinstrument som finns är till exempel fokuserade på miljömässiga 

aspekter. (Singh et al., 2009, s. 209) Ytterligare problem med mätningarna av 

samhällsinsatser är att det är svårt att jämföra olika insatser med varandra, då de är 

utvärderade med olika mätinstrument. Detta gör också att företag kan välja det 

mätinstrument som de anser vara mest fördelaktigt för dem, något som kan vinkla 

rapporteringen och göra den mindre tydlig. (Delai & Takahashi, 2011, s. 439) 

 

Bristen på lämpliga utvärderingsmått har medfört att en del forskning riktats mot att 

försöka utveckla och tillämpa ett antal mätinstrument för att tydliggöra samhällsansvar 

för intressenterna. Delai & Takahashi (2011, s. 440) presenterar i sin studie åtta olika 

mått som används för att mäta hållbarhet, som alla inkluderar tre dimensioner, 

ekonomisk, social och miljömässig. Bland de åtta mått som studerats ingår bland andra 

The indicators of Sustainable Development of the Commission on Sustainable 

Development (CSD) som är ett instrument framtaget av FN under 1995. De studerade 

även The Triple Bottom Line Index (TBL) som mäter ett företags sammanlagda 

hållbarhetsinsatser.  Ett annat mått är The Global Reporting Initiative (GRI) som är en 

frivillig rapportering av de ekonomiska, miljömässiga och sociala insatser som företag 

bidrar med för ett hållbart samhälle. (Delai & Takahashi, 2011, s. 441) Studien avslutas 

med insikten att det råder delade meningar om vad som faktiskt ska mätas, hur det ska 

mätas och att mätningarna ofta har liten betydelse för beslutsprocessen i ett företag. 

Ytterligare problem som nämns med måtten är att de inte är lämpade för att passa 

tillsammans med andra prestationsmått som ett företag har. (Delai & Takahashi, 2011, 

s. 467) 

 

Ett relativt nytt mått i Sverige som används för att mäta samhällsinsatser är Social 

Return on Investment (SROI). Då begreppet SROI översätts till svenska förklaras det 

vanligen som social avkastning på investering (Nilsson & Hahn, 2012, IX). Det är ett av 

de mått som ofta nämns i samband med utvärdering av ideella föreningar. Måttet 

utvecklades i USA och kom till Sverige under 2010 och är därför relativt obeprövat i 

svensk kontext. På grund av detta inkluderas SROI som metod i denna studie. Måttet 

utvecklades då en organisation som gav stöd till insatser för att få människor tillbaka i 

arbete ville utvärdera var deras investeringar gav störst samhällsnytta. Det fokuserar på 

att mäta det värde verksamheter skapar, inte bara ekonomiskt utan också socialt och 

miljömässigt. SROI används idag i olika syften och kan hjälpa företag och 

organisationer vid strategisk planering, för att kommunicera påverkan till intressenter 

och för att maximera det sociala värdet. Det kan användas av alla typer av 

organisationer i både den privata och offentliga sektorn. (SROI.se)  
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1.4 Intressenter och Legitimitet 

 

En del av den befintliga forskningen kring CSR ämnar påvisa att det inte går att 

separera företagande från socialt ansvar (Freeman, 1984, refererad i Grafström et al., 

2008, s. 67). Intressentteorin är därför vanligt förekommande som utgångspunkt för 

forskning kring socialt ansvarstagande (Jamali, 2008, s. 217). Detta eftersom den kan ge 

information kring vilka en organisation bör ta ett ansvar inför (Kakabadse et al., 2005, s. 

289). Freeman (1984, refererad i Grafström et al., 2008, s. 67) definierade intressenter 

som en individ eller grupp som blir påverkad av en organisation, eller som själv 

påverkar organisationen. Att veta vilka dessa intressenter är möjliggör för 

organisationer att identifiera vad dessa anser vara värdeskapande. I och med det kan 

organisationer rikta sina insatser och möta dessa förväntningar, vilket skapar ett 

företroende för verksamheten (Harrison & Wicks, 2013, s. 116). Den organisation som 

på bästa sätt kan skapa och påvisa sitt värde för sina intressenter har också störst 

möjlighet att få deras förtroende och stöd (Harrison & Wicks, 2013, s. 116). Att få stöd 

och förtroende från sina intressenter är i sin tur viktigt för att uppnå legitimitet.  

Legitimitet är en uppfattning att det en organisation gör är önskvärt och i linje med de 

värderingar som finns i samhället och intressenter som anser att en organisation har 

legitimitet förstår också verksamheten bättre. Legitimitet är därmed ett sätt för 

organisationer att erhålla trovärdighet för sin verksamhet. (Suchman, 1995, s. 574ff) Då 

legitimitet kan hjälpa intressenterna att bättre förstå verksamheten är teorin också 

användbar i en studie där värdeskapande studeras. Detta eftersom intressenter som 

förstår och känner till en verksamhet lättare kan se och utvärdera de effekter som 

skapas. Det blir det därför relevant för en idrottsförening som vill tydliggöra de effekter 

som skapas att också studera legitimiteten.  

1.5 Problemdiskussion 

 

Idag ställs alltså allt högre krav på företag och organisationer att ta ett samhällsansvar 

(Louis, 2011, s.58). Organisationers intressenter efterfrågar resultat, vilket också 

innebär ökade förväntningar på redovisning av insatser (Hubbard, 2009, s. 185).  Även 

Europakommissionen har efterfrågat metoder för att synliggöra och redovisa dessa 

samhällsinsatser och samhällsansvar (Europakommissionen, 2011, s. 8ff). Samtidigt 

som kraven på samhällsansvar och redovisning av dessa ökar, råder delade meningar 

om vad som skall mätas, hur det ska mätas samt vilken betydelse resultaten faktiskt har 

(Delai & Takahashi, 2011, s. 467). Dessa svårigheter med att definiera och bestämma 

hur insatser ska mätas leder till att värdeskapande och CSR är svåra att tillämpa 

praktiskt (Dahlsrud, 2006, s. 6). Tidigare forskning har även konstaterat att det finns 

problem med de mätinstrument som används idag (Robins, 2005, s. 108; Delai & 

Takahashi, 2011, s. 467; Hubbard, 2009, s. 181; Singh et al., 2009, s. 209), vilket gör 

det relevant att studera huruvida det finns andra mätinstrument för att tydliggöra 

samhällsinsatser och värdeskapande.  

 

För att förstå vilka förväntingar som ställs på en organisation krävs även information 

om vilka som är dess intressenter samt hur relationen mellan dem och organisationen 

ser ut. Då kan organisationer rikta sina insatser, för att möta dessa förrväntningar, vilket 

är relevant eftersom det är de organisationer som lyckas skapa och påvisa sitt värde som 

har möjlighet att nå intressenters stöd och förtroende (Harrison & Wicks, 2013, s. 116). 
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Baserat på ovan presenterade forskningsläge står idrottsföreningar inför ett antal 

utmaningar. De behöver identifiera vilka effekter deras aktiviteter skapar för dess 

intressenter. Ytterligare en fråga att möta blir då, vilka som är dess intressenter och hur 

relationen till dem ser ut. Idrottsföreningar behöver därefter finna sätt att mäta och 

påvisa sitt värde inför dessa, då det är något som efterfrågas men även för att ha 

möjlighet att få förtroende och stöd för sin verksamhet. I denna studie studeras detta 

genom en fallstudie, där en idrottsförening utgör studieobjekt. Utifrån ovan 

presenterade utmaningar ges problemformuleringen för denna studie.  

1.6 Problemformulering 

 

Vilket värde skapar en idrottsförening, hur kan värdet påvisas och vilka är dess 

intressenter? 

1.7 Syfte 

 

Syftet med studien är att analysera en idrottsförenings värdeskapande processer och 

relationen till dess intressenter. Att studera detta bidrar till att arbete med att mäta och 

påvisa idrottsföreningars effekter inför dess intressenter underlättas. Genom att bland 

annat undersöka hur värde kan påvisas, ämnar vi vidare bidra till tydliggörande av 

socialt ansvarstagande samt forskning kring detta.  
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1.8 Disposition 

 

 

 

Inledande presentation av ämnet som behandlas i 

studien samt inblick i tidigare forskning. 

 

Presentation av de vetenskapliga utgångspunkter som 

präglat studien. Bland annat diskuteras förförståelse 

och kunskapssyn. 

 

Presentation av de teoriområden som studien 

behandlar, intressentteori, legitimitetsteori och SROI. 

 

 

Presentation av genomförandet av studien samt den 

praktiska metod som använts.  

 

Presentation av studiens empiriska material samt 

tillhörande analys och diskussion. Detta inleds med en 

identifiering av förenigens intressenter, deras relation 

till föreningen och slutligen analys kring 

värdeskapande och påvisande av detta.  

 

Presentation av studiens slutsatser, teoretiska och 

praktiska bidrag samt rekommendationer till vidare 

forskning och till den studerade föreningen. 
 

Figur 1. Disposition 
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 
 

I detta kapitel beskrivs den förförståelse och kunskapssyn som präglat studien. Vidare 

ges en redogörelse för studiens angreppssätt och perspektiv samt hur litteratursökning 

gått till och hur de källor som använts i studien kritiskt har granskats.  

En forskare bör vara medveten om att det sker selektiva val i genomförandet av en 

studie, vilket influerar den data som används. Data som produceras under en studie har 

påverkats av forskarens referensram och är därför sällan oberoende. En studie bör så 

långt som möjligt vara transparent, vilket innebär att en redogörelse för hur studien har 

genomförts och hur slutsatserna har nåtts inkluderas. (Johannssen & Tufte, 2003, s. 

27ff) I detta avsnitt redovisas därför faktorer som kan ha påverkat studien, för att 

möjliggöra för läsaren att avgöra studiens trovärdighet. 

2.1 Förförståelse 

 

Båda författarna studerar i skrivande stund åttonde terminen på 

Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management, vid Umeå 

Universitet. Utbildningen har ett serviceperspektiv vilket innebär att många kurser är 

inriktade mot tjänster, så som tjänstemarknadsföring, service management och hur dessa 

kan leda till långsiktiga relationer mellan bland annat företag och kund. Denna 

utbildningsperiod har således medfört att vi formats efter forskning i syfte att förstå 

tjänsters betydelse i dagens ekonomi samt vikten av att ha fungerade och långsiktiga 

relationer med intressenter. Detta har därmed påverkat studiens inriktning då vi haft en 

förförståelse kring detta innan intressentteorin studerades.  

Inom ramen för utbildningen ingår även ämnet service marketing och ethics. I den 

kursen låg fokus bland annat på insatser som inte endast genererar finansiell vinst, så 

som CSR och dess betydelse för företag och organisationer. Vi anser att det är relevant 

att alla aktörer i ett samhälle ser till de samhälleliga och miljömässiga effekter de bidrar 

till. Då vi som författare innehar viss kunskap om CSR och värdeskapande och anser att 

det är en viktig del av verksamheter kan detta ha påverkat studiens inriktning då det 

influerat studiens perspektiv och frågeställning. Båda författarna har även studerat en 

termin utomlands där kurser inom CSR lästes på avancerad nivå. Eftersom ämnet även 

studerats internationellt anser vi att vi har en varierad förförståelse kring ämnet. Vi har 

även tillförskaffat oss förförståelse genom praktiska erfarenheter från arbetslivet. En av 

författarna har arbetat med service inom detaljhandeln och den andra författaren med 

kundservice inom bankvärlden. Anställningarna har varit hos företag som arbetar med 

hållbarhetsfrågor i sina branscher och som har utbreda CSR-program och därmed finns 

också en praktisk förförståelse för ämnet, då vikten av samhällsansvar har influerat 

arbetsplatserna.  

Valet av att utföra denna studie inom idrotten föll oss naturligt då vi båda är 

idrottsintresserade och har varit delaktiga inom idrottsföreningar. Den studerade 

idrottsföreningen är verksam i en av författarnas hemstad och är även en förening som 

denne varit aktiv inom. Vi anser att eftersom författaren som varit verksam i den utvalda 

föreningen endast deltagit inom handbollssektionen kunde problem, som exempelvis 

bristande objektivitet, undvikas genom att den författaren ledde kontakten med 

skidsektionen och den andra författaren kunde således sköta kontakten med 

handbollssektionen. Vi anser vidare att kunskapen kring föreningens struktur och 

uppbyggnad som författaren besitter, samt dennes kontaktnät, har varit fördelaktig 
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eftersom mer tid och resurser kunnat läggas på den empiriska studiens utformning och 

genomförande och mindre på exempelvis förståelse av organisationsstruktur och kultur. 

Detta kan även påverka hur verksamheten uppfattas och vad som observeras. Det finns 

en risk att författare, på grund av den förförståelse som finns kring den studerade 

verksamheten, har svårare att se vissa företeelser och dessa riskerar då att inte 

uppmärksammas. (Johansson-Lindfors, 1993, s.86) Genom våra upplevelser har vi fått 

förståelse kring de effekter som en idrottsförening bidrar till och därför kan det påverka 

vad som uppmärksammas i studien. Detta är dock något som författarna är medvetna 

om och studien utformas därför för att skapa förståelse för andra perspektiv, något som 

Johansson-Lindfors (1993, s. 86) anser vara kritiskt. Exempelvis inkluderas kommunen 

som respondent vilket bidrar till ett, för författarna, nytt perspektiv kring 

idrottsföreningar och dess verksamheter.  

2.2 Kunskapssyn 

 

Som en del i studien inkluderas inslag av SROI-analys, i vilken moment ingår där 

författaren behöver göra avvägningar och egna tolkningar av material som finns. Då 

studien kräver att tolkningar görs, när bearbetning av material sker, innehar vi som 

författare av studien ett hermeneutiskt synsätt. Det hermeneutiska synsättet är också 

grundat i den förförståelse som diskuterats i avsnittet ovan då detta påverkar 

kunskapssynen. Författarens uppfattning av verkligheten formar studiens 

probleminriktning (Johansson-Lindfors, 1993, s. 25). Hermeneutik betyder tolkningslära 

och innebär därför subjektiva tolkningar och inblandning av forskaren i studien. Därför 

blir också forskarens förförståelse viktig, då den kunskap som författaren har, används 

för att tolka och förstå det som studeras. (Patel & Davidson, 2011, s. 29) Vår 

förförståelse av ämnet som behandlas i den här studien redogörs mer ingående ovan 

men då båda författarna tidigare har studerat socialt ansvarstagande och vikten av 

långsiktiga relationer används till exempel den kunskapen när material sammanställs 

och tolkas i studien och detta bidrar till att ett hermeneutiskt synsätt formar studien. 

Våra studier i allmänhet har inriktats mot att skapa förståelse för företeelser, vilket 

medför att ett hermeneutiskt synsätt är naturligt för oss.   

Forskarens person och åsikter bör inte påverka studien, utan forskaren bör hålla sig 

objektiv i sitt arbete. (Patel & Davidson, 2011, s. 27) I den här studien har vi som 

författare försökt att inte låta våra personliga åsikter och tankar styra resultatet. Att 

studien skulle vara helt objektiv och fri från inblandning av åsikter är dock inte möjligt 

med tanke på ämnesvalet och studiens utformning. Studien syftar främst till att förstå 

företeelser, därmed blir det hermeneutiska synsättet mest framträdande, då det 

positivistiska synsättet syftar till att försöka förklara företeelser på ett mer konkret sätt. 

(Patel, Davidson, 2011, s. 29) I denna studie där inslag av SROI-analys ingår skulle 

fokus kunna vara att presentera konkreta siffror och ge en förklaring av effekter. Vi har 

däremot valt att fokusera på att försöka förstå de effekter och värdeskapande som 

uppstår, då vi vill föra en diskussion och inte endast fokusera på att ta fram konkreta 

siffror för att stödja finansiella beslut, något som nämns som problematiskt med många 

av de SROI-analyser som genomförs. (Arvidson et al., 2010, s. 10)  

2.3 Angreppssätt 

 

Målet med samhällsvetenskaplig forskning är att integrera teori och empiri. Forskaren 

kan då utgå från teori och därefter studera huruvida empirin bekräftar teorin eller inte. 

Detta tillvägagångssätt är deduktivt då generella teorier diskuteras mot konkret data som 
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empirin utgör. (Johannssen & Tufte, 2003, s. 35) I denna studie inkluderas teorier för att 

förklara ämnet och därefter analyseras hur det teoretiska fenomenet ter sig i 

verkligheten, därmed är angreppssättet deduktivt.  För att besvara frågeställningen hade 

även en utgångspunkt i empiri varit möjlig, för att därifrån skapa teorier, ett så kallat 

induktivt angreppssätt (Johannssen & Tufte, 2003, s. 35). Vi anser dock att valet av 

ämne och studieobjekt är för specifikt för att användas i skapandet av generella teorier 

och att det deduktiva angreppssättet således är lämpligare för vår studie. Syftet med 

studien är att skapa förståelse för värdeskapande och de effekter som intressenter till en 

idrottsförening upplever. För att uppnå den förståelsen anses det deduktiva 

angreppssättet med användandet av befintlig teori mest relevant.   

2.4 Perspektiv 

 

Ett teoretiskt perspektiv är ett sätt att betrakta något och väljs ofta utifrån forskarens 

bakgrund. Det perspektiv som används får betydelse för vilken verklighet som studeras. 

(Johannssen & Tufte, 2003, s. 32) Vi har valt att studera värdeskapande utifrån en ideell 

idrottsförening. Det är ett perspektiv som vi valt då vi anser att det finns ett 

forskningsgap inom det området, som tidigare motiverats. Vidare har valet även 

påverkats av förförståelse och kunskapssyn, som diskuteras ovan. Ett perspektiv som 

också varit möjligt för denna studie är exempelvis en kommuns. Detta eftersom även 

kommuner i sin roll som bidragsgivare efterfrågar verktyg att utvärdera vad en 

idrottsförening skapar för värde i samhället (Cerut, 2008, s. 18). Även andra finansiärer 

som bidrar till verksamheten har ett intresse av att veta att verksamheten som de stöttar 

genererar ett värde. Det finns dock en risk att ett sådant perspektiv hade blivit allt för 

investeringsinriktad och endast fokuserat på huruvida föreningen är en god investering 

eller inte. (Pearce & Kay, 2008, s. 15) Vi har därför valt att utgå ifrån en 

idrottsförenings perspektiv för att ha möjlighet att inkludera samtliga intressenter och 

effekter av värdeskapande. Vi anser att studien genom att inneha ett föreningsperspektiv 

tydliggör de effekter som en idrottsförening skapar, något som kommunen i sin tur 

också kan ha användning av. Detta gör att ett idrottsföreningsperspektiv anses mest 

lämpad för studien. 

2.5 Litteratursökning 

 

En granskning av litteraturen visar hur ämnet tidigare har behandlats, vilka metoder som 

använts för att studera det och vilka kunskapsluckor som finns inom forskningsområdet. 

Därför är en granskning av litteratur en viktig del i arbetsprocessen och kan påverka hur 

studien utformas. (Backman, 2008, s. 29) I det här avsnittet presenteras därför en 

genomgång av författarnas väg genom litteratursökning och granskning av tidigare 

forskning. 

Som underlag för studien har främst vetenskapliga artiklar används. Dessa artiklar har i 

huvudsak hämtats via sökningar i Umeå universitetsbiblioteks databaser, där Business 

Source Premier, Emerald och E-journals har bidragit med flest artiklar. I ett fåtal fall har 

även databasen Google Scholar använts. Digitala vetenskapliga artiklar (DIVA) har 

även använts för att finna avhandlingar som berör relevanta områden för studien. I 

samtliga databaser har följande sökord använts: CSR, Stakeholder theory, Legitimacy, 

SROI, Idrott och Värdeskapande, sökorden har även kombinerats med varandra. Det är 

viktigt att använda sökord som är relevanta och som är tillräckligt precisa för att beröra 

det område som ska undersökas, detta för att nå litteratur som är relevant för studien och 

för att utesluta källor med lägre relevans. (Backman, 2008, s. 170) Vi har strävat efter 
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använda specifika sökord för att nå relevant litteratur men samtidigt tillräckligt 

allmänna för att inte utesluta viktigt material, något som enligt Backman (2008, s. 170) 

är fördelaktigt. Genom litteratursökningen identifierades artiklar där samma referenser 

ofta återkom och på så sätt kunde urskiljas vilka författare som var tongivande inom 

olika områden.  

2.6 Källkritik 

 

Vetenskapliga studier behöver vara sakliga, objektiva och balanserade. Att en rapport är 

saklig innebär att uppgifter, fakta och teori som presenteras skall granskas innan de 

används. Ett led i detta är att i så stor utsträckning som möjligt använda 

förstahandskällor och således undvika att referera andrahandskällor. Vidare är det av 

vikt att referera på ett korrekt sätt för att läsare skall ha möjlighet att kontrollera 

uppgifter och göra egna bedömningar. (Ejvegård, 2009, s. 17ff) I största möjliga 

utsträckning har förstahandskällor används i denna studie, endast i de fall där 

förstahandskällan inte kunnat återfinnas, inom rimlig resurs och tidsram, har 

andrahandskälla använts. När andrahandskälla inkluderas har detta tydligt presenterats i 

referensen, att en författare är refererad i en annans verk. Ett exempel på detta är en 

referens från Freeman (1984) som är refererad i Grafström et al. (2008). Anledningen 

till att vi valt att referera från Grafström är att Freeman (1984) är svår att finna i sitt 

original. Det finns en risk att Grafström et al. (2008) förvrängt betydelsen av vad som 

refereras till i Freeman (1984) och att vår framställning därmed också skulle bli felaktig. 

Vi bedömer dock inte detta som troligt i det här fallet, då Freeman (1984) är frekvent 

refererad till på liknande sätt även i andra källor (Mitchell et al., 1997; Stieb, 2009). 

Vidare har Lincoln och Guba (1985) samt (1994), refererad i Bryman och Bell (2011), 

inkluderats i denna studie, då även detta verk är svårt att finna i sitt original. Lincoln 

och Guba är också refererade till på liknande sätt i andra källor, exempelvis Johansson-

Lindfors, (1993) och därför bedöms denna som en trovärdig andrahandskälla.  

I den här studien har, som tidigare nämnts, främst vetenskapliga artiklar använts som 

underlag, då dessa ofta är granskade och sakliga bidrar det till ökad trovärdighet för 

studien. Förutom de sekundärdata som utgörs av vetenskapliga artiklar och tidigare 

SROI-rapporter har författarna även inkluderat primärdata i det empiriska avsnittet. 

Primärdata är det material som forskare ackumulerat, till skillnad från sekundärdata som 

är material som redan är insamlat (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, s. 88). I denna 

studie har både primär och sekundärdata används. En faktor att ta hänsyn till gällande 

sekundärdata är tidssammanband, ju äldre källan är desto större vikt bör läggas på att 

granska källans aktualitet (Thurén, 2005, s. 13). Vid bedömning av källorna har ålder 

inkluderats som en faktor. Därmed eftersträvas att inkludera källor som är uppdaterade 

och aktuella men i vissa fall har något äldre källor använts. Ett exempel på en sådan är 

Suchman (1995), som används som källa till legitimitetsteorin. Denna källa är, trots sin 

ålder relevant då artikeln är en av de första som beskriver olika typer av legitimitet. 

Suchman (1995), där en definition av legitimitet ingår, är även frekvent refererad i 

nyare forskning gällande legitimitetsteori (Claasen & Roloff, 2011, Palazzo & Scherer, 

2006; Tilling & Tilt, 2010). Detta gör att vi anser att artikeln, trots sin ålder, har en hög 

aktualitet då teorin fortfarande är i bruk och aktuell även i nyare forskning kring 

legitimitet.  

Citering kan vara ett sätt att ge läsaren möjlighet att själv tolka material och således öka 

trovärdigheten för studien (Ejvegård, 2009, s. 18ff). Citat används i studien då 

kärnpunkter presenteras och läsaren ämnas göra egna tolkningar kring dessa. 
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Objektivitet är en annan faktor som är viktigt att betänka då vetenskapliga rapporter 

genomförs. Det kan vara svårt för en författare att vara objektiv på grund av att 

exempelvis förutfattade meningar och fördomar inte alltid är lätta att styra. För att 

undvika bristande objektivitet kan författaren exempelvis inkludera flera perspektiv 

kring ett ämne, utöver det som författaren själv besitter. Författaren kan även tydligt 

klargöra för när något som presenterats i studien är egna tankar och tolkningar. 

Ytterligare en relevant faktor gällande objektivitet är att författaren behöver kontrollera 

om källor kan vara vinklade eller partiska. (Ejvegård, 2009, s. 19ff) I studien har flera 

perspektiv kring olika teorier använts, bland annat presenteras en diskussion kring 

dessa. Vidare anges konsekvent då egna tolkningar inkluderats och när slutsatser dras av 

oss som författare. Objektiviteten i studiens genomförande diskuteras även i avsnittet 

gällande förförståelse. Balans är även det ett relevant element för vetenskaplighet, där 

författare exempelvis behöver värdera sitt material. Utrymme bör ges till relevanta 

resonemang och slutsatser, detaljer och andra irrelevanta resonemang bör begränsas. 

Vidare är det viktigt att olika sidor av debatter ges någorlunda lika stort utrymme i 

rapporten. (Ejvegård, 2009, s. 20) Som tidigare nämnts har olika perspektiv kring 

presenterade teorier samt vid empiriinsamlingen inkluderats i studien, kritik till dem har 

angetts och motivering har inkluderats för att tydliggöra dess relevans för studien. Detta 

medför således en god balans mellan olika delar av studien samt relevans för det 

presenterade materialet.    

I denna studie ges exempel på tidigare SROI-rapporter som genomförts, dessa har inte 

samma vetenskapliga förankring som den övriga teorin som presenterats. För att dessa 

exempel ska vara så pålitliga som möjligt har rapporter med kvalitetsstämpel använts. 

Kvalitetsmärkningen utfärdas av SROI-nätverket och innebär att rapporten visar på en 

god förståelse för SROI-processen och följer de sju grundläggande principerna i 

metoden. Däremot ska tydliggöras att det insamlade materialet inte granskas, utan 

endast metoden. (SROI-nätverket, 2013) Vi väljer ändå att använda oss av rapporterna i 

studien då de ger en inblick hur en analys praktiskt kan genomföras och vi anser att 

rapporterna är tillförlitliga som exempel på tidigare genomförd forskning. Vidare har 

Nilsson & Hahns bok SROI: Social Return on Investment, Innebörd och Tillämpning 

(2012) använts som underlag för att bland annat beskriva processen kring en SROI-

analys och dess utformning. Nilson & Hahn som källa bedöms som tillförlitlig då de är 

framträdande forskare inom ämnet. Boken är en av få källor rörande SROI som finns att 

tillgå och används också därför i stor utsträckning i studien. Det finns få akademiska 

artiklar att tillgå kring ämnet SROI (Arvidson et al., 2010, s. 4) och därför har 

författarna försökt komplettera med annat material när detta varit möjligt. Då tillgången 

till vetenskapliga studier eller annat underlag varit begränsad har det dock i vissa fall 

varit svårt. Detta är ett problem som vi är medvetna om och som vi försökt arbeta med 

genomgående under studien. Till exempel har metoden kompletterats med annan teori 

så som intressent och legitimitetsteori.  
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3. Teori 

 
Detta kapitel inleds med en redogörelse för vilka teorier som utgör studiens teoretiska 

referensram och motivering för dess relevans. Därefter presenteras de teoriområden 

som behandlats i studien, intressentteori, legitimitetsteori samt SROI.  

3.1 Val av teorier 

 

I denna studie inkluderas teorier kring en organisations intressenter och deras betydelse. 

I huvudsak hur en intressent kan identifieras, vilka som vanligen utgör  intressenter och 

hur en organisation bör arbeta med dessa. Detta eftersom en del av studiens syfte är att 

identifiera en idrottsförenings intressenter. Vidare har legitimitetsteori används som en 

fördjupning av intressentteorin för att diskutera värdeskapande och hur en organisation 

kan förmedla det värde som skapas genom verksamheten. Eftersom legitimitet kan 

hjälpa organisationer att skapa trovärdighet kring sin verksamhet och underlätta för 

intressenter att se det värde som skapas är teorin användbar i denna studie då en del av 

problemet som behandlas berör hur intressenter uppfattar värdet av en verksamhet. 

Intressentteorin syftar följaktligen till att underlätta identifikationen av intressenter och 

att skapa en förståelse för relation mellan en idrottsförening och dess intressenter. 

Legitimitetsteori inkluderas för att belysa hur intressenterna upplever föreningen och 

hur olika typer av legitimitet kan uppnås. Slutligen har ett avsnitt om tidigare 

genomförda SROI-rapporter inkluderats, dessa används för att förtydliga hur SROI som 

mätinstrument använts och kan användas.  

3.2 Intressentteori  

 

För att förstå en verksamhet bör de olika intressenterna och dess förhållande till 

verksamheten kartläggas, då krävs kunskap om vilka som är intressenter till företaget 

eller organisationen och hur relationen dem emellan ter sig. Intressentteorin innebär att 

oavsett vilket mål ett företag eller en organisation har behöver de ta hänsyn till de 

intressenter som blir påverkade av, eller som påverkar verksamheten (Freeman et al. 

2004, s. 365). Vanligt förekommande teoretiska exempel på intressenter är anställda, 

kunder, aktieägare och samhället i stort (Freeman et al. 2004, s. 365). Förespråkare av 

intressentteorin menar att den ger ett bättre verktyg för att nå framgång än att främst se 

till att maximera värdeskapande för aktieägare, detta eftersom det synsättet endast kan 

erbjuda finansiell utdelning. Intressentteorin, å andra sidan, möjliggör även för företag 

att kommunicera sitt värde och vad det värdet kan komma att betyda för andra 

intressenter över tid. (Freeman et al. 2004, s. 365) Att veta vad värde betyder för de 

olika intressenterna blir därför relevant (Harrison & Wicks, 2013, s.118) bland annat 

eftersom de organisationer som på bästa sätt kan skapa och påvisa värde för sina 

intressenter också har störst möjlighet att få deras förtroende och stöd (Harrison & 

Wicks, 2013, s. 116). Detta förtroende och stöd är relevant för idrottsföreningar att 

uppnå eftersom de är beroende av ideellt engagemang och finansiell support för att ha 

möjlighet att existera. Vidare har många forskare valt en utgångspunkt i intressentteorin 

gällande forskning kring socialt ansvarstagande (Jamali, 2008, s. 217). Där CSR 

förklarar vilket ansvar företag och organisationer bör ta och intressentteorin förklarar 

inför vem de är ansvariga (Kakabadse et al., 2005, s. 289). Koncepten är således 

relaterade till varandra och Jamali (2008, s. 228) menar att otydligheterna kring 

begreppet CSR till viss del kan förtydligas med intressentmodellen. Det är således 

relevant att identifiera vilka som är intressenter till en organisation, eftersom dessa har 
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olika intressenter beroende på vilken typ av verksamhet de bedriver (Harrison & Wicks, 

2012, s. 102). Identifiering av intressenterna möjliggör även för organisationer att 

vidare se till vad dessa uppfattar som värdeskapande och således fylla dessa 

förväntningar för att skapa förtroende för sin verksamhet (Harrison & Wicks, 2013, s. 

116).   

Det finns olika metoder för identifiering av vilka som utgör intressenter till en 

organisation. Ett vanligt förekommande exempel är att inleda identifieringen genom 

intervjuer med intressenter som har en tydlig kopplig till organisationen, så som 

anställda eller kunder. Dessa intressenter kan därefter ge information kring vilka andra, 

än dem själva, som kan beröras av verksamheten.  Mainardes et al., (2012, s. 1867) 

beskriver exempelvis i sin studie hur de inlett med ett antal intervjuer, där olika 

intressenter identifierats. Därefter användes de identifierade intressenterna för att 

analysera fler potentiella intressenter och frågeformulär utformades därefter för att passa 

de olika grupperna. Även Nilsson & Hahn (2012, s. 38) anser att ett interagerande med 

intressenter är viktigt för förståelsen av verksamheten och dess intressentgrupper. 

Tillvägagångssättet har också använts av en SROI-rapport där författarna först 

genomförde intervjuer med handledare till ett projekt, för att få en tydligare bild av 

vilka som skulle kunna vara intressenter till verksamheten, därefter kunde fler 

intressenter inkluderas i studien (Skoglund & Wessbro, 2011). Denna metod att 

identifiera intressenter används även i denna studie vilket gör dessa exempel relevanta 

för fortsättningen av studien.  

 

En identifiering av intressenter är bred och ger ingen direkt information kring 

intressenters relation till organisationer, vilket är relevant för att se hur dessa och dess 

förväntningar kan hanteras på bästa sätt. Detta är ett problem med intressentteori, då 

definitioner kring vem som är en intressent, alltså vem som kan påverka eller påverkas 

av en organisation, egentligen kan vara vem som helst. (Mitchell et al., 1997, s. 854) Att 

veta vilka som är intressenter till en organisation är alltså viktigt men det är inte 

tillräckligt att endast se till detta, utan det är även relevant att förstå vilken relation de 

har till verksamheten. Det finns dock fördelar med att inleda identifieringen av 

intressenter på ett omfattande sätt för att minska risken för att någon relevant intressent 

utesluts innan analys (Mitchell et al., 1997, s. 854). Denna studie utgår därför från en 

bred identifiering och studerar därefter relationen mellan föreningen och dess 

intressenter.  

 

Det finns många exempel på vanligt förekommande intressenter till en organisation. 

Ägare och finansiärer av verksamheten har en tydlig koppling, eftersom de har 

investerat ett finansiellt kapital och förväntar sig i sin tur positiva resultat av 

verksamheten. Anställda är en del av verksamheten eftersom de bidrar med sitt 

kunnande och i gengäld förväntar de sig ersättning i form av lön och ett meningsfullt 

arbete. Kunder och leverantörer ger verksamheten resurser i utbyte mot de produkter 

eller tjänster som erbjuds. Samhället erbjuder verksamheten en plats att verka i och 

förväntar sig att den ska vara en god medborgare och värna om samhället. (Freeman et 

al., 2010, s. 24ff) Tidigare forskning kring och identifiering av en idrottsförenings 

intressenter och relation till dessa har även genomförts av bland andra Nyholm och 

Svensson (2009). De menar att medlemmar i en idrottsförening är en viktig intressent 

eftersom de bidrar med intäkter till verksamheten i form av exempelvis 

medlemsavgifter. Föreningar med ett högt medlemsantal har också chans att få högre 

intäkter via bidrag från kommun och sponsorer. (Nyholm & Svensson, 2009, s. 77) 

Utöver medlemmar är andra viktiga intressenter ledare och anställda, då de är med och 
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driver verksamheten. Ledare och andra anställda arbetar ofta ideellt i föreningen och det 

kan ibland vara svårt att rekrytera till alla nivåer av verksamheten. (Nyholm & 

Svensson, 2009, s. 94) Finansieringen av en idrottsförening sker, som tidigare nämnts, 

främst genom bidrag från kommun samt genom stöd från föreningens sponsorer. 

Sponsring blir en allt vanligare form av finansiering och kan exempelvis innebära 

bidrag till material i utbyte mot reklamexponering. (Nyholm & Svensson, 2009, s. 149) 

De flesta idrottsföreningar i Sverige står under Riksidrottsförbundet (RF), som fungerar 

som ett stöd och företräder föreningarna vid kontakt med myndigheter (Nyholm & 

Svensson, 2009, s. 14). Detta gör att även RF är en intressent till en idrottsförening.  

 

Det finns dock även forskare som har andra uppfattningar gällande intressentteori och 

kring vilket ansvar företag och organisationer har och bör ta. Milton Friedman står för 

ett känt citat där han förespråkar angreppssättet ”The social responsibility of business is 

to increase its profits”. Han menar att det är människor, inte företag och organisationer 

som ska vara ansvarstagande. Vidare argumenterar han även att ledare för 

organisationer ansvarar för investerat kapital från aktieägare och agerar således som 

deras agent med störst ansvar gentemot dem. Aktieägarnas investerade kapital bör 

således inte spenderas på socialt ansvarstagande om det innebär en minskad 

vinstutdelning för dessa. (Friedman, 1970) I linje med Friedmans resonemang menar 

Karani (2011, s. 82) att företag är motiverade av att öka aktieägarnas förmögenhet men 

att det i sin tur kan leda till en ökad välfärd för samhället.  Däremot menar han att CSR 

är ett irrelevant begrepp som inte förklarar detta samband. Intressentteorin har även 

kritiserats för en bristande praktiskt tillämpbarhet. Vissa verktyg för att analysera 

intressenter har utvecklats men är enligt Kakabadse et al. (2008, s. 292) inte tillräckligt 

för att göra intressentmodellen praktiskt anpassad för att arbete med. Även Freeman et 

al (2010, s. 287) anser att intressentteorin kan utvecklas och bli tydligare. Teorin bör 

bland annat bli tydligare vad gäller att beskriva hur organisationer hanterar relationen 

till intressenter och hur det arbetet utvecklas över tid. De menar vidare att det finns en 

otydlighet kring vad värde betyder för de olika intressenterna och hur en organisation 

kan skapa och mäta effekten av sitt värdeskapande. Framförallt efterfrågas ett mått som 

kan mäta värdeskapande som inte enbart fokuserar på finansiella värden. (Freeman et 

al., 2010, s. 288) Då vi avser att använda intressentteorin som en del i vår studie, 

tillsammans med andra analysverktyg anser vi att teorin har en tillräcklig praktiskt 

tillämpbarhet för studiens syfte. Vi anser att vår studie, som avser använda ett mått som 

kombinerar sociala och finansiella värden kan vara ett sätt att utveckla användandet av 

intressentteorin och tydliggöra hur organisationer hanterar relationen. Vidare utvecklas 

även diskussionen kring vilket värde intressenter upplever samt hur detta kan påvisas. 

 

Freeman et al. (2004, s. 364) menar att det är viktigt att inte frånse relationen till 

aktieägare och betydelsen av vinst, då dessa är viktiga komponenter för ett företags eller 

en organisations verksamhet. De menar att finansiell vinst är ett resultat av 

organisationens arbete snarare än en faktor som utgör syftet med organisationen 

existens. Således blir det relevant för företag att se till fler intressenter än endast 

aktieägare (Freeman et al. 2004, s. 364).  Det är exempelvis svårt för företag och 

organisationer att skapa värde för aktieägare om ett företag inte erbjuder en miljö där 

anställda vill arbeta, en produkt eller tjänst som kunder vill köpa eller som har en 

fungerande relation till leverantörer och samhället. Således innebär inte intressentteorin 

att bortse från aktieägares betydelse utan att inkludera dem tillsammans med övriga 

intressenter i sina värdeskapande processer. (Freeman et al. 2004, s. 366)  
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Att relationen mellan organisation och intressent är relevant har belysts ovan och även 

Mitchell et al. (1997, s. 864ff) menar att det krävs en förståelse för intressenternas olika 

egenskaper och inflytande över organisationers verksamhet. De utvecklade därför en 

indelning utefter olika attribut som intressenter kan uppvisa, power, legitimacy och 

urgency. I attributet makt (power) ingår förmågan att få sin egen vilja igenom och 

påverka andra att agera på ett sätt som är gynnsamt för en intressent. Det andra 

attributet, legitimitet (legitimacy) är ofta nära sammankopplat med makt. De intressenter 

som har legitimitet har rätt att influera företaget eller organisationen, legitimiteten kan 

vara både baserad på lagar och regler men även på andra grunder.  Legitimitet kan 

därmed innefatta makt eller rätt att ha inflytande men det behöver dock inte vara så att 

alla med legitimitet har makt och därför särskiljs attributen. Det sista attributet är 

angelägenhet (urgency) och syftar på hur aktuell intressenten är och hur brådskande 

dess behov och intressen bör ses till. (Mitchell et al., 1997, s. 865ff) Attributen är i sin 

tur relaterade till varandra, då en intressent inte når uppmärksamhet enbart på grund av 

exempelvis makt, utan det är först i kombination med fler attribut som intressenten 

uppmärksammas (Mitchell et al., 1997, s. 869). Olika intressenter kan inneha ett attribut 

eller alla tre och dessa kan även variera över tid eller beroende på situation, vilket också 

påverkar den uppmärksamhet som företaget eller organisationen bör rikta mot 

intressenten. (Mitchell et al., 1997, s. 879) Även en idrottsförening har intressenter med 

dessa attribut, därför används teorin för att analysera relationen.  

 

Genom att kombinera de olika attributen Power, Legitimacy och Urgency har Mitchell 

et al. (1997, s. 873) funnit sju olika grupper av intressenter som innehar ett, två eller tre 

av attributen. De med endast ett attribut klassificeras som latent och inkluderar 

områdena 1,2 och 3. De intressenter som innehar två attribut betecknas expectant, 

eftersom de kan anses vara de intressenter som förväntar sig något av organisationen 

och återfinns i områdena 4,5 och 6. När alla tre attributen är kombinerade betecknas en 

intressent som högst framträdande och befinner sig i mitten av modellen i område 7. 

(Mitchell et al., 1997, s. 872) 

 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Relation till intressenter. 
Stakeholder Typology: One, Two, or Three Attributes Present (Mitchell et al. 1997, s. 874) 

 



 

17 
 

De olika områdena i modellen kännetecknas av vilket attribut de domineras av och 

därmed vilken relation de intressenter som befinner sig i området har till organisationen. 

Det första området, dormant stakeholders kännetecknas av attributet makt och dessa 

intressenter har förmåga att få sin vilja igenom hos en organisation men inte genom att 

ha ett legitimt förhållande till organisationen eller brådskande anspråk och därför blir 

deras makt vilande. I nästa område, discretionary stakeholders återfinns de intressenter 

som innehar attributet legitimacy men som saknar inflytande över organisationen och 

brådskande intressen. Bristen på makt och brådskande frågor gör att organisationer inte 

behöver ha en aktiv relation till intressenten utan kan välja om den vill engagera sig. Det 

tredje området, demanding stakeholders definieras av attributet urgency och dessa 

intressenter saknar makt eller en berättigad relation till organisationen men har krav som 

denne anser är brådskande och kan därför anses som besvärande för verksamheten. 

(Mitchell et al., 1997, s. 875) 

 

I de områden närmare mitten i modellen innehar intressenterna två av de tre attributen. 

Genom detta har de också ett annat förhållande till organisationen där de istället för 

passiva kännetecknas som intressenter vilka har något att förvänta av organisationen. 

Det blir på så sätt ett mer aktivt förhållande där en organisation måste vara lyhörd för 

intressenternas frågor. I det fjärde området, dominant stakeholders har intressenter både 

power och legitimacy och därmed ett stort inflytande över organisationen. Inflytandet 

innebär att organisationen bör ta hänsyn till intressenternas förväntningar och lyssna på 

de krav som ställs. Det femte området, dangerous stakeholders innefattar intressenter 

som har attributen power och urgency men som saknar ett legitimt förhållande till 

organisationen. Det sjätte området, dependent stakeholders karaktäriseras av intressenter 

som har legitima, aktuella krav men som saknar makt och de behöver därför andra 

intressenter för att driva igenom sina krav. (Michell et al., 1997, s. 876ff) Slutligen 

beskrivs de intressenter som innehar samtliga av de tre attributen, power, legitimacy och 

urgency. Intressenten blir då en definite stakeholder med ett högt inflytande och en 

framträdande roll i relationen med organisationen. Samtliga av de intressenter som 

innehar två av attributen kan bli en definite stakeholder om de erhåller det saknade 

attributet. De intressenter som saknar relation till en organisation benämns icke-

intressenter och placeras utanför modellen.  (Mitchell et al., 1997, s. 878)   

 

Det här är ett sätt att kategorisera intressenter för att bland annat underlätta arbetet med 

att identifiera dem. Genom indelningen menar Mitchell et al. (1997, s. 868) att 

identifieringen av intressenter blir mer dynamisk. Syftet med indelningen är inte att 

påpeka vilka intressenter som bör få mest uppmärksamhet, men ett företag behöver rikta 

olika uppmärksamhet till olika intressenter och indelningen kan hjälpa företag att veta 

när och hur den uppmärksamheten behövs. (Mitchell et al., 1997, s. 855) Fokus i vår 

studie är inte att rangordna intressenter men vi anser att modellen är relevant vad gäller 

att analysera intressenters förhållande till en organisation, något som kommer att 

behandlas senare i studien. Däremot används modellen för att ta fram en framstående 

intressent för fortsatt analys, detta betyder dock inte en definitiv rangordning av 

intressenternas relevans. 

3.3 Legitimitetsteori 

 

Legitimitet kan definieras som en uppfattning eller antagande att det en organisation gör 

är önskvärt eller lämpligt inom de riktlinjer, normer och värderingar som finns i 

samhället. Då begreppet bygger på olika uppfattningar är legitimitet något som är 
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svårdefinierat. Det gör att vad som anses vara legitimt kan skilja sig åt, beroende på 

vem som bedömer och vad som bedöms. (Suchman, 1995, s. 574) Legitimitet är viktigt 

för organisationer eftersom det är ett sätt att erhålla trovärdighet för sin verksamhet, då 

intressenter som anser att en organisation har legitimitet också förstår verksamheten 

bättre och lättare kan se dess värde. Det är också viktigt för att erhålla resurser, vilket 

ger verksamheten stabilitet. (Suchman, 1995, s. 574ff) Då intressenter som anser att en 

organisation har legitimitet också har en större förståelse för verksamheten och det 

värde som skapas (Suchman, 1995, s. 574ff) blir det därför relevant för en 

idrottsförening som vill tydliggöra de effekter som skapas att också studera 

legitimiteten. För att kunna studera legitimitet och hur föreningens intressenter värderar 

verksamheten är det också nödvändigt att inkludera intressentteori. Intressentteorin kan 

möjliggöra identifikationen av en organisations intressenter och hur dessa är relaterade 

till verksamheten. När intressenter och deras relation till föreningen har kartlagts kan 

legitimitetsteorin därefter underlätta förståelsen av hur verksamheten uppfattas av 

intressenterna och vilken typ av legitimitet de efterfrågar.   

 

Vad ett företag har för ansvarsområden i samhället, som nämndes i problembakgrunden, 

har diskuterats under en längre tidsperiod. Denna diskussion har inneburit en rad olika 

förslag på hur samhällsansvar bör definieras och vad som bör ingå som företags 

samhällsinsatser. I den senaste definitionen från Europakommissionen (2011, s. 6) ingår 

inte längre att CSR skulle vara ett frivilligt ansvarstagande, vilket gör att CSR och 

socialt ansvarstagande blir ett krav för organisationer att inkludera i sin verksamhet för 

att kunna uppnå legitimitet hos sina olika intressentgrupper. Detta gör också att 

organisationer mer aktivt måste påvisa sin legitimitet för att anses vara lämpliga. 

(Claasen & Roloff, 2011, s. 381) Vissa forskare menar att legitimitetsteorin och 

organisationers ökade vilja att redovisa sina insatser för att uppnå legitimitet är relaterat 

till de förändrade krav som ställs på dem i samband med att samhället uppmärksammar 

olika problem. Detta gör att media och dess rapportering av natur och sociala 

förändringar i samhället kan påverka en organisations legitimitetsarbete. I och med att 

fokus i samhället ändras kan det innebära att organisationer som tidigare erhållit 

legitimitet från sina intressenter, inte längre gör det, även om deras verksamhet är 

oförändrad. Detta innebär att organisationer behöver vara lyhörda till vad som 

efterfrågas och förväntas av dem och ständigt hålla sig uppdaterade om förändrade krav 

för att upprätthålla sin legitimitet och samtidig visa på att de följer utvecklingen. 

(Deegan et al., 2002, s. 319) Vad gäller en idrottsförening är den, som tidigare har 

beskrivits, beroende av stöd från intressenter för att kunna bedriva sin verksamhet. I och 

med detta är det viktigt för en sådan organisation att ständigt hålla sig uppdaterad kring 

de krav som ställs på verksamheten och därmed är upprätthållandet av legitimiteten ett 

ständigt krav.  

 

Ett sätt att uppmärksamma vad som efterfrågas av en organisations intressenter är att 

arbeta med en intressentmodell. En intressentmodell underlättar uppmärksammandet av 

intressenters behov och förändringar gällande deras förväntningar (Jamali, 2008, s. 

217). Legitimitet uppstår när det finns en överensstämmelse mellan de förväntningar 

som finns från intressenterna och verksamheten som bedrivs (Deegan, 2002, s.293). 

Genom arbete med identifiering av intressenter och det värde de upplever kan 

organisationer därför anpassa sin verksamhet efter intressenters förväntningar, något 

som är viktigt för att uppnå legitimitet. Legitimiteten är influerad av de sociala insatser 

som ett företag genomför, Claasen & Roloff (2011) undersökte exempelvis i sin studie 

hur och om CSR påverkar ett företags legitimitet och en av slutsatserna i studien var att 
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det finns ett samband mellan legitimitet och det ansvar som företag tar i samhället, 

däremot är det ett komplext samband som innefattar många komponenter. De beskriver 

också ett problem för företag vad gäller att uppnå legitimitet, där företag ofta överdriver 

de positiva effekter som deras insatser har på samhället, samtidigt som de förminskar de 

negativa aspekterna av sin verksamhet. Detta gör att intressenter skapar förväntningar 

på verksamheten som ett företag eller en organisation får svårt att leva upp till och 

därmed också svårt att uppnå legitimitet. Som slutsats presenteras därför att 

organisationer kan minska risken för att detta sker genom att rapportera om 

verksamhetens aktiviteter och det värde de skapar på ett trovärdigt och ärligt sätt. 

(Claasen & Roloff, 2011, s. 395) I denna studie ämnas diskutera en typ av rapportering 

av värdeskapande. I den SROI liknande analys som inkluderas eftersträvas en trovärdig 

värdering, där fokus läggs på förståelse snarare än konkret värdering. En sådan typ av 

SROI-analys kan därför vara användbar för att skapa trovärdiga förväntningar på en 

idrottsförenings effekter och värdeskapande, då risken för orealistiska värden begränsas. 

 

En organisation kan uppnå legitimitet på olika sätt, antingen genom att den lever upp till 

de förväntningar som finns från samhället eller så kan den försöka manipulera de 

förväntningar som finns så att de bättre passar verksamheten. Det finns också ett tredje 

sätt att försöka uppnå legitimitet, där betoning läggs på kommunikation av de aktiviteter 

som görs för att stärka organisationens rykte, för att nå ut till en stor publik. (Claasen & 

Roloff, 2011, s. 381) En organisation kan vidare söka både aktiv och passiv legitimitet. 

För att uppnå en passiv legitimitet, krävs mindre insatser eftersom syftet endast är att 

skapa tillräcklig legitimitet för att intressenterna ska tolerera organisationens 

verksamhet och inte kritisera den. Om en organisation däremot söker en aktiv legitimitet 

blir kraven på verksamheten större. (Suchman, 1995, s. 575) Alla organisationer är på så 

sätt i behov av någon form av legitimitet men graden av legitimitet varierar. Vi anser att 

en idrottsförening som är beroende av finansiellt stöd av vissa av sina intressenter och 

ett aktivt deltagande från exempelvis medlemmar behöver en aktiv legitimitet. För en 

sådan verksamhet räcker det därför inte med att endast undvika kritik, de bör söka efter 

mer konkreta sätt att påvisa sin legitimitet. Därför inkluderas legitimiteten som en del i 

denna studie.  

 

Förutom varierade metoder för att uppnå legitimitet finns det också olika typer av 

legitimitet som organisationer bör ta hänsyn till. Suchman (1995, s. 577) har identifierat 

tre olika typer av legitimitet som definieras som pragmatic legitimacy, moral legitimacy 

och cognitive legitimacy. Pragmatic legitimacy innebär att intressenterna värderar 

organisationens legitimitet utifrån vad dess insatser skapar för direkt värde för dem. 

Därför berör ofta pragmatic legitimacy de närmsta intressenterna som får värde skapat 

av organisationens aktiviteter. Moral legitimacy är mindre baserad på vad de olika 

insatserna skapar för värde för enskilda intressenter utan är mer baserad på huruvida 

handlingarna en organisation gör är de rätta att genomföra, ur ett större moraliskt 

perspektiv. Då utvärderas insatserna mer efter det värde de skapar för samhället i stort 

och det kan då vara problematiskt för organisationer att försöka påverka sin legitimitet 

genom att tilltala intressenternas egenintressen. (Suchman, 1995, s. 578ff) Den tredje 

typen av legitimitet, cognitive legitimacy är varken baserad på egenintresse eller 

utvärdering utan snarare på att organisationen och dess insatser känns som en självklar 

del av samhället. Denna typ av legitimitet är den mest eftertraktade av organisationer, 

eftersom det ger en legitimitet som är svår att ifrågasätta och ändra. Den är dock 

samtidigt den typ av legitimitet som är svårast att uppnå. (Suchman, 1995, s. 582) För 

en idrottsförening med många olika intressenter är samtliga typer av legitimitet aktuella. 
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Samtliga kommer att beröras i denna studie då en idrottsförening har många olika  

grupper av intressenter. 

 

En organisation med många intressenter bör följaktligen utgå från fler perspektiv och 

därför arbeta för att uppnå olika typer av legitimitet. Även om det finns skillnader i de 

olika typerna av legitimitet, till exempel var de tar sin utgångspunkt och hur de ser på 

egenintresse, är de i de flesta fall relaterade till varandra. Organisationer behöver dock 

arbeta annorlunda för att uppnå legitimitet när de rör sig ifrån pragmatic legitimacy mot 

moral och cognitive legitimacy. En organisation behöver därför uppmärksamma att de 

olika typerna av legitimitet kan komma i konflikt med varandra. De som eftersträvar 

moral legitimitet kan till exempel sänka sin legitimitet genom att använda argument 

som påpekar värdeskapande för individerna, medan moraliska argument i sin tur kan 

försvaga en pragmatic legitimacy. (Suchman, 1995, s. 584ff) Detta är väsentligt att ha i 

åtanke vid genomförandet av till exempel insatser för att tydliggöra värdeskapande. 

Dessa åtgärder har en risk att påvisa en typ av legitimitet, medan den riskerar att 

utesluta eller minska andra typer av legitimitet. Det kan därför vara angeläget att påpeka 

att en organisation med fler intressenter kan behöva olika verktyg för att skapa 

legitimitet.  

3.4 Social Return On Investment (SROI) 

 

För att ge en bild av hur en SROI-rapport kan och bör struktureras ges i detta avsnitt, 

utöver en beskrivning av SROI, exempel på tidigare rapporter som genomförts både i 

Sverige och internationellt. Rapporterna syftar till att tydliggöra inom vilka områden 

SROI-rapporter kan användas, hur de kan utformas och vilka effekter de kan påvisa.  

SROI är ett verktyg som möjliggör behandling av en organisations sociala, 

miljömässiga och ekonomiska effekter (Nilsson & Hahn, 2012, s. 4). Det finns olika 

metoder att mäta liknande effekter men SROI urskiljer sig i några avseenden. Bland 

annat är SROI en kombination av social redovisning samt kostnads och intäktsanalys 

som fokuserar på att mäta och värdera effekter som organisationer bidrar till avseende 

social och miljömässig förändring. Genom detta nås en djupare förståelse av den totala 

nytta en organisation skapar. Objektet som analyseras genom SROI kan vara 

exempelvis ett företag, ett idrottslag eller en vårdcentral. (Nilsson & Hahn, 2012, s. 6)  

Ett exempel är en SROI-rapport som genomförts i England under 2009. I rapporten 

undersöktes ett projekt där medborgare över 55 år fick delta i aktiviteter anordnade av 

Premier League fotbollsklubbar. Projektet vid namn Extra Time innebar att 

fotbollsklubbarna fick bidrag av staten för att skapa aktiviteter som var främjande för 

äldre människors motion och sociala trygghet, detta eftersom äldre människor kan bli 

isolerade i samhället. Projektet pågick under två år och totalt deltog 20 klubbar, i 

rapporten analyserades dock endast fem av dem. Rapporten inriktades även på att endast 

undersöka vilket värde som skapades under år två och inte hela projektperioden. 

Deltagarna i projektet fick fylla i en enkät vid två tillfällen, för att en jämförelse mellan 

hur de upplevt projektet över tid skulle vara möjlig. Exempel på frågor som ställdes i 

undersökningen var; Känner du att du har fler människor i din närhet som bryr sig om 

dig efter ditt deltagande i projektet Extra Time? (Neitzert, 2010) Slutsatsen av rapporten 

är att ett värde skapades både för deltagarna och för staten. Detta i form av ökat socialt 

nätverk och förbättrad hälsa för deltagarna samt reducerade medicin och 

vårdomkostnader för staten. (Neitzert, 2010) Denna rapport behandlar ett projekt som 

går att jämföra med de insatser en idrottsförening genomför, då den exempelvis 



 

21 
 

inkluderar insatser som främjar hälsa och gemenskap. Rapporten är även utformad efter 

en kortare tidsperiod, år två, och inte under hela projektperioden. Det är relevant då 

situationen liknar den som förekommer i denna studie.   

I dagens samhälle pågår en diskussion kring skillnader mellan kostnader och 

investeringar. Många väljer att se finansiering inom den sociala ekonomin som 

kostnader för samhället, till exempel finansiering av idrottsrörelsen (Nilsson & Hahn, 

2012, s. 18ff). Gemensamt för dessa organisationer är att de till viss del är beroende av 

finansiering stödd av offentlig sektor. Denna syn, menar Nilsson och Hahn (2012, s. 

19), är snedvriden eftersom dessa typer av organisationer starkt bidrar till 

samhällsnyttan. Genom att se på detta med ett SROI-perspektiv framgår att satsningar 

på dessa typer av organisationer är investeringar och inte kostnader. Gällande 

idrottsrörelsen har exempelvis 80 procent av ungdomarna i Sverige någon gång, under 

uppväxttiden, tagit del av och engagerat sig i verksamheten. Då kommuner runt om i 

landet bidrar till idrottsrörelsen, investerar de således i olika föreningar och 

avkastningen blir social nytta. (Nilsson & Hahn, 2012, s. 18ff)  

Ytterligare ett projekt som utvärderas med SROI-rapport är Whizz Kidz som ger 

utrustning i form av exempelvis rullstolar till barn med funktionshinder. Rapporten har 

fått uppmärksamhet i Storbritannien där den bland annat har använts av hälsoministern 

för att diskutera sociala insatser. Whizz Kidz har pågått under en längre period, där 

barnen följs under hela deras uppväxt och livslängden för projektet är cirka 25 år. 

Eftersom projektet löper under en lång tidsperiod och deltagarna kan ha varit med under 

olika lång tid varierar också effekterna. Effekterna av projektet påverkas även av vilka 

insatser deltagarna har fått ta del av tidigare och hur motiverad deltagaren är att ta del av 

insatserna. (Frontier Economics, 2010) Några av fördelarna med projektet, som 

identifierades, var att deltagarna blev mer självständiga, fick en bättre barndom och 

bättre förutsättningar för att klara ett liv i samhället. För de anhöriga var fördelarna att 

de på grund av insatserna fick mer tid över och kunde arbeta mer. För samhället uppstod 

effekter som inkluderade minskade kostnader för stöd och assistans samt minskade 

hälsovårdskostnader. (Frontier Economics, 2010) Precis som i en idrottsförening kan 

det vara problematiskt att beräkna en effekt av en insats, då effekten varierar beroende 

på när individen kommer i kontakt med insatserna.  

 

Vid SROI-analys ges ett värde på effekter som organisationer skapar. Vidare beräknas 

ett så kallat SROI-värde som avser hur stor nytta varje investerad krona i en 

organisation bidrar till. SROI-värdet kan exempelvis vara 2:1 och syftar då till att varje 

investerad krona skapar ett värde av två kronor. Analysen kan sedan användas för att 

kommunicera en organisations värde till dess intressenter. Däremot är ett enskilt SROI-

värde inte tillräckligt för att till fullo beskriva en organisation, dess värdeskapande och 

resultat, utan detta värde bör kompletteras med en analys. Där kan intressenten 

tillgodogöra sig information kring vilken mänsklig och miljömässig förändring som 

organisationen bidrar till och på vilket sätt den uppnår detta samt hur effekterna har 

beräknats. (Nilsson & Hahn, 2012, s. 8ff) En fördel med SROI, jämfört med andra 

utvärderingsmått av samma typ, är att ett samlat mått på ett företags eller en 

organisations miljömässiga, sociala och ekonomiska effekter ges. Således behöver inte 

betraktaren eller granskaren själv skapa sig en uppfattning om det totala värdet kring 

dessa aspekter. (Nilsson & Hahn, 2012, s. 17) En svaghet med SROI-analyser är att de 

genomförs av olika människor med olika perspektiv och utgångspunkter, vilket leder till 

att olika bedömningar och antaganden görs i studierna. Detta begränsar SROI-studiers 
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jämförbarhet med varandra vilket kan uppfattas som ett hinder med dessa typer av 

analyser. (Nilsson & Hahn, 2012, s. 9) 

 

Ett exempel på en SROI-rapport som genomförts i Sverige är Karriär-Kraft. Det är en 

organisation som arbetar med att stötta människor med funktionsnedsättningar och 

hjälpa dem att växa och nå egna mål. Karriär-kraft arbetar också för att förändra 

attityder i samhället och förbättra förutsättningarna för människor med funktionshinder. 

En del av Karriär-Krafts verksamhet heter Nästa Steg och den sektionen vänder sig till 

de som har rätt till daglig sysselsättning enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS). De erbjuder därför utbildning, arbetsträning och 

praktikmöjligheter för att deltagarna senare eventuellt ska ta steget till lönebaserad 

sysselsättning. SROI-rapportens syfte var att ge ett verktyg för att underlätta 

kommunikation kring vilket värde som Nästa Steg skapar och vilken effekt det har på 

deltagarnas tillvaro. (Skoglund & Wessbro, 2011) I denna studie genomfördes 

intervjuer med handledare i projektet samt ett antal deltagare för att få en komplett bild 

av vilka som kunde tänkas vara intressenter till verksamheten. Efter analys av 

intressenterna, identifierades de primära intressenterna som; deltagare, anhöriga till 

deltagare, kommun och lokala arbetsgivare. Slutsatsen av studien var att deltagare i 

projektet exempelvis fick bättre självförtroende och blev mer delaktiga i samhället, 

vilket i sin tur minskade oron som anhöriga upplevde. Vidare är kommunen den som 

bär kostnaden för LSS-insatser och eftersom projektet kan hjälpa människor att nå ut i 

arbetslivet och gå från bidragstagare till skattebetalare kan således även kommunen 

gynnas ekonomiskt. Efter genomförd SROI-analys presenteras att SROI-värdet av 

insatserna i Nästa Steg är 5:1, vilket innebär att varje investerad krona ger fem gånger 

tillbaka i värde. (Skoglund & Wessbro, 2011) Vi anser att denna studie ger en relevant 

information kring hur en organisation intressenter kan identifieras rent praktiskt och 

utgör således ett komplement till den ovan nämnda teoretiska beskrivningen av 

intressentteori.  

 

Ett till exempel på en analys är den genomförd på Uggletorpet i Lund. Dit kommer 

långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa för att få hjälp att hitta tillbaka till arbetslivet. 

För de personer som kommer till Uggletorpet erbjuds arbetsträning inom olika 

kategorier som exempelvis snickeri och trädgårdsarbete. Verksamheten startade 2010 

och målet med den genomförda SROI-analysen var att motivera resurser som 

investerats i verksamheten. Rapportens tidsomfattning var mellan januari och juli 2011 

och inriktades på att mäta individernas ökade anställningsbarhet och välbefinnande. De 

intressenter som inkluderades i rapporten var endast individerna som kom till 

Uggletorpet för arbetsträning men andra intressentgrupper identifierades även och det 

konstaterades att verksamheten även skapade ett mervärde för dem. Fem dimensioner 

utformades för att beskriva effekten av verksamheten, psykiskt välbefinnande, fysiskt 

välbefinnande, socialt välbefinnande, existentiellt välbefinnande samt ökad 

anställningsbarhet. Utifrån dessa effekter togs en skattningsskala fram som beskrev en 

förändring mellan ett till tio. Eftersom undersökningen, i samarbete med personerna 

som deltog i verksamheten, genomfördes i slutet av juli ombads de svara på hur 

verksamheten förändrat deras livssituation med utgångspunkt i januari samma år. 

Därefter sammanställdes denna information över hur individerna upplevt sin förändrade 

livssituation gällande de fem olika effekterna, som ovan nämnts. Vissa individer kunde 

exempelvis ha gått från att befinna sig på steg ett gällande sitt psykiska välmående, till 

att befinna sig på steg tre. Förändringarna värderades sedan med hjälp av termer för vad 

dessa förändringar skulle kosta om de genomfördes på annat sätt, exempelvis kostnad 
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för samtalsterapi, på detta sätt kunde verksamheten värderas. (Älverbrandt, 2011) Detta 

sätt att genomföra en SROI-rapport är relevant för utvärderingen av en idrottsförening 

eftersom vi anser att de, i likhet med Uggletorpet, utgör en plattform för en komplex 

utveckling av individer. Exempelvis bidrar, som tidigare nämnts, även idrotten till 

individers sociala och fysiska utveckling.  

Att mäta socialt värde är som tidigare diskuterats en komplicerad process och att 

genomföra en SROI-analys kräver därför mycket resurser. En analys fordrar stora 

mängder insamlat material, något som inte alla organisationer har tillgång till eller 

resurser till att införskaffa. Frivillighetsorganisationer, som exemplifieras ovan, 

förknippas vanligen med SROI och dessa saknar ofta den typ av data som är nödvändig 

för en analys. Det krävs därmed att dessa organisationer börjar samla och mäta mer data 

för att metoden ska fungera. (Arvidson et al., 2010, s. 9) Wood & Leighton (2010, s. 40) 

menar att det på grund av dessa svårigheter är få organisationer som idag har kapacitet 

att genomföra en analys, då många har svårt att hitta och utvärdera de effekter som 

skapas. (Wood & Leighton, 2010, s. 56) Även organisationer som använt SROI anser att 

metoden är resurskrävande, vid en studie tillfrågades användare av metoden om hur de 

uppfattat arbetet med den. Många uppgav då att de ansåg att SROI var användbart men 

att det ofta var svårt att hitta mängden data som behövdes för att genomföra analysen. 

(Wood & Leighton, 2010, s. 28) I denna studie behandlas en mindre förening som är 

uppbyggd kring frivillighetsarbete, vilket medför att den problematik, som ovan nämns, 

kan påverka denna studie. För att undvika detta specificeras analysen kring 

värdeskapande efter en intressentgrupp, detta för att anpassa den mängd data som krävs 

efter tids och resursram för denna studie.   

 

Till skillnad från ekonomiskt värde är även socialt värde något som är svårt att värdera 

då det saknar en enhet, så som monetärt värde, vilket ger möjlighet till jämförelse 

mellan olika beräkningar. SROI ämnar därför använda pengar som enhet för att 

möjliggöra en värdering och jämförelse av sociala effekter. (Zappalá & Lyons, 2009, s. 

16) Då måttet bygger på mätning av effekter som är svåra att ge ett värde, finns det en 

risk att bedömningen av vad som är en effekt och hur den effekten bör bedömas blir 

subjektiv och kan variera beroende på vem som tillfrågas. (Arvidson et al., 2010, s. 9) 

Då det finns en risk att antaganden i analysen ofta är subjektiva är det viktigt att 

processen och bedömningarna är väl beskrivna för att motverka missuppfattningar. 

Orealistiska antaganden eller felbedömningar kan påverka resultatet av analysen och 

den riskerar då att blir missvisande. (Zappalá & Lyons, 2009, s. 17) Genomgående i 

denna studie har processen för arbetet beskrivits och metodval har diskuterats och 

motiverats. Författarna är väl medvetna om den inverkan som de subjektiva 

bedömningarna har för utkomsten och har därför försökt förklara processen på ett 

ingående sätt för att möjliggöra för läsare att göra egna bedömningar kring studiens 

tillförlitlighet.  

 

Det finns också kritik mot att SROI-analyser producerar ett relationstal/SROI-värde där 

förhållandet mellan insatser och värdeskapande belyses. Detta kritiseras eftersom det 

finns en risk att fokus faller på just relationstalet och mindre uppmärksamhet ges till 

genomförandet av analyser och de förutsättningar som har format dem. (Arvidson et al., 

2010, s. 10) Vidare är det relationstal som SROI-analysen leder fram till specifik för 

varje organisation och kan inte jämföras med andra organisationer i andra sektorer 

eftersom metoden för genomförandet och tillvägagångssättet ofta skiljer sig åt. Det är 

viktigt att förhållandet som presenteras bedöms i sitt sammanhang, där 

tillvägagångssättet för beräkningen finns beskriven. Syftet med SROI är främst att 
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påvisa en organisations värde och vilken social nytta som skapas av en verksamhet. 

Detta kan dock innebära att relationstalet i sig används för att visa på värdeskapande 

och att flera projekt blir jämförda med varandra, där projektet med det högsta talet 

vinner, något som kan vara missvisande. (Arvidson et al., 2010, s. 14) I denna studie 

förs, i senare avsnitt, ett resonemang kring SROI-värdets relevans. 

 

 

 

 

 

 
Figur 3. SROI-värde 

(Nicholls et al., 2009, s. 69) 

Förutom att det kan vara problematiskt att värdera exempelvis känslor kan det också 

upplevas som obekvämt och komplicerat att värdera ideellt arbete (Arvidson et al., 

2010, s. 11). Denna värdering av ideellt arbete är vanligt förekommande i SROI-

analyser och metoden för hur detta värderas har kritiserats. Exempelvis kan det finnas 

problem med att ge en frivillig arbetstimme samma värde som en arbetstimme en person 

får genom avlönat arbete. Detta kan vara missvisande eftersom personen i fråga 

eventuellt inte missar arbetstimmar, på grund av sitt frivillighetsarbete, utan utför 

arbetet på sin fritid. Det finns även en kostnad med frivillighetsarbete som inte alltid 

beräknas, detta då det finns en risk att anställda som inte får betalt underpresterar eller 

är svårare att kontrollera, något som kan kosta företaget resurser på annat sätt. 

(Arvidson et al., 2010, s. 12) I den undersökta idrottsföreningen investeras en stor 

mängd frivillighetsarbete och därför inkluderas dessa reflektioner och tas i beaktning i 

denna studie, bland annat genom att ett standardiserat värde för frivillighetsarbete 

används.  
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4. Tillvägagångssätt 
 

Här presenteras metodval där bland annat SROI som mätinstrument diskuteras. 

Därefter ges en förklaring till de urval som genomförts i studien. Vidare presenteras 

även utformningen av undersökningsinstrumentet samt vilka etiska förhållningssätt som 

studien förhållit sig till. Slutligen förklaras hur bearbetningen av det insamlade 

materialet gått till.   

4.1 Metodval 

SROI-analys 

 

I denna studie analyseras en idrottsförenings värdeskapande processer och som en del i 

detta ingår inslag av SROI-analys. En av anledningarna till att utvärderingsmåttet SROI 

valdes som verktyg för analysen är att det bland annat är ett relativt nytt och oprövat 

instrument, för utvärdering av samhällsinsatser (SROI.se). I problembakgrunden 

diskuterades även problem med befintliga och mer välbeprövade instrument (Delai & 

Takahashi, 2011; Singh et al., 2009). För att föra forskningen kring området vidare 

anser vi därför att det är intressant att undersöka detta nyare instrument. SROI är även 

ett mått som ofta används och nämns vid utvärdering av ideella föreningar (SROI.se), 

vilket stämmer överens med denna studies mål och syfte. Måttet ger även möjligheter 

att mäta värde som organisationer skapar, som inte enbart är ekonomiskt, utan även 

socialt och miljömässigt (Nilsson & Hahn, 2012, s. 4). Detta är relevant vid utvärdering 

av en idrottsförenings värdeskapande processer, då dessa ofta drivs utan ekonomiskt 

vinstintresse. De mätinstrument som används idag är också ofta finansiellt inriktade 

(Hubbard, 2009, s. 181), vilket medför att vi finner studier kring SROI relevanta. 

Ytterligare en anledning till dess relevans är att metoden förklarar hur värden 

identidieras, behandlas och beräknas (Nilsson & Hahn, 2012, s. 8ff). Detta är något som 

andra mätinstrument kritiserats för, då det kan vara svårt att se hur mätningarna 

genomförts och det blir då också problematiskt att utvärdera innehållet och 

informationen de resulterar i (Hubbard, 2009, s. 181). Nedan presenteras citat från 

organisationer som har använt SROI, där personer beskriver vad arbetet bidragit till.   

"Using SROI to analyse and review has been a great confidence booster to the club. Just having 

this new knowledge, knowing that what is provided collectively has a real value, and is already 

is making a difference in putting forward a case for support and funding. This gives a 

worthwhile model and credible road map for others to follow." - Bob Reid, North Lanarkshire 

Quad and Scramble Bike Club 

 

"SROI has helped to communicate the value of our work to our myriad of stakeholders, in a 

language that everyone understands." - Goodwin Development Trust 

"The work [on SROI] will be of great help to us. It means we can make a strong case to 

investors, and have a sound planning & evaluation tool going forward. I think it will be really 

important for us to follow this up again in a couple of years. It is one of our core tools for 

measuring and sustaining success." - Alex Shead, Chief Executive, Fair Business 

(SROI-uk.org) 
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Med ovan presenterade citat, vill vi tyliggöra att SROI kan användas av många olika 

typer av organisationer som har olika mål med sina respektive analyser. Exempelvis 

menar personen som uttalat det första citatet att SROI kan agera självförtroendehöjande, 

internt i en organisation, då ett konkret värde sätts på insatser som skapats. Detta kan 

vara värdefullt för en idrottsförening vars verksamhet drivs av ett stors ideellt 

engagemang. Genom SROI-analys är det således möjligt att den ideella kraften och 

motivationen för arbete i föreningen kan öka. Vidare menar en person bakom andra 

citatet att SROI kan hjälpa att kommunicera värdet av en organisations arbete till många 

intressenter, på ett sätt som alla kan förstå. Det är även relevant för idrottsföreningar att 

finna ett sätt att kommunicera sitt värde på till många olika typer av intressenter, från 

aktiva till exempelvis politiker. I det sista citatet menar personen att SROI-analysen kan 

hjälpa till att övertyga möjliga investerare att finansiera verksamheten, något som även 

är viktigt för en idrottsförening som får bidrag från både stat, kommun samt sponsorer.    

Kvalitativa intervjuer 

 

Syftet med kontakten med den studerade föreningens intressenter var att få en bild över 

och förståelse för vilka typer av värden som föreningen skapar för dem. Vidare syftade 

kontakten till att identifiera idrottsföreningens intressenter och dess relation till dem. På 

grund av detta valdes kvalitativa intervjuer som ett lämpligt sätt att insamla denna typ 

av information, detta eftersom dessa möjliggör identifiering av egenskaper samt 

beskaffenheter (Patel & Davidson, 2011, s. 82). Genom dessa typer av intervjuer kan 

substansfulla beskrivningar av företeelser ges, vilket kan leda till en ökad förståelse för 

hur saker och ting ter sig (Patel & Davidson, 2011, s. 84). Intervjuer med respondenter 

kan vara sådana som sker personligen, att intervjuaren och respondenten träffas, eller 

via ett telefonsamtal (Patel & Davidsson, 2011, s. 73). I denna studie har både 

personliga intervjuer och telefonintervjuer genomförts, anledningen till detta diskuteras 

i avsnittet för access.  

Då intervjuer genomförs, i stället för enkäter, finns en större risk för att forskaren 

påverkar respondenten och det insamlade materialet, exempelvis kan respondenten ge 

svar som denne tror att forskaren är ute efter. Fördelarna med att genomföra intervjuer 

är bland annat att respondenterna kan bli mer motiverade att delta än vid 

enkätundersökningar, således minskar risken för bortfall. (Johansson-Lindfors, 1993, s. 

113) Då vi valt att genomföra en kvalitativ studie med intervjuer finns inga tydliga 

bortfall, de respondenter som kontaktades och tillfrågades för intervjuer ställde också 

upp vid intervjutillfället. En annan fördel med denna metod är att forskarna har 

möjlighet att ställa följdfrågor på respondenters resonemang och även förklara 

otydligheter i frågorna (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, s. 99). Då denna studie 

bland annat inriktar sig på att förklara och diskutera värdeskapande som, i vissa fall, 

uppfattas som vagt anser vi att det är en fördel att vi har möjlighet att föra en dialog med 

respondenten kring detta område. Vi är däremot medvetna om risken att, som tidigare 

nämnts, vi som författare kan påverka respondenten och därför har vi försökt undvika 

exempelvis ledande frågor i så stor utsträckning som möjligt.  

4.2 Urval  

Val av förening 

 

För att möjliggöra studien har den genomförts i samarbete med Norrbottens 

Idrottsförbund. Förbundet ser ett värde i påvisande av idrottsföreningars värde, då de 
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behöver tyngd i sitt idrottspolitiska arbete. Samarbetet med förbundet har möjliggjort att 

vi fått tillgång till nödvändigt material och kontakt med personer aktiva i den studerade 

idrottsföreningen. Tillsammans med Norrbottens Idrottsförbund diskuterades vilken 

förening, inom deras verksamhetsområde, som skulle vara lämplig att använda som 

studieobjekt. Med hänsyn till tids- och resursbegränsning för studien beslutades att en 

förening skulle ge tillräckligt med information för att möjliggöra genomförandet av 

studien. Tillsammans beslutades även att en förening med fler än en idrottssektion 

skulle utgöra en bra grund för studien. Föreningen som valdes är Strömnäs GIF, en 

förening med 600 medlemmar. Anledningen till att en idrottsförening i denna storlek 

valdes är för att vi anser att resultatet av studien på ett bättre sätt kan anpassas till andra 

föreningar. Detta dels för att vi anser att alla idrottsföreningar inte har kapacitet att bli 

storsatsande. Vidare anser vi att storsatsande idrottsföreningar inte har samma kritiska 

behov att påvisa dess värde då de har andra resurser att nå ut och kommunicera detta än 

vad mindre föreningar har. Därför anser vi att en något mindre förening är lämplig för 

denna studie och för senare applicerbarhet och jämförbarhet av resultat på andra 

föreningar. Vi anser att föreningar med liknande förutsättningar, som den studerade 

föreningen, kan ha nytta av studien, även om den utfomats som en fallstudie.   

 

För att läsaren ska få en tydlig bild av den studerade föreningen ges här en överblick 

över dess organisation. Föreningen Strömnäs GIF grundades år 1961 och har både en 

handbolls och skidsektion. I skidsektionen är, under undersökningsperioden, cirka 30 

ungdomar aktiva och i handbollssektionen tränar 150 aktiva i nio lag. (Strömnäs GIF 1, 

2012) Nedan presenteras en modell för att tydliggöra Strömnäs GIF:s föreningsstruktur 

samt för att ge en bild över hur idrottsrörelsen i Sverige ser ut. Strömnäs GIF verkar 

under paraplyorganisationen Riksidrottsförbundet som har ett övergripande ansvar för 

alla distriktsförbund som finns runt om i landet. Det förbund i vilket Strömnäs GIF 

ingår är Norrbottens Idrottsförbund.  

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Organisationsstruktur 



 

28 
 

Identifiering av intressenter 

 

För att identifiera Strömnäs GIF:s intressenter inleddes urvalet med en intervju med 

ordföranden för föreningen. Genom den inledande intervjun identifierades ett antal 

intressenter som skulle kunna vara föremål för ytterligare intervjuer. Att inleda 

identifieringen av intressenter på det här sättet, för att sedan kunna gå vidare med 

identifikationen av andra intressenter, är ett tillvägagångssätt som också använts i andra 

studier (Mainardes et al., 2012; Skoglund & Wessbro, 2011). En analys kring 

föreningens intressenter ingår i denna studies problematisering och därför diskuteras 

och analyseras denna identifiering vidare i studiens avsnitt för empiri och analys.  

Val av respondenter 

 

Urvalsmetoden för denna studie är ett stratifierat urval, det används vanligen när 

forskare har information om att det finns olika grupper representerade i studieobjektet 

och de vill inkludera information från samtliga. Forskaren kan då välja att göra urvalen 

proportionellt, från de olika grupperna, så att antalet deltagare i studien representerar 

andelen de har i populationen eller så kan de göras icke-proportionellt, då forskaren 

väljer samma antal deltagare i alla kategorier. (Johansson-Lindfors, 1993, s. 93) I denna 

studie är syftet att påvisa en idrottsförenings värdeskapande, detta genom att exempelvis 

hämta information från grupper av aktiva i en förening. Eftersom en förening har många 

aktiva, inom olika sporter och i varierande åldrar har vi valt att dela in våra respondenter 

i de befintliga grupperingar som föreningen skapat (handbollssektionen och 

skidsektionen). Vad gäller proportionellt eller icke-proportionellt urval har vi utifrån de 

förutsättningar som finns och utformningen av vår studie valt att göra ett icke-

proportionellt urval. Idrotterna handboll och skidor har av naturliga skäl ett varierande 

antal aktiva på grund av idrottens utformning och vid ett proportionellt urval borde en 

större mängd aktiva från handbollssektionen inkluderas. Vi bedömer dock att för 

studiens syfte är det mer relevant att få en inblick i hur båda sporterna påverkar de 

aktiva och därför genomfördes istället ett icke-proportionellt urval.  

Syftet med intervjuerna av de aktiva i föreningen var bland annat att ge en bild av det 

värdeskapande som upplevs. Vi anser att det mest relevanta är att skapa en så bred 

uppfattning kring detta som möjligt och att det är av mindre relevans att urvalet speglar 

den totala populationen. Vi ansåg däremot det relevant att intervjua aktiva i olika åldrar 

för att få fram olika perspektiv på föreningen, dess verksamhet och hur de aktiva själva 

ser på föreningens roll i sitt och andras liv. Detta innebär att ett kriterie för val av 

respondenter var varierande ålder. Därför kontaktades respondenter i olika lag och 

träningsgrupper för att nå denna variation. Då detta är det kriterium vi anser relevant för 

studien och det kunde fyllas genom kontakt med olika lag och träningsgrupper 

tillämpades ett bekvämlighetsutval inom detta icke-proportioneliga stratifierade urval.  

Ett bekvämlighetsurval innebär att de som vill vara med i studien kontaktas för 

intervjuer (Bryman, 2002, 114). Detta anser vi även vara lämpligt på grund av att 

respondenterna varit ungdomar och vi inte ville påverka någon att delta i studien som 

inte var bekväm i situationen. För att inkludera ett större perspektiv kring föreningars 

verksamhet intervjuades representanter från Piteå kommun, där föreningen är verksam. 

De representanter som intervjuades arbetar med kultur och fritidsfrågor och ansågs 

därför vara mest kunniga inom det studerade området. 
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Handboll 

 

Skidor Piteå Kommun 

Ungdom F-01 Ungdom P-01 Representant Kultur & Fritid 

Ungdom F-01 Ungdom F-00 Representant Kultur & Fritid 

Damlag F-94 

 

Ungdom F-00  

Damlag F-91 

 

Ungdom F-99  

 
Figur 5. Respondenter 

Ovan presenterade respondenter är de som intervjuats i studien. Majoriteten av 

respondenterna är flickor/kvinnor, detta dels för att Strömnäs GIF:s handbollslag är 

uteslutande flick- och damlag med undantag för ett manligt representationslag. Vi anser 

inte att denna fördelning mellan könen är ett problem för studiens trovärdighet, bland 

annat eftersom ingen differentiering sker och att inga slutsatser dras gällande skillnader 

mellan kön. Däremot är vi medvetna om att en jämnare fördelning mellan kön hade 

kunnat möjliggöra att fler effekter identifierats. Vid intervju med den enda manliga 

respondenten framkom dock likande effekter som de övriga, vilket gör att vi anser 

problemet har liten relevans för studiens trovärdighet. Varför representanter från dessa 

intressentgrupper, aktiva och kommun, valdes ut för intervjuer diskuteras och 

analyseras vidare i studiens empiri och analys. Då tydliga svarsmönster återkommer i 

intervjuer med respondenter samt då ingen ny relevant information tillkommer har en 

mättnad uppnåtts (Ahrne & Svensson, 2011, s. 44). Efter intervjuer med åtta aktiva i 

föreningen kunde detta mönster urskiljas. Eftersom respondenterna gav liknande svar, 

ansåg vi att materialet var tillräckligt, då fler intervjuer troligtvis inte skulle leda till ny 

relevant kunskap för studien. 

Övrig kontakt med respondenter 

 

En löpande kontakt med tränare i föreningen har förts via mejl, detta för att bland annat 

få information kring hur engagemanget i föreningen ser ut från tränare och föräldrar. 

Exempelvis är det relevant för studien att beräkna hur mycket ideellt arbete tränare utför 

för föreningen. En kontakt via mejl har även förts med en representant från 

Folketshusföreningen i Piteå. Respondenten gav information kring hur driften av en 

ungdomsgård ser ut samt hur denna finansieras. Den informationen är relevant för 

studien, då ungdomsgårdar, i vissa avseenden, har liknande karaktäristika som 

idrottsföreningar. Dessa kontakter och informationen från dessa presenteras mer 

ingående i studiens analys. För att införskaffa information gällande SROI kontaktades 

även en respondent som arbetar med utveckling och utbildning kring metoden. Detta 

eftersom, som ovan nämnts, information och forskning kring ämnet inte är utbred och 

metoden är relativt ny och oprövad. Denna kontakt medförde att vi kunde tillgodogöra 

oss en bra grund och förståelse för metoden samt att samtalet ledde fram till nya 

infallsvinklar som togs i beaktning i denna studie.   

4.3 Undersökningsinstrument 

 

De frågor och teman som vi utgått från i våra intervjuer presenteras i en intervjuguide, 

se bilaga 2. En intervjuguide bör innehålla de centrala delar som studien behandlar och 
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det kan vara lämpligt att strukturera frågorna efter deras känslighet och relevans. För att 

intervjupersonen ska känna sig bekväma bör de inledande frågorna vara mer allmänna 

för att sedan leda in på mer omfattande och centrala diskussionsområden. (Dalen, 2008, 

s. 31) I vår intervjuguide har en inledande sektion med allmänna frågor kring de aktivas 

medlemskap i föreningen inkluderats, tillsammans med frågor om exemeplvis ålder. Vi 

har valt att inleda intervjuerna på det sättet just för att få intervjupersonen att känna att 

frågorna är lätthanterliga och för att situationen ska kännas bekväm. Därefter ställs mer 

specifika frågor kring upplevelser som kräver något större eftertanke. Det är relevant att 

insamlad data kan svara på det aktuella problemet och till den teoretiska referensramen 

(Johansson-Lindfors, 1993, s. 108). För att tydliggöra detta samband presenteras 

intervjufrågorna tillsammans med vilken teori de ämnar svara till, för att tydliggöra dess 

relevans för studien. 

I bilaga 2,3 och 4 presenterade intervjufrågor som behandlar olika områden och dessa 

har utgjort strukturen för intervjuerna. Att bygga upp olika teman som berörs i intervjun 

kännetecknas av en semistrukturerad intervju (Patel & Davidson, 2011, s. 82). Frågorna 

ställdes inte i följd utan vi som författare strävade efter att nå en dialog med 

respondenterna som täckte dessa olika områden. Detta tillvägagångssätt är även något 

som Patel och Davidson (2011, s. 81) menar är vanligt vid kvalitativa intervjuer, att 

respondenten ges möjlighet att svara med egna ord.  Av naturliga skäl omformulerades 

även frågorna som ställdes till de yngre aktiva i föreningen, dessa går att finna i sin 

helhet i bilaga 3. Ett exempel på en fråga som var svår för de yngre att förstå var; Vilka 

berörs av föreningens verksamhet? Detta eftersom ordvalet berörs kan vara 

svårbegripligt och därför modifierades frågan och en förklaring av vad som avsågs 

inkluderades. Frågan var även problematisk eftersom majoriteten av respondenterna inte 

identifierade sig med föreningen utan istället svarade utefter vilket lag de tillhörde eller 

den idrott som de bedriver. Vidare diskussion kring hur respondenterna identifierade sig 

med föreningen förs i kommande avsnitt. Vad gäller frågorna som ställdes till 

representanterna från Piteå Kommun användes samma diskussionsområden, som med 

de aktiva men ur kommunens synvinkel. Även dessa frågor går att finna i sin helhet i 

bilaga 4. Att vi gjort denna förändring vid intervju med respondenterna från Piteå 

Kommun anser vi inte förändrat innebörden av frågan eller möjligheten att tillgodogöra 

oss material som är användbart tillsammans med information införskaffad från 

föreningens perspektiv. Vi anser snarare att detta bidragit till en nyanserad bild och 

ökad förståelse för bland annat föreningens roll i samhället som stort. Vi anser inte 

heller att modifieringen av frågorna till de aktiva hindrat att ett tillförlitligt material 

samlats in. Innebörden av frågorna har inte förändras genom modifieringen utan endast 

formuleringen av frågan. Detta för att underlätta för de yngre respondenterna samt för 

att få dem att känna att frågan är hanterbar och att de behärskar intervjusituationen. 

4.4 Etiskt förhållningssätt 

 

Inom ramen för denna studie har vissa etiska principer följts. Till att börja med har 

tillstånd om att utföra studien kontrollerats, något som enligt Patel och Davidson (2011, 

s. 64) är relevant. Studien och syftet med forskningen har godkänts av Norrbottens 

Idrottsförbund, ordföranden för föreningen, lagledarna för respektive träningsgrupp 

samt de aktiva som intervjuats. Vad gäller intervjun med representanterna för Piteå 

Kommun har också de givit samtycke till studiens syfte.  

Vidare har etiska regler gällande humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 

ställda av Vetenskapsrådet, som har ett ansvar för att etiska krav på forskning ställs, 
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efterföljts. Det första kravet är informationskravet, där det är viktigt att forskaren 

informerar alla berörda individer om syftet med studien. (Patel & Davidson, 2011, s. 

62ff) Innan intervjuerna genomfördes har respondenterna fått information om hur deras 

svar kommer att behandlas och vad som är syftet med studien. Ytterligare ett krav som 

ställs på denna typ av forskning är samtyckeskravet, där det är viktigt att respondenterna 

frivilligt har valt att delta i studien (Patel & Davidson, 2011, s. 63). Alla respondenter 

tillfrågades om de ville vara delaktiga i studien och gavs information om hur studien 

kommer att publiceras. Respondenterna har även getts information om samt godkänt att 

samtalen spelas in och hur dessa inspelningar behandlas. Det tredje kravet som ställs på 

forskning är konfidentialitetskravet där det är relevant att alla personuppgifter behandlas 

så att inga obehöriga kan tillgodogöra sig materialet, samt att alla respondenter ska 

erbjudas så stor konfidentialitet som möjligt (Patel & Davidson, 2011, s. 63). Vi valde 

att erbjuda respondenterna delvis anonymitet vid deltagandet i studien. För att skydda 

respondenterna valde vi som författare att inte dokumentera personliga uppgifter, så 

som namn, då det inte är relevant för studien. Däremot anges befattning, ålder och kön 

som en del av analysen och således är inte respondenterna fullständigt anonyma, något 

alla respondenter samtyckt till. Vi anser inte heller att utelämningen av namn minskar 

trovärdigheten för studien då intervjupersonernas svar inte behandlas, med undantag för 

vissa utdrag av kärnpunkter, utifrån dem som individer. Syftet är att skapa en förståelse 

för vilket värde idrottsföreningar ger de aktiva som grupp samt relationen dem emellan, 

inte att på individnivå urskilja enskilda upplevelser och åsikter. Vi såg vidare fördelar 

med att erbjuda denna typ av anonymitet till respondenterna, då vi ansåg att det kunde 

öka deras benägenhet att ge uttömmande svar på frågorna som ställdes samt att de skulle 

känna sig mer bekväma i intervjusituationen. Däremot är vi och respondenterna 

medvetna om att föreningen som sådan nämns vid namn i studien och således 

framkommer även att de är aktiva i den föreningen som studerats. Att vi anger vilken 

förening som är objekt för studien anser vi vara nödvändig för studiens trovärdighet. Vi 

tycker att det är relevant att läsare vet vilken föreningen är, var den verkar och hur stor 

den är för att kunna göra egna relevanta tolkningar av det presenterade materialet. Det 

sista kravet på forskning är nyttjandekravet som innebär att de uppgifter som samlats in, 

gällande enskilda individer, endast ska användas till forskningsändamål (Patel & 

Davidson, 2011, s. 63). Den information som insamlats har endast använts av oss som 

författare, enbart det sammanställda materialet har gjorts tillgänglig för andra 

utomstående parter.  

Ytterligare en viktig del gällande material som inhämtas från respondenter är att de ska 

ha möjlighet att få ta del av resultaten, exempelvis kan sammanfattningar ges till 

respondenterna eller så kan resultaten anslås där alla kan ta del av dem (Patel & 

Davidson, 2011, s. 64). Vi som författare informerade alla respondenter om var studien 

publiceras och att de kan finna studien i sin helhet där. Efter intervjuerna med 

ordföranden för föreningen, de aktiva och med representanterna för Piteå Kommun 

sammanställdes material som framkommit och som inkluderats i studien och skickades 

till respondenterna via mejl. Detta för att de skulle ha möjlighet att gå igenom sina svar, 

se om de ville ändra, ta bort eller tillägga något samt att de fick möjlighet att se om vi 

som författare tolkat deras svar på ett korrekt sätt. Vi erbjöd även dem att tillgodogöra 

sig studien i sin helhet då den sammanställts. Endast kommunrepresentanterna 

kommenterade att de önskade förtydliga vissa resonemang och formuleringar, något 

som togs i beaktning och omformulerades. Utöver detta fanns inga övriga synpunkter på 

det sammanställda materialet.  
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Intervju med barn 

 

I denna studie har vissa intervjuer gjorts med medlemmar i föreningen som är under 18 

år. Vid intervjuer med barn finns det vissa aspekter som bör beaktas och som skiljer sig 

från intervjuer med vuxna. Vid intervjuer med barn är det speciellt vikigt att vara 

accepterande och att visa engagemang och intresse för det barnet berättar. En annan 

relevant aspekt är att värdera hur trovärdig ett barns uppgifter är. Frågorna i intervjun 

bör ställas på ett sådant sätt att barnen inte blir förvirrade utan känner att de kan svara 

utifrån sin egen förmåga och inte styrs av frågorna. (Dalen, 2008, s. 43ff) Däremot bör 

inte frågorna ställas med tillgjordhet för att likna barn, utan barn bör bemötas som en 

jämställd och ges enkla, konkreta frågor. (Häger, 2007, s. 194) Detta är en av 

anledningarna till att frågorna omformulerades något i intervjuerna med de yngre 

ungdomarna. Förutsättningarna för att genomföra intervjuer med barn är med andra ord 

liknande som för intervjuer med vuxna. När det gäller intervjuer med barn är dock 

förberedelserna och sättet intervjuerna genomförs på extra viktiga. Vid de intervjuer 

som genomfördes i denna studie kontaktades ungdomarna via sina ledare i föreningen 

och intervjuerna skedde i anknytning till de träningar som barnen deltog i eller i deras 

hemmiljö, detta bidrog till att ungdomarna kände sig bekväma i situationen. Vi inledde 

även samtalen med att låta barnen prata fritt kring sitt engagemang i föreningen, just för 

att de skulle känna sig bekväma i intervjusituationen. Detta samtal underlättades av att 

en av författarna själv varit aktiv i föreningen, då det bidrog till en större förståelse för 

barnens situation och förenklade inledningen av samtalen. Vad gäller trovärdigheten 

kring respondenternas svar, anser vi den vara hög, eftersom endast uppgifter gällande 

barnens egna uppfattningar och tankar efterfrågades. 

Det finns ingen regel som anger att tillstånd måste ges från föräldrar för intervjuer med 

barn. Barn och ungdomar har egen yttrandefrihet och det viktigaste är att intervjun och 

studiens material inte skadar intervjupersonen. (Häger, 2007, s. 195ff) Vi har inte 

ansökt om tillstånd hos föräldrarna för de intervjuer som genomförts. Eftersom 

intervjuerna skett i samband med medlemmarnas träningstillfällen har istället ledarna 

tillfrågats. Vi bedömer att ledarna är anförtrodda av föräldrarna och således kapabla att 

ta beslut kring denna typ av godkännande. Vidare anses att materialet i denna studie inte 

skadar respondenterna på något sätt därför ses de etiska problemen som små.  

4.5 Materialinsamling 

Intervjusituationer 

 

En relevant del att lyfta i en studie är i vilken miljö och i vilket sammanhang 

intervjuerna genomfördes (Ahrne & Svensson, 2011, s. 52). Därför följer en beskrivning 

av intervjuerna, hur de gick till och var mötet med respondenterna skedde.  

 

Då föreningen Strömnäs verkar i en annan stad än författarnas studieort var målet att 

genomföra samtliga intervjuer under en vecka när vi kunde befinna oss på plats för att 

genomföra intervjuerna ansikte mot ansikte. Majoriteten av intervjuerna genomfördes 

också på detta sätt, där representanter för kommunen intervjuades på sitt kontor och 

aktiva i handbollssektionen intervjuades i samband med deras träningstillfällen. Då 

vissa intervjuer genomfördes i lokaler som också andra människor har tillgång till fanns 

vissa störningsmoment, exempelvis kom det in andra personer i rummet vid två 

tillfällen. Dessa avbrott var dock kortvariga, då personerna lämnade rummet omgående 

och respondenterna verkade inte särskilt påverkade av händelsen utan kunde snabbt 
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återgå till att besvara frågor. Vid intervjutillfället med Piteå Kommun, deltog två 

representanter från Kultur och Fritid. Mötet skedde på ett kontor och inga 

störningsmoment inträffade, bortsett från att en av representanterna kom in i 

intervjurummet någon minut efter att samtalet hade börjat. Detta var däremot inte av 

särskilt stor betydelse för insamlingen av material, eftersom intervjun just startat och 

upptogs direkt efter en kortare presentation mellan deltagarna i rummet.  

 

Intervjuer med aktiva i skidsektionen genomfördes genom telefonintervjuer, detta 

eftersom samtliga i skidsektionen hade aktiviteter inbokade under den vecka som vi 

befann oss på plats och var därför inte anträffbara för intervjuer ansikte mot ansikte. 

Telefonintervjuerna genomfördes därför veckan efter att handbollssektionen 

intervjuades. Dessa följde samma upplägg som intervjuerna ansikte mot ansikte och vi 

anser att det insamlade materialet inte påverkats av att vissa intervjuer genomförts via 

telefon. Majoriteten av respondenterna befann sig hemma under intervjutillfället där de 

kunde tala ostört och störningsmoment var sällsynta. Vid ett tillfälle befann sig en 

respondent utanför sin hemmiljö men störningsmomenten var få och respondenten 

kunde tala ostört, därför anser vi att det inte påverkat det insamlade materialet.  

 

Båda författarna medverkade vid samtliga intervjuer men hade olika roller under 

intervjuerna. En författare genomförde intervjun och ställde frågor medan den andra 

observerade och antecknande. Detta sätt att genomföra intervjuerna valdes dels för att 

personen som ställde frågorna skulle kunna fokusera på respondenten men också för att 

inte skapa en situation som, för respondenten, kunde uppfattas som två mot en. Att 

lägga upp intervjun på detta sätt är även något som Ahrne och Svensson (2011, s. 52) 

menar kan vara fördelaktigt då en person kan koncentrera sig på intervjun och en på att 

anteckna och uppmärksamma intressant och relevant information som framkommer. 

Längden för intervjuerna varierade mellan cirka 15-30 minuter. Den varierade längden 

berodde på vilken respondent som intervjuades, exempelvis var intervjun med 

kommunen längre eftersom det då ställdes övergripande frågor kring 

föreningsverksamhet i allmänhet för att öka förståelsen men även mer specifika frågor 

kring föreningen Strömnäs. För samtliga intervjuer anser vi att längden var lämplig och 

väl disponerad.  

Access 

 

Vid diskussion kring access till material syftar vi dels på access till respondenter samt 

access till den information de besitter.  Under perioden vi hade möjlighet att genomföra 

intervjuerna, med tanke på att en del av studien var tvungen att färdigställas innan, hade 

vissa aktiva hunnit avsluta sin tränings och tävlingssäsong. De som hade hunnit avsluta 

sin säsong var dock de yngsta tävlande i handbollssektionen, några som inte ingick i 

vårt urval. Det medförde att vi hade tid att samla in material från övriga aktiva, inom 

ramen för deras träningssäsong. Detta är något som vi anser vara bra, då frågorna kunde 

ställas till respondenterna i en tid då de i högsta möjliga grad var engagerad i föreningen 

och involverad i idrottsaktiviteten. Vi valde, som tidigare nämnts, att göra en inledande 

mejlintervju med ordföranden för föreningen Strömnäs GIF. Eventuellt hade det varit 

lämpligare att göra en telefonintervju eller en intervju ansikte mot ansikte, för att 

exempelvis ha möjlighet att ställa följdfrågor.  Dessa var dock inte passande alternativ 

då respondenten vid tiden för intervjun var upptagen med sitt arbete och personen 

befann sig på utbildning. Vi anser att svaren vi fick från mejlintervjun var uttömmande 

och beskrivande, vilket gör att vi inte ser exempelvis avsaknad av möjlighet till 
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följdfrågor, som ett problem. Gällande respondenterna på Piteå Kommun, så har de varit 

tillmötesgående och genom dem har vi haft möjlighet att få den informationen vi 

behövt. 

Vad avser intervjuerna anser vi att det hade varit fördelaktigare att genomföra alla 

intervjuer ansikte mot ansikte men då detta inte var en möjlighet genomfördes 

telefonintervjuer med aktiva i skidsektionen. De aktiva var öppna i vår konversation 

med dem över telefon och till en viss del upplevde vi att de var mer avslappnade i 

samtalet än de aktiva som intervjuades personligen. Detta medförde att vi kunde 

tillgodogöra oss bra information även om vissa element av intervjun, på detta sätt gick 

förlorat, så som kroppsspråk och möjlighet att uppmuntra och visa deltagande gentemot 

respondenterna på andra sätt än med rösten.  

Vi anser även att de utvalda respondenterna har besuttit tillräckligt med information för 

att deras svar ska anses vara tillförlitliga. Ordföranden för föreningen, gav uttömmande 

svar om bland annat föreningens intressenter samt verksamhet i stort. Personens 

position i föreningen tyder även på en god insyn i verksamhetsstrukturen och han har 

således den kunskap som krävs för att ge korrekt information. Respondenterna från 

Piteå Kommun sitter på positioner som är direkt kopplade till kultur och fritid, vilket 

gör att de har god insyn i föreningslivet i Piteå Kommun, vad föreningar betyder för ett 

samhälle och även om hur den specifika föreningen, Strömnäs GIF, agerar och verkar. 

De aktiva i föreningen som intervjuats, har frågats kring deras personliga erfarenheter 

och upplevelser av att vara med i föreningen, därför anser vi att varje individ har goda 

möjligheter att ge tillförlitlig information. Utmaningen för att tillgodogöra oss den 

informationen låg i att få respondenterna att ge så utförliga svar på frågorna som 

möjligt, något som vi anser att vi lyckats bra med och detta beskrivs även ovan i 

avsnittet för intervju med barn.  

Databearbetning 

 

Varje intervju spelades in och dessa transkriberades omgående för att nå bästa möjliga 

reslutat, i fall att något behövdes tilläggas medan intervjun låg nära i minnet. Den första 

transkriberingen innebar en direkt översättning av intervjusituationen till text. Innan vi 

skickade materialet till respondenterna för granskning, se etiskt förhållningssätt, 

sammanställdes materialet till skriftspråk och endast det material som används i studien 

inkluderades. Att göra text mindre talspråkigt kan vara en fördel för att öka förståelsen 

för materialet samt att undvika att respondenterna känner sig obekväm då talspråk och 

dialektala fraser kan framstå som förvirrande och lösryckta (Ahrne & Svensson, 2011, s. 

55ff).   

4.6 Tillämpning av SROI 

 

I detta avsnitt ges en presentation över hur SROI-analys genomförs och vilka moment 

som ingår. Riktlinjer som präglar arbetet presenteras även för att ge läsare en bild av hur 

arbetet med metoden bör utföras. Vid SROI-analys ges alla effekter, sociala, 

miljömässiga och ekonomiska ett finansiellt värde. För att kunna göra detta används 

proxytermer som är monetära uppskattningar av vad effekten är värd. Då termen är en 

uppskattning är det inte ett exakt värde som presenteras utan termen är till för att 

underlätta en värdesättning och påvisande av vilka delar som skapar värde. (Nilson & 

Hahn, 2012, s. 108ff) En SROI-analys bygger på en subjektiv bedömning av vad 

effekter är värda och precis som att varor och tjänster på marknaden värderas till ett pris 
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försöker en SROI-analys att sätta ett finansiellt värde på effekter som normalt sett inte 

värderas, så som självkänsla eller meningsfullt arbete. Proxytermerna används då för att 

underlätta detta. (Nilson & Hahn, 2012, s. 108ff) Genomförandet av en SROI-analys är 

uppdelat i sex steg. Stegen bygger på varandra men är inte en linjär process, ofta är det 

bland annat nödvändigt att gå tillbaka och bearbeta samt reflektera över tidigare 

genomförda steg. (Nilsson & Hahn, 2012, s. 11) Dessa steg presenteras nedan för att ge 

läsaren en bild av mätinstrumentet och en inblick i hur delar av den empiriska delen av 

denna studie behandlats. 

 

SROI-steg SROI-principer 

 
1. Analysens omfattning och intressentidentifiering  

 

1. Involvera intressenter 

2. Kartläggning av effekter 

 

2. Förstå vad som förändras för intressenterna 

3. Mätning av effekter 3. Värdera det som är relevant med proxytermer 

 

4. Analysobjektets påverkan 

 

4. Inkludera det väsentliga 

5. Beräkna SROI-värdet 

 

5. Överdriv inte 

6. Redovisa, förankra och använd informationen 

 

6. Var transparent 

 7. Få analysen granskad 

 

 
Figur 6.  SROI-principer och SROI-steg 
Inspirerad av: (Nicholls et al., 2009, s. 9ff) 

SROI-steg 

 

I steg 1 av SROI-analyser fastställs vad som ska vara föremål för analys och vilka 

resurser som krävs för genomförandet. En redogörelse för analysobjektet för denna 

studie har presenterats ovan. En genomgång av möjliga intressenter genomförs också 

för att identifiera vilka som bör fokuseras på. (Nicholls et al., 2009, s. 9) I denna studie 

genomförs en separat diskussion och analys kring förenigens intressenter, då det är en 

del av studiens problematisering. Den analysen används därefter för att vidare studera 

idrottsföreningens värdeskapande. Steg 2 och 3 behandlar insamlande av material för att 

få information om vilka effekter studieobjektet skapar för intressenter samt vilka 

insatser som krävs för att möjliggöra dessa effekter (Nicholls et al., 2009, s. 9). För att 

få information om vilka effekter föreningen skapar för dess intressenter intervjuades 

respondenter från föreningen, dessa kartlades och presenteras för läsaren i en modell. 

Idag finns, som tidigare presenterats, ett ökat behov för idrottsföreningar att mäta och 

synliggöra effekter de har på samhällen i vilka de verkar (Cerut, 2008, s.5 ). Därför sker 

i denna studie en fortsatt analys kring effekterna och en värdering av dessa genomförs. I 

Steg 4 och 5 analyseras de effekter som skapas vidare och en diskussion kring hur stor 

del av dessa som kan tillskrivas en organisation eller aktivitet förs genom en 

känslighetsanalys. Här beräknas även det SROI-värde, som i studiens teoriavsnitt, 

presenterats. (Nicholls et al., 2009, s.10) I denna studie beräknas inte detta värde utan 

ett större fokus läggs på en övergripande diskussionen kring värdeskapande och 
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känslighetsanalys. Det sjätte och sista steget behandlar främst hur rapporten bör 

användas efter att den är färdig och en kvalitetsgranskning är exempelvis möjlig. 

(Nicholls et al., 2009, s. 10) Detta steg tas ej i beaktning i denna studie, bland annat 

därför att vi inte genomför en fullskalig SROI-analys och rapport, utan endast inslag av 

metoden appliceras på denna studie. Hur material från SROI-analys kan användas och 

kommuniceras berörs i studiens avsnitt för rekommendation till vidare forskning. 

SROI-principer 

 

Vid genomförandet av en SROI-rapport är bedömningar och avvägningar nödvändiga 

att göra av författarna. För att kunna säkerställa en trovärdig analys ingår därför sju 

principer för arbete med SROI. (Nicholls et al., 2009, s. 9) Dessa principer, som 

presenteras i modellen ovan, har vi som författare försökt följa för att studiens resultat 

ska bli så trovärdigt som möjligt. I denna studie inkluderas intressenter, då de är 

delaktiga i identifiering av andra intressenter samt att information kring deras 

upplevelser av föreningen utgör delar av det empiriska materialet, vilket är den första 

principen (Nicholls et al., 2009, s. 9ff). Förståelsen som vi ämnat tillgodogöra oss för 

intressenternas situation, genom intervjuer, medför att vi beaktat den andra principen för 

metoden (Nicholls et al., 2009, s. 9ff). En annan del av syftet med studien är att 

analysera hur ett värde kan påvisas och därför använder vi oss av proxytermer för att 

försöka ge de effekter, som identifieras genom studien, ett monetärt värde som kan 

underlätta värderingen och påvisandet. Detta gör att vi även har uppfyllt den tredje 

principen (Nicholls et al., 2009, s. 9ff) . När det gäller den fjärde och femte principen, 

att inkludera det som är väsentligt, har vi som författare gjort avgränsningar i studien 

samt värderingar av framkommet material för att rikta studien och värdera det som är 

relevant. Beräkningarna kring proxytermerna har även gjorts i underkant för att inte 

överdriva värderingen av de identifierade effekterna. För att uppfylla den sjätte 

principen, transparens i arbetet (Nicholls et al., 2009, s. 9), har vi tydligt förklara vårt 

tillvägagångssätt och de val vi gjort i samband med de inslag vi använt av SROI-analys. 

Den sista principen är att analysen bör granskas av metodkännare för att kvaliteten ska 

kunna säkerställas (Nicholls et al., 2009, s. 9). Det är något som vi inte har möjlighet att 

genomföra inom ramen för denna studie och därför inte något som vi valt att inkludera i 

vår analys. Då ingen fullskalig SROI-analys och rapport presenteras anser vi vidare inte 

att en sådan granskning är relevant.  

Moment i SROI-analys 

 

I en idrottsförening är det mesta arbete som utförs ideellt, därför värderas och inkluderas 

det frivilighetsarbete som möjliggör driften av studieobjektet. Det finns olika sätt att 

värdera ideellt arbete men en vanlig metod är att använda den timlön plus sociala 

avgifter som skulle ha utbetalats om arbetet varit avlönat (Nilson & Hahn, 2012. S 46). I 

denna studie är det svårt att avgöra vad ett arbete så som ledare för ett handbollslag 

skulle innebära för genomsnittlig timlön och bland annat därför har ett mer generellt 

timvärde för frivillighetsarbete använts. Ett exempel på ett sådan är det timvärde från 

2011 som EU-programmet LEADER har tagit fram, där de värderar ideellt arbete, som 

utförs av en vuxen person, till 175 kronor i timmen (Nilson & Hahn, 2012, s. 47). 

Eftersom det timvärdet är ett accepterat värde som används inom Europa och i liknande 

forskningsstudier samt att värdet inte är äldre än två år, anses det vara tillämpligt i 

denna studie.  
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Efter att effekter identifierats bör också en beräkning av en nyttoperiod genomföras. Då 

beräknas hur länge värde skapas av en effekt som påverkat en intressent. Detta för att 

vissa effekter kan vara små på kort sikt men kan skapa större värde på längre sikt, eller 

tvärtom. (Nilson & Hahn, 2012, s. 64) För en idrottsförening där aktiviteter sker 

löpande är det svårt att uppskatta något start och stoppdatum för mätning av effekterna. 

Då alla medlemmar har olika förutsättningar och spenderar olika lång tid i föreningen 

varierar också deras nyttoperiod. Det blir därför svårt att identifiera någon allmän 

nyttoperiod för medlemmarna i föreningen men en diskussion förs i studiens avsnitt för 

empiri och analys, hur dessa effekter kan påverka intressenter på längre sikt. I relation 

till detta bör även en diskussion kring effekternas avtrappning lyftas, alltså i vilken takt 

effekterna avtar under nyttoperioden (Nilson & Hahn, 2012, s. 68). Så länge 

medlemmarna är aktiva i föreningen sker ingen avtrappning men när de lämnar 

föreningen påverkas även upplevelsen av effekterna, då de avtar eller upphör. Däremot 

beräknas inte denna avtrappning i relation till de effekter som värderas, detta eftersom 

fokus för studien är att påvisa värdet som en idrottsförening skapar för dess intressenter. 

Vi anser att denna diskussion och inkludering av effekters nyttoperiod och avtrappning 

är av större relevans då ett visst projekt avsedd för en viss grupp individer utvärderas. 

Idrottsföreningar skapar löpande effekter under hela tiden föreningen är aktiv och 

individer engagerar sig i dessa. Detta är även något som Nilsson och Hahn (2012, s. 70) 

menar är det viktigaste vid beräknandet av dessa. Det mest relevanta är inte att 

mätningen ska vara så exakt som möjligt utan att det leder till en diskussion och 

förståelse kring hur olika effekter kan skapa värde över tid.  

När beräkning av vilket värde som skapas av en idrottsförenings aktiviteter och de 

effekter som upplevs av intressenterna genomförs är det viktigt att, som ovan nämnts, 

tillskrivning tas i beaktning. Vissa av effekterna kan inte endast tillskrivas 

medlemskapet i föreningen. Vid en SROI-analys beräknas därför också deadweight, där 

en uppskattning görs kring hur stor del av effekten som hade uppstått även utan de 

undersökta aktiviteterna. Dessutom beräknas tillskrivning, där det undersöks hur stor 

del som beror på andra aktiviteter än de som undersöks. För att beräkna deadweight 

jämförs ofta intressenterna med en annan grupp som inte tagit del av de aktiviteter som 

analyseras. (Nilson & Hahn, 2012, s. 74ff) Genom att göra en kartläggning av vad som 

bör tillskrivas en aktivitet kan en god förståelse skapas för hur aktiviteter och 

organisationer är relaterade till varandra. En kartläggning kan därför bidra till att 

uppmärksamma hur ett samarbete skulle bidra till ytterligare värdeskapande. (Nilson & 

Hahn, 2012, s. 80)  
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5. Empiri och analys 
 

I detta kapitel ges en redogörelse för det empiriska material som insamlats under 

studien. Detta för att läsaren ska få en förståelse för respondenterna och deras 

situation. Materialet presenteras tillsammans med tillhörande analys för att placera 

analysen i sitt sammanhang och underlätta förståelsen för hur materialet har 

behandlats. Först presenteras och analyseras vilka intressenter som identifierats, 

därefter behandlas relationen till intressenterna och slutligen presenteras empirin för 

värdeskapande med inslag av SROI-analys.     

 

Intressentteorin ämnar förklara inför vem företag och organisationer är socialt ansvariga 

(Kakabadse et al., 2005, s. 289). Teorin har dock blivit kritiserad för bristande 

tillämpbarhet då de verktyg som finns för att analysera intressenter inte anses vara 

tillräckligt utvecklade (Kakabadse et al., 2005, s. 292). Även Freeman et al. (2010, s. 

287), som är en av grundarna till intressentteorin, menar att teorin behöver utvecklas. 

Bland annat menar de att det är nödvändigt att den utvecklas på ett sätt som gör att den 

tydligare kan beskriva hur organisationer hanterar relationen till dess intressenter och 

hur den ser ut. Vidare finns en otydlighet kring vad värde betyder för de olika 

intressenterna. Sist men inte minst menar de även att det behövs utveckling kring hur en 

organisation kan skapa ett värde för dess intressenter och hur effekten av värdeskapande 

kan mätas. (Freeman et al., 2010, s. 287) Det är alltså inte tillräckligt att endast 

identifiera vilka olika intressenter som finns och som berörs av en organisations 

verksamhet, utan det är även relevant att se till hur relationen dem emellan ter sig. Här 

spelar legitimiteten en stor roll då det är ett sätt för organisationer att erhålla 

trovärdighet för sin verksamhet (Suchman, 1995, s. 574ff). Denna legitimitet kan 

exempelvis uppnås genom att leva upp till förväntningar som ställs (Claasen & Roloff, 

2011, s. 381). Ett naturligt led i detta blir då att se närmare på relationen som Strömnäs 

GIF har till dess intressenter och vad som efterfrågas.  

Denna analys kommer därför att inledas med en identifiering av föreningens 

intressenter, därefter kommer relationen mellan intressenter och förening att utredas och 

analyseras. Denna del ämnar svara på vilka som är intressenter till en idrottsförening. 

Vilket värde idrottsföreningen skapar och hur det värdet kan påvisas, analyseras genom 

inslag av SROI-analys. 

5.1 Identifiering av intressenter 

Inledande identifiering 

 

Den inledande identifieringen av intressenter började, som tidigare nämnts, med en 

intervju med ordföranden för Strömnäs GIF. En fråga som ställdes var vilken roll denne 

ansåg att föreningen har i samhället. Där svarade respondenten att aktivitetsrollen var 

den viktigaste, att föreningen verkar för att ge barn och ungdomar en meningsfull 

fritidssysselsättning samt för att skapa grund för en sund livsföring. De som tävlar i 

föreningen skall även ha möjlighet att göra det på sin egen nivå. Ett annat av 

föreningens mål är att utbilda bra ledare som kan agera som förebilder för de aktiva och 

deras föräldrar. Vidare tillfrågades respondenten om vilka som berörs av föreningens 

verksamhet och om det finns någon som berörs mer än andra. Där framkom att 

ordföranden anser att alla medlemmar, aktiva, anställda, styrelseengagerade och 

anhöriga till aktiva berörs direkt av föreningens verksamhet. Vidare menar han att även 
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andra grupper så som publik, sponsorer och motionärer, som utnyttjar föreningens 

motionsspår för att underhålla sin kondition, berörs av verksamheten. Ordföranden 

menade även att de aktiva i föreningen är de som berörs mer än andra. Personen beskrev 

vidare hur föreningen finansieras och där framkom att 25 procent av verksamheten stöds 

av bidrag från stat och kommun. Övrig finansiering menar respondenten kommer från 

ett stort ideellt engagemang, detta genom arbete och insamling av pengar från egna 

arrangemang och av sponsorer. En annan bidragande del till finansieringen är 

försäljning av olika produkter som genererar pengar till verksamheten.  

För att vidga identifieringen av intressenter genomfördes intervjuer med de aktiva i både 

skidsektionen och i handbollssektionen. Detta eftersom ordföranden för föreningen 

anser att det är den intressentgrupp som berörs mest av föreningens verksamhet. 

Intervjuer genomfördes även med representanter från Piteå Kommun, då de ser 

föreningens roll från ett bredare samhällsperspektiv och på så sätt kunde fler intressenter 

identifieras. Att identifiera intressenter på detta sätt är, som tidigare beskrivits, även en 

metod som tillämpats i anda studier (Mainardes et al., 2012,; Skoglund & Wessbro, 

2011).  

Fortsatt identifiering 

 

För att vidare identifiera Strömnäs GIF:s intressenter frågade vi respondenterna vilka de 

anser berörs av föreningens verksamhet och på vilket sätt. Nedan ges en 

sammanfattning av vilka de identifierade som intressenter och därefter följer diskussion 

och analys.  

 

Kommunen 

 

På frågan om vilka som berörs av en idrottsförenings verksamhet svarade en 

kommunrepresentant att ”Verksamheten berör alla”. Hon menar att förutom de aktiva i 

föreningen, som ofta är ett barn eller en ungdom, påverkas också deras föräldrar av 

verksamheten, då de ser till att den aktive tar sig till verksamheten och blir på så sätt 

involverad. Det är också vanligt att det är föräldrarna som är med och tar initiativ till att 

verksamheter startas, om de anser att någon aktivitet saknas. En av 

kommunrepresentanterna nämner även att det finns flera målgrupper av aktiva och att 

det exempelvis finns personer med funktionsnedsättning som också berörs av 

verksamheten. Dessa personer har i sin tur assistenter med sig som därmed även 

påverkas. Vidare förklarar hon att det i verksamheten finns ett antal intressentgrupper 

som också berörs så som ledare, anläggningspersonal samt domare i distrikten. Ledarna 

går ofta utbildningar via förbunden och på så sätt är också de berörda. Avslutningsvis 

nämner hon att kommunen berörs genom att det via skattemedel betalas ut stöd till 

verksamheten, något som också gäller för staten. ”På så sätt är det många som blir 

berörda av verksamheten”. På en fråga om kommunens roll som bidragsgivare till 

idrottsföreningar svarar hon att driften av de anläggningar där verksamheten utövas är 

ett av bidraget, eftersom anläggningarna är kostsamma att hålla igång. Hon påpekar 

även att andra stöd och bidrag beviljas, då det till exempel ges stöd till barn och 

ungdomsverksamhet och utvecklingsarbete hos föreningar samt ledarutbildningar. 

”Organisation både på kommun och förbundsnivå har en viktig roll, att ge 

förutsättningar till verksamheter”. 

 

Vid diskussion kring Strömnäs GIF som specifik idrottsförening förklarar hon att 

Strömnäs GIF har en stor betydelse för många grupper i samhället och nämner barn och 
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unga men också äldre som exempel. Av den anledningen är Strömnäs GIF även en 

viktig förening för Piteå som stad. Fritidsmöjligheter, som en idrottsförening erbjuder är 

också något som efterfrågas av innevånare i en stad och det spelar ofta en central roll i 

mindre orters samhällen. ”Det är bland det första folk frågar efter när de söker jobb 

eller vill flytta till Piteå” Kommunrepresentanten nämner också att andra lag eller 

föreningar kan påverkas av att en idrottsförening bedriver sin verksamhet, då hon 

beskriver problematiken med den minskning av årskullar som finns i Norrbotten. I och 

med att det finns färre barn startas inte heller verksamheter på samma sätt och detta gör 

att avstånden till de lag eller föreningar som finns blir större. Hon fortsätter med att 

påpeka att de minskade årskullarna och därmed de minskade underlaget till att bedriva 

föreningsverksamhet kommer att vara en viktig fråga i framtiden.  

 

Aktiva 

 

Vid intervju med kommunen gavs både en generell bild av vilka intressenter en 

idrottsförening i allmänhet kan ha men också exempel på hur Strömnäs GIF berör olika 

grupper. Intervjuerna med de aktiva i föreningen gav därefter en bild av vilka som mer 

specifikt berörs av just Strömnäs GIF:s verksamhet. Av naturliga skäl var det något 

svårare för de aktiva i föreningen att ge en utförlig bild av vilka som skulle kunna 

räknas till föreningens intressenter, då de saknar det helhetsperspektiv som 

kommunrepresentanterna besitter. Samtliga aktiva som intervjuades kunde dock ge 

exempel på någon eller några andra, förutom de själva, som berörs av Strömnäs GIF:s 

verksamhet. 

 

Alla respondenter ansåg att de själva berördes av verksamheten då de alla gav exempel 

på hur medlemskapet i föreningen påverkade deras vardag och utveckling. Förutom de 

själva var det också många som identifierade sina föräldrar som berörda av 

verksamheten, exempelvis berättade flicka-00 att ”Mina föräldrar är ju ganska ofta 

med på träningarna”. Andra intressenter nämndes också indirekt, då exempelvis tränare 

diskuterades som en viktig och uppskattad del av verksamheten. Exempelvis sa flicka-

00 att ”Tränarna är jättejättebra!” Andra respondenter angav ofta tränare som en 

viktig del i verksamheten då de anser att de kan prata med och känner ett stort 

förtroende för dessa.  

 

Flicka-00 svarade att förutom de aktiva i föreningens båda sektioner skidor och 

handboll tycker hon att även de runt omkring verksamheten berörs av den. Hon nämnde 

specifikt föräldrar och syskon och påpekar att det krävs ett stort engagemang från 

föräldrarnas sida för att allt ska fungera med aktiviteten. En annan flicka-00 nämner 

också de aktiva i båda sektionerna hos föreningen men tillägger att föreningen även har 

verksamhet för yngre barn som inte är medlemmar men som har möjlighet att komma 

och prova på aktiviteter. Vidare beskriver hon att det vid anordnade tävlingar kan 

komma publik och titta samt att andra som inte är med i föreningen kan utnyttja de 

träningsspår som föreningen sköter. Att det finns andra i samhället, förutom de aktiva i 

föreningen som kan nyttja de träningsspår som finns, beskrivs också av en annan flicka-

99, ”Det är många som är ute och åker ”. Det här nämns också av en respondent från 

damlaget då hon säger att även människor som är idrottsintresserade men som själva 

inte utövar någon idrott kan titta på matcher eller andra evenemang som anordnas. En 

annan respondent från damlaget svarar att hon tycker att Strömnäs GIF även berör andra 

föreningar med sin verksamhet, eftersom det förekommer en del samarbeten 

föreningarna emellan. Samarbetet kan innebära att låna spelare mellan olika föreningar 
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och på så sätt kan föreningarna hjälpa varandra att hålla igång verksamheten. Vikten av 

dessa samarbeten poängterades även av kommunrepresentanterna. 

 

Nedan presenterade intressenter är en sammanställning över de som respondenterna 

(aktiva, kommunrepresentanterna och ordföranden för föreningen) till studien anser 

berörs av föreningens verksamhet. För att stödja de identifierade intressenternas 

relevans för studien följer en jämförelse mellan dessa och vanligt förekommande, i 

teoriavsnittet presenterade, intressenter till en idrottsförening. 

                           

Figur 7. Fortsatt identifiering av intressenter. 

Enligt Freeman et al., (2004, s. 365) är en intressent de som blir påverkade av eller som 

påverkar verksamheten. En av den mest frekvent angivna intressentgruppen är aktiva i 

föreningen, Nyholm och Svensson (2009, s. 77) menar även de att medlemmar är 

viktiga intressenter då de förutom sitt deltagande även bidrar till finansiering av 

verksamheten via medlemsavgifter. Freeman et al. (2010, s. 24ff) menar att kunder har 

en relation till organisationer eftersom de ger resurser i utbyte mot de produkter och 

tjänster som verksamheten erbjuder. Vi anser att medlemmar i detta fall är de som kan 

jämföras med traditionella företags kunder, då de ger föreningen resurser 

(medlemsavgifter, ideellt engagemang osv.) i utbyte mot den tjänst en idrottsförening 

erbjuder dem, därför är de en tydlig intressentgrupp till en idrottsförening. Andra 

intressentgrupper som identifierades vid intervjuerna var ledare och anställda, både de 

som arbetar i föreningen och de som arbetar på anläggningarna där föreningen bedriver 

sin verksamhet. Freeman et al. (2010, s. 24ff) påpekar också att anställda är en viktig 

del av en verksamhet, då de bidrar med kompetens mot ersättning och möjligheten till 

ett meningsfullt arbete. Även Nyholm och Svensson (2009, s. 94) anser att ledare och 

anställda är viktiga för en idrottsförening, då de är med och bedriver verksamheten. 

Vidare menar Nyholm och Svensson (2009, s. 149) att kommun och sponsorer är 

viktiga intressenter då de vanligtvis står för en del av finansieringen av 

idrottsföreningar. Dessa finansiärer och intressenter identifierades även av 

respondenterna i denna studie. Freeman et al. (2010, s. 24ff) menar även de att 

finansiärer av en verksamhet har en relation till organisationen eftersom de investerat 

kapital och förväntar sig positiva resultat i gengäld för detta. Vidare har Nyholm och 
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Svensson (2009, s. 14) identifierat Riksidrottsförbundet som en intressent, då 

organisationen agerar som stöd för de idrottsförbund och idrottsföreningar som verkar 

under Riksidrottsförbundet. Representanterna från Piteå Kommun angav 

idrottsförbunden runt om i landet som en intressent till idrottsföreningar och dessa, 

bland andra Norrbottens Idrottsförbund, verkar under Riksidrottsförbundet. Samhället är 

en annan aktör som ofta är en intressent och har en relation till organisationer, detta 

menar Freeman et al. (2010, s. 24ff) som beskriver att samhället ger en organisation en 

plats att verka inom och förväntar sig därmed att organisationen värnar om samhället 

och agerar som en god medborgare. Att samhället är en intressent till Strömnäs GIF 

framkom bland annat genom att respondenterna i studien angav exempelvis 

Kommunen, Staten, Kommuninvånare, Publik, Nyttjare av motionsspår, Yngre 

generationer med flera som intressenter vilka berörs av idrottsföreningens verksamhet. 

Majoriteten av de intressenter som identifierats genom intervjuerna återfinns således 

även i tidigare forskning och teori. Vi kan se att en organisation likt en idrottsförening 

har många typer av intressenter och att en intressent så som samhället kan inrymma en 

mängd olika kategorier. I det empiriska materialet återfinns mer specifikt beskrivna 

intressenter än i teorin, exempelvis anställda vid anläggningar, i stället för att enbart 

klassificera dem som anställda, eller de varierade intressenter som kan ingå i 

intressentgruppen samhälle.  

Det empiriska materialet där en identifiering av intressenter ingår styrker tidigare 

presenterad teori gällande intressenter till organisationer och idrottsföreningar.  Det 

finns därmed en koppling till tidigare forskning som medför att vi anser att de 

identifierade intressenterna är bra utgångspunkter för att vidare studera och analysera 

relationen mellan dem och idrottsföreningen. Denna studie har dock utvecklat och 

förtydligat vilka som specifikt är intressenter till Strömnäs GIF, något som kan förenkla 

deras arbete med sina intressenter och relationen till dessa, något som diskuteras i 

följande avsnitt. Att få denna specifika information är relevant, eftersom alla 

organisationer har olika intressenter beroende på vilken verksamhet de bedriver 

(Harrison & Wicks, 2012, s. 102).  

5.2 Relation till intressenter 

 

Ovanstående resonemang och analys har lett till en inledande identifikation av 

intressenter, det vill säga de som blir påverkade av eller som påverkar verksamheten 

(Freeman et al. 2004, s. 365). Denna identifiering är bred och ger ingen information om 

intressenternas relation till föreningen, vilket är relevant för att förstå hur föreningen 

kan hantera dessa på bästa sätt. Detta är en svårighet som förekommer vid applicering 

av intressentteori, exempelvis har många olika definitioner getts inom intressentteorin 

som ämnar beskriva det praktiska problemet, att egentligen vem som helst eller vad som 

helst kan påverka eller påverkas av en organisation. (Mitchell et al. 1997, s. 854) Dessa 

intressenter har dock olika relation till föreningen och bör därför kategoriseras för en 

ökad förståelse inför vilka föreningen bör påvisa sitt värde. Det finns däremot fördelar 

med att inleda identifieringen på liknande sätt som i avsnittet ovan, eftersom ingen 

potentiell intressent frånses innan analys (Mitchell et al., 1997, s. 854).  

Power, Legitimacy, Urgency 

 

För att öka förståelsen kring vilken relation olika intressenter har till idrottsföreningen 

följer här en analys av intressentkategorierna som presenterades i teoriavsnittet. Genom 

att kategorisera sina intressenter kan en organisation lättare se vilken prioritet en 
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intressent bör ha och vilket inflytande den har över verksamheten (Harrison & St John, 

1996, s. 47). Att kategorisera sina intressenter underlättar också identifieringen av dem 

och arbetet med intressenter blir mer dynamiskt då organisationer lättare kan se vilken 

uppmärksamhet som behöver riktas till olika intressenter i olika situationer (Mitchell et 

al., 1997, s. 855). 

De identifierade intressentgrupperna presenteras i modellen nedan. utifrån dessa ges en 

indelning av de olika intressenterna enligt de olika attributen power, legitimacy och 

urgency och de sju områden som presenteras enligt Mitchel et al. (1997, s 872). 

 

 

Figur 8. Föreningens relation till intressenter 
Inspirerad av: Stakeholder Typology: One, Two, or Three Attributes Present (Mitchell et al., 1997, s. 

874)  

I område 1, dormant stakeholder där intressenterna innehar makt (power) men saknar en 

legitim (legitimacy) relation eller ett brådskande anspråk (urgency) (Mitchell et al., 

1997, s. 875) placeras intressenterna Riksidrottsförbundet, Distriktsidrottsförbundet, 

Staten samt Sponsorer. Detta eftersom samtliga av dessa kan ha ett visst inflytande över 

Strömnäs GIF, främst genom sin position som beslutsfattare (Staten och 

Riksidrottsförbundet) men även genom sin finansiella makt. Exempelvis nämnde en av 

kommunrepresentanterna ”Det är politiken som kan ställa krav på vilket sätt dessa 

verksamheter (idrottsföreningar) bedrivs”. Hon beskriver vidare att det sker samarbeten 

med näringslivet i form av exempelvis sponsring för att genom föreningssatsningar 

utveckla kommunen. Däremot deltar inte Riksidrottsförbundet, 

Distriktsidrottsförbundet, Staten och Sponsorer direkt i föreningens verksamhet och då 
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deras finansiella och beslutsfattande makt är vilande finns inte heller något brådskande 

anspråk. Relationen intressenterna har till föreningen kan dock förändras över tid. 

(Mitchell et al., 1997, s. 879) Exempelvis kan föreningen få ett specifikt stöd eller 

bidrag från någon av intressenterna som tydliggör relationen. En annan möjlig faktor 

som kan förändra denna relation är om Staten eller något av idrottsförbunden beslutar 

om förändringar i styrande regler och dokument som berör idrottsrörelsen och 

föreningar runt om i landet. Ingen av de intervjuade nämnde dock något om dessa 

intressenter, förutom en kommunrepresentant som nämnde Idrottsförbunden samt Stat 

som ett sista steg i en kedja av intressenter, där hon nämnde möjligheten att även få 

beviljat stöd från staten. Därför anser vi att dessa intressenter tillhör denna kategori i 

dagsläget. 

Då intressenter i detta område, i likhet med intressenter i område 2 och 3, endast innehar 

ett av attributen betecknas de som latenta (Mitchell et al., 1997, s. 872). Detta gör att 

deras relation till föreningen inte är lika framträdande som andra intressenter och därför 

kommer de inte heller att behandlas i senare avsnitt i denna studie. Vi anser att 

föreningen bör fokusera på de intressenter som befinner sig i områdena 4,5 och 6 då det 

är dessa intressenter som har mest förväntningar på föreningen (Mitchell et al., 1997, s. 

872). De inkluderas dock i denna analys då vi anser det av värde för föreningen att veta 

hur relationen kan förändras och hur intressenterna skulle kunna uppnå ytterligare ett 

attribut.  

I område 2, discretionary stakeholders, återfinns de intressenter som har ett legitimt 

anspråk men som saknar makt i förhållande till föreningen och även aktualitet i sina 

krav (Mitchell et al., 1997, s. 875). Nyttjare av motionsspår, yngre generationer, andra 

föreningar, kommuninvånare och anhöriga till aktiva återfinns i området. Detta eftersom 

de, genom att agera i närmiljön till Strömnäs GIF, har en viss relation till föreningen 

och därmed legitima intressen i föreningens verksamhet. Exempelvis så kan de besöka 

tävlingar och matcher föreningen anordnar eller motionera på anläggningar föreningen 

tillhandahåller. Då de däremot inte själva är medlemmar i föreningen eller bidrar med 

finansiella medel, saknar de makt att påverka föreningen och dess verksamhet. Genom 

att de saknar makt kan föreningen själva välja om de vill engagera sig i deras intressen 

(Mitchell et al., 1997, s. 875). Detta är något som Strömnäs GIF valt att göra i vissa 

avseenden. Exempelvis nämndes av respondenter att verksamheten ibland riktas mot 

yngre generationer. Personer i denna yngre generation har då möjlighet att bli 

medlemmar vilket förändrar deras relation till föreningen. En respondent från Piteå 

Kommun berättade även att Strömnäs GIF gör ett betydelsefullt arbete då de ”Ordnar 

en rad tävlingar, för alla åldrar, även för de som inte är medlem i föreningen”. Då de 

yngre väljer att bli medlemmar i föreningen förändras relationen till föreningen. Genom 

att bli medlemmar skulle de också inneha attributet makt och därmed skulle de inte 

längre klassificeras som latenta intressenter, då de då skulle inneha två attribut. 

(Mitchell et al., 1997, s. 872) Om Strömnäs GIF vill utveckla relationen med sina 

intressenter och förstärka relationen till yngre är det alltså möjligt genom att de blir 

medlemmar. En annan möjlig utveckling av en relation är om Strömnäs GIF väljer att 

ingå i ett samarbete med andra idrottsföreningar. Ett sådant samarbete nämndes av en av 

respondenterna, där hon beskrev att Strömnäs GIF exempelvis lånar spelare till andra 

lag. En sådan typ av samarbete medför att relationen ändras, då samarbetet kan innebära 

att andra föreningar får brådskande anspråk eller större inflytande över verksamheten. 

I det tredje området, demanding stakeholders, placeras intressenter som endast har ett 

brådskande anspråk men som saknar legitimitet eller makt att influera verksamheten. 
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(Mitchell et al., 1997, s. 875), här placeras intressenten publik. De aktiviteter som 

Strömnäs GIF bedriver innefattar tävlingar och matcher där det förekommer åskådare. 

Publik kan ofta ha en åsikt om hur verksamheten bedrivs och känna att deras anspråk är 

aktuella. Det finns däremot också problem gällande dessa anspråk som kan störa 

föreningen och dess verksamhet. Detta diskuterades bland annat av en representant från 

kommunen där hon beskrev att föreningen även måste hantera situationer som uppstår 

med åskådare. Hon beskriver vidare att det kan uppstå situationer med åskådare som 

skriker eller stör på till exempel matcher och att det är något som kräver en dialog 

mellan föräldrar, aktiva och ledare, där värdegrundfrågor är viktigt att diskutera. Ingen 

av respondenterna angav dock att detta är ett problem som återfinns bland åskådare i 

Strömnäs GIF men detta är ändå något som kommun och föreningar arbetar aktivt med. 

Då frågor kring publik även berör vilken värdegrund en förening ska arbeta utifrån och 

då det är något som både förening och kommun arbetar aktivt med anser vi att detta 

utgör skäl för brådskande anspråk.  

I område 4, dominant stakeholders, innehar intressenterna både makt över verksamheten 

och ett legitimt förhållande till organisationen och därför blir deras inflytande viktigt 

(Mitchell et al., 1997, s. 876ff). Här placeras därför de intressenter som har en 

framträdande roll i Strömnäs GIF:s verksamhet. I intervjuer med både de aktiva, 

ordförande i föreningen samt med kommunrepresentanter framkom att medlemmar och 

aktiva i föreningen har en betydande roll då de både är en förutsättning för 

verksamheten men också bidrar med resurser. Detta gör att de kan anses ha både ett 

legitimt förhållande till föreningen och inflytande att påverka den. Förutom medlemmar 

och aktiva placeras även styrelseengagerade i detta område. Detta eftersom de är 

medlemmar men med ökat inflytande att påverka verksamheten. Även kommun 

nämndes som en viktig intressent då de framförallt innehar ett viktigt finansiellt 

inflytande. En kommunrepresentant uttryckte det som att ” Kommunen, i form av 

bidragsgivare har en stor påverkan i och med att vi oftast kan ställa krav på vilket sätt 

verksamheten ska bedrivas.” Hon beskrev vidare att enligt kommunens riktlinjer ska 

föreningar arbeta med värdegrund och policyfrågor men att kommunen inte vill styra 

den enskilda verksamheten allt för mycket utan att det mer handlar om att påverka på 

föreningsnivå. ”Jag menar inte att vi ska tycka till om de ska träna sidospark eller så, 

utan mer på föreningsnivå, vad är det för värdegrund föreningen arbetar efter och hur 

implementeras den i organisationen.” 

I område 5, dangerous stakeholders, finns de intressenter som har aktuella anspråk och 

makt att påverka men som saknar ett legitimt förhållande till organisationen. (Michell et 

al., 1997, s. 876ff) Bland Strömnäs GIF:s intressenter har inte någon intressent 

återfunnits som bör placeras i detta område. Vi kan inte se att någon av de identifierade 

intressenterna har aktuella anspråk och makt att påverka utan att också ha en legitim 

relation till föreningen. Detta är något som får anses som positivt för Strömnäs GIF, då 

en intressent med makt och aktuellt anspråk utan legitimt förhållande kan innebära en 

problematisk situation (Michell et al., 1997, s. 876ff). Ett exempel på en sådan situation 

skulle kunna vara om intressentgruppen publik stärker sin relation till föreningen. Då 

kan en intressentgrupp som saknar ett legitimt anspråk få inflytande över verksamheten 

och detta skulle eventuellt vara problematiskt för föreningen. Strömnäs GIF bör därför 

sträva efter att även i fortsättningen undvika att deras intressenter kategoriseras i detta 

område.  

I område 6, dependent stakeholders, finns intressenter som har legitima krav med 

aktuellt anspråk men som saknar inflytande att driva igenom sina krav och därför 
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behöver andra intressenter för att uppnå sina krav (Mitchell et al., 1997, s. 876ff). I 

Strömnäs GIF finns ett antal intressenter som berörs av föreningens verksamhet och 

som har ständig kontakt med föreningen men som själva inte influerar verksamheten 

utan ofta gör det genom någon annan intressent. Föräldrar ställer exempelvis krav på 

föreningen, gällande deras barns aktivitetsroll och kan således påverka verksamheten 

genom att delta tillsammans med de aktiva. Enligt respondenterna är det vanligt att 

föräldrarna ofta är med i verksamheten, ”Föräldrarna påverkas ganska mycket och de 

är ofta med”. Ledare och anställda har också en tydlig relation till föreningen men deras 

makt att påverka verksamheten är ofta bunden till vad de aktiva och medlemmarna i 

föreningen vill. ”Ledare ska agera som förebilder för de aktiva och deras föräldrar.” 

Föräldrar är enligt en av kommunrepresentanterna ibland också med och startar 

verksamheter och på så sätt har de en tydlig relation till föreningen och dess 

verksamhet. Även i dessa fall är de dock beroende av andra intressenter för att 

verksamheten ska fungera. Beslut i en idrottsförening är medlemsbaserade (Rf, 2012, s. 

2ff) och en tränare eller andra anställda har därför begränsad makt att påverka 

föreningen. Det som kan påverkas är den enskilda verksamheten men då sker detta ofta i 

samråd med andra intressenter.  

I område 7, definitive stakeholders, återfinns de intressenter som dels har högt 

inflytande genom makt, en legitim relation till verksamheten och en hög angelägenhet i 

sina krav (Mitchell et al., 1997, s. 878). I dagsläget finner vi att ingen av de ovan 

identifierade intressenterna besitter alla tre attribut, däremot kan detta ändras om det är 

någon av intressenterna eller intressentgrupperna som får fler attribut på grund av 

förändringar i relationen till föreningen (Mitchell et al., 1997, s. 878). Vidare anser vi 

att samtliga intressenter som behandlas har någon form av relation till föreningen och 

därför har inte några icke-intressenter kunnat identifieras. 

Strömnäs GIF har ett antal intressenter som skulle kunna uppnå de tre attributen och få 

en framträdande roll. Alla intressenter som identifierats har olika behov och samtliga är, 

på ett eller annat sätt, viktiga för att idrottsföreningen ska ha möjlighet att bedriva sin 

verksamhet. Därför genomförs inte dessa kategoriseringar för att rangordna 

intressenterna efter dess relevans, utan för att underlätta förståelsen för dem. En 

organisation behöver veta när, hur och vilken typ av uppmärksamhet som bör ges till 

vilken intressent (Mitchel et al., 1997, s. 855). För denna analys är det däremot relevant 

att göra ett val kring vilken av dessa intressenter som är en huvudintressent till 

föreningen och som bör inkluderas i fortsatt analys. Därför följer en diskussion och 

analys kring en typ av rangordning av dessa.  

De som ovan nämnts i område 4, dominant stakeholders, skulle kunna få ett tredje 

attribut om deras anspråk blir brådskande. Detta skulle exempelvis kunna ske genom att 

medlemmar ställer krav på föreningen som gäller deras medlemskap. Om inte 

föreningen ser till dessa brådskande anspråk riskerar de att medlemmarna inte längre 

accepterar föreningens verksamhet och kräver en förändring. Även intressenter, som i 

dagsläget, befinner sig i område 5 och 6 har möjlighet att få ett tredje attribut och då 

placera sig i denna kategori.  Då föräldrar, som ovan nämnts, ställer krav på föreningen 

genom deras ungdomars aktivitetsroll, kan deras relation till föreningen ändras genom 

att förändringar kring de aktivas attribut sker. Även ledare är beroende av hur 

medlemmar och aktiva anser att föreningens verksamhet bör bedrivas och därför gäller 

liknande förutsättningar för dem. Således är aktivitetsrollen en viktig komponent i 

föreningen, då den influerar och påverkar stora delar av verksamheten. Vi anser inte att 

publik, som återfinns i område 6, kan få det tredje attributet makt, utan att ändra sin 
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relation till föreningen och exempelvis bli medlem eller aktiv. Något som återigen 

speglar vikten av att vara aktiv i föreningen för att också ha ett inflytande över 

verksamheten.  

Det är således främst intressenterna i område 4 som kan få ett tredje attribut och därför  

är det dessa intressenter som har störst inflytande över föreningen. I området återfinns i 

nuläget aktiva, medlemmar, styrelseengagerade och kommunen. Bland dessa 

intressentgrupper finns många likheter, exempelvis mellan medlemmar och aktiva.  

Utöver medlemmar och aktiva placeras också Styrelseengagerade som en central 

intressentgrupp. Även styrelseengagerade har många likheter med de andra 

intressentgrupperna, exempelvis är styrelseengagerade också medlemmar i föreningen. 

Att vara styrelseengagerad är inte en unik egenskap, kopplat till idrottsföreningar. Dessa 

föreningar är inte heller utformade efter de styrelseengagerades behov och önskemål, 

utan de verkar för att de aktiva ska ha möjlighet att bedriva sin idrott. Därför anser vi att 

aktivitetsrollen är den viktigaste. Detta är även något som ordföranden för föreningen 

berättade ”aktivitetsrollen är den viktigaste, att föreningen verkar för att ge barn och 

ungdomar en meningsfull fritidssysselsättning samt för att skapa grund för en sund 

livsföring”.  

Av dessa, ovan diskuterade anledningar, anser vi att intressentgruppen aktiva är den 

mest framstående för föreningen och därför mest lämplig att vidare analysera. Till viss 

del kommer också kommunen att inkluderas, detta för att få en vidgad förståelse för 

föreningens insatser och effekter, som senare kommer att behandlas.  Det är dock 

relevant för Strömnäs GIF att ha denna uppfattning kring hur dess relationer till sina 

intressenter ser ut och hur dessa, i vissa fall, kan förändras. På detta sätt kan föreningen 

rikta sina insatser och forma dem i samarbete med och efter vad intressenterna 

efterfrågar, något som skapar legitimitet (Grafström, 2008, s. 113 ). Nedan följer därför 

en analys kring hur de aktiva i Strömnäs GIF:s uppfattar verksamheten.  

5.3 Legitimitet 

  

Efter att ha behandlat vilka som utgör intressenter till Strömnäs GIF, vilken relation 

dessa har till föreningen och hur det påverkar verksamheten följer här en analys av 

föreningens legitimitet. Med legitimitet menas att det som en organisation gör är 

önskvärt eller lämpligt inom de värderingar som finns i samhället. Det är viktigt för 

organisationer att erhålla legitimitet för sin verksamhet eftersom det ger förtroende från 

intressenterna och en vetskap om att de förstår verksamheten. (Suchman, 1995, s. 574ff) 

En förståelse för verksamheten kan i sin tur innebära att intressenterna har lättare att se 

det värde som verksamheten skapar och dess betydelse. Av den anledningen blir 

legitimitet en del av analysen kring värdeskapande. Då samhället och organisationer 

ständigt förändras, bör legitimiteten kontinuerligt ses över. Detta eftersom förändringar 

kan innebära att organisationer som tidigare erhållit legitimitet inte längre gör det. 

(Deegan et al., 2002, s. 319) 

 

För att få en bild av hur de aktiva uppfattar föreningen Strömnäs GIF och dess 

verksamhet ställdes frågor kring vad respondenterna anser att föreningen gör för dem, 

vad föreningen betyder för dem och vad de tycker om föreningens verksamhet. Syftet 

med frågorna var att undersöka om respondenterna anser att föreningen skapar värde 

och om det värdet i så fall är tillräckligt för att uppnå legitimitet. Samtliga respondenter 

uppgav att de ansåg att ett legitimt värde skapades och alla uttryckte att de var nöjda 

med verksamheten och de aktiviteter som föreningen bedriver. Många respondenter 
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ansåg även att det var bra träningar, med rätt antal träningstillfällen och att de mål som 

fanns uppsatta var lämpliga. De flesta ansåg också att det fanns möjlighet att påverka 

verksamheten, även om få angav att de velat göra detta. Däremot fann vi att nästan 

ingen av de tillfrågade förknippade sig själva och de aktiviteter som de utövade som en 

del av föreningen. Majoriteten svarade istället utefter den aktivitet de utövar eller det lag 

som de är aktiva i. Föreningen Strömnäs GIF var därför inte huvudfokus för 

respondenterna, utan de flesta skiljde på vad som var relaterat till föreningen och vad 

som var relaterat till idrotten. Exempelvis tillfrågades en respondent från damlaget om 

vad hon anser att föreningen gör för henne och hon svarade då ”Jag vet inte, det är väl 

mycket sporten, man tänker inte så mycket på föreningen egentligen. Den gör det ju 

möjligt att man kan spela så egentligen gör den väl mer än vad man tänker på”. Andra 

exempel på en uppdelning är frågan ”Menar du föreningen eller handbollen? Eller 

”Med Strömnäs eller med skidorna?” Detta var vanligt förekommande följdfrågor till 

vissa frågor som ställdes kring föreningen och dess verksamhet. Dessa frågor tyder på 

att de aktiva inte riktigt förstår hur verksamheten fungerar och hur föreningen och deras 

idrott är relaterade till varandra. En förståelse för verksamheten och dess legitimitet är 

enligt Suchman (1995, s. 574ff) relaterade till varandra kan detta kan därför innebära 

problem för föreningen.  

 

Respondenterna tillfrågades även kring vad de vet om föreningen och om de känner ett 

förtroende för dess verksamhet. Samtliga respondenter uttryckte ett förtroende för 

verksamheten och de var nöjda med de aktiviteter de deltog i. Respondenterna beskrev 

hur de får vara med och bestämma hur aktiviterna ska bedrivas och de tycker inte att det 

finns något att förbättra. Många uttryckte att de känner ett förtroende för verksamheten 

men samtidigt framkom att många saknar vetskap om vad föreningen Strömnäs GIF 

gör. På frågan om något med föreningen skulle kunna förbättras svarar exempelvis en 

respondent från damlaget ”Alltså föreningen har jag väl egentligen ingen koll på, men 

det tycker jag väl inte.” Då legitimitet är en uppfattning om att det en organisation gör 

är i sin ordning (Suchman, 1995, s. 574) kan det vara problematiskt om intressenterna 

inte är medvetna om vad organisationen gör. Om de inte har kunskap om vad 

organisationen gör och bidrar med kan de inte heller bedöma om detta är något som är 

önskvärt och därmed blir legitimiteten för en organisation troligen svårare att uppnå. 

Strömnäs GIF:s syfte med sin verksamhet är, enligt intervju med ordföranden för 

föreningen, att ge barn och ungdomar en meningsfull fritidssysselsättning samt att skapa 

grund för en sund livsföring. Aktivitetsrollen är den viktigaste och föreningen möjliggör 

att alla som tränar och tävlar ska få göra det på sin egen nivå. Därför är det relevant att 

de aktiva förstår hur föreningen arbetar för att möjliggöra för dem att bedriva sin idrott. 

Att arbeta med att tydliggöra vad föreningen bidrar med och öka förståelsen kring 

verksamheten för dess främsta intressent kan således möjliggöra en ökad legitimitet. En 

ökad legitimitet kan i sin tur innebära att föreningen förbättrar relationen till sina 

intressenter.   

 

De flesta respondenter svarade vidare att de främst gått med i föreningen för att utöva 

den aktivitet de varit intresserade av, eller för att föreningen ligger i deras närmiljö och 

blir därför ett naturligt val att gå med i. Flicka-99 säger exempelvis ”Alltså vi bor ju i 

Strömnäs så det är väl därför jag är med i den klubben.” En annan flicka-00 säger ” Vi 

har som alltid åkt skidor och så är det ju som så nära.” Andra respondenter berättar att 

de först varit intresserade av sporten och därefter valt en förening som passar, ”Jag ville 

fortsätta spela handboll för att jag tyckte att det var så roligt så då valde jag Strömnäs i 

slutändan.” Detta tyder på att det främst är typen av idrott som avgör valet av förening 
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eller det faktum att föreningen ligger nära. De aktiva vill först och främst spela handboll 

eller åka skidor och därefter väljer de en förening, ofta i anslutning till deras närmiljö. 

Många uppgav också att de gått med eftersom personer i deras närhet varit aktiva eller 

haft en annan koppling till föreningen. Det verkar alltså som att föreningen i sig inte 

utgör en avgörande faktor för valet att bli aktiv, något som kan skapa problem för 

Strömnäs GIF att uppnå legitimitet. I intervjun med representanterna från Piteå 

Kommun fördes dessutom en diskussion kring närmiljö där en av representanterna 

uppgav ”Om vi talar om Norrbotten som ett eget fenomen, så är det mindre årskullar 

som kommer innebära problem även i framtiden. I och med att det finns för få barn, så 

får vi inte igång verksamheter på samma sätt. Är det exempelvis tio stycken som börjar 

spela femmannafotboll, hur många är kvar när de ska börja spela elvamannafotboll? 

Detta innebär att närmiljön blir längre.” I och med detta blir det också viktigt för 

Strömnäs GIF att tydliggöra det värde de skapar för sina aktiva, att engagera fler och 

inte förlita sig på andra faktorer som exempelvis närmiljö. Detta gör att aktiva kan få ett 

brådskande anspråk, därmed kan de då bli en definite stakeholder (Mitchell et al., 1997, 

s. 878). 

 

Legitimitet är också relevant för att införskaffa resurser till verksamheten (Suchman, 

1995, s. 574ff). En stor del av de finansiella resurserna, enligt ordföranden för 

föreningen, kommer från Piteå Kommun. Denna aktör, som finansiär och 

medbestämmare, har ett relativt stort inflytande över verksamheten och enligt analys 

framkommer att de värdesätter att idrottsföreningar finns, eftersom de skapar 

möjligheter för barn och ungdomar att ha en aktiv fritid. I intervjun med 

kommunrepresentanterna framkom exempelvis att de upplever idrottsföreningar som 

viktiga för samhället. ”Samhället har visat på olika sätt att ideella organisationer som 

bedriver barn och ungdomsverksamhet är väldigt viktiga.” Således ter det sig som att 

kommunen anser att idrottsföreningar skapar ett legitimt värde för samhället. 

Kommunrepresentanten berättade även att kommunens relation till Strömnäs GIF var 

god, då dialogen och samarbetet dem emellan fungerade bra. Föreningen lever alltså 

upp till samhällets förväntningar, något som skapar legitimitet (Claasen & Roloff, 2011, 

s. 381). Oavsett detta är det relevant att fortsätta arbeta med hur det värdet kan mätas 

och påvisas för att ge om än större tyngd till idrottspolitiskt arbete.  

 

För en organisation som Strömnäs GIF, med många intressenter, finns det också olika 

typer av legitimitet att ta hänsyn till. Enligt Suchman (1995, s. 577) finns det tre typer 

av legitimitet som alla är baserade på olika saker. För en idrottsförening kan exempelvis 

pragmatic legitimacy, som innebär att intressenter utvärderar verksamheten efter vad 

den har för påverkan på dem och dess egenintressen (Suchman, 1995, 578ff) kopplas till 

aktiva. Detta eftersom de intervjuade aktiva ofta svarade utifrån deras eget perspektiv 

och bedömer verksamheten främst utifrån hur den påverkar dem själva eller personer i 

deras närhet. Många respondenter hade svårare att besvara om de ansåg att föreningen 

skapade värde för även andra intressenter, som inte direkt berördes av dess verksamhet, 

något som också tyder på att de främst utvärderar det som påverkar dem själva. Till 

skillnad från de aktiva bedömer en intressent med ett annat perspektiv, så som 

kommunen, Strömnäs GIF:s legitimitet utifrån om verksamheten skapar värde för 

samhället i stort. Därför liknar den legitimiteten mer det som Suchman (1995, s. 578ff) 

menar är moral legitimacy. I problembakgrunden beskrivs idrotten och idrottsföreningar 

som en naturlig del av det svenska samhället, då det exempelvis är den största 

folkrörelsen (Rf.se). Detta kan medföra att det vid kommunens bedömning eller andra 

intressenter i samhället av legitimitet även kan finnas inslag av cognitive legitimacy, där 
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en organisation upplevs som en självklar del i samhället (Suchman, 1995, s. 582). 

Kommunen beskriver även att en idrottsförening som Strömnäs GIF har en betydande 

roll för samhället och dess invånare och att den verksamhet som bedrivs är väldigt 

uppskattad och nödvändig i samhället.  

 

Det är viktigt för Strömnäs GIF att veta vilken typ av legitimitet som dess intressenter 

utvärderar. Detta eftersom de, utifrån kunskap om vad deras intressenter efterfrågar och 

anser vara av mest värde, kan anpassa sina värdeskapande processer och hur dessa 

kommuniceras till de olika intressenterna. Exempelvis kan det vara problematiskt att 

tilltala en intressents egenintresse om intressenten efterfrågar moral legitimacy, då 

denne anser att en organisation bör utvärderas ur ett större perspektiv (Suchman, 1995, 

s. 578ff). För Strömnäs GIF innebär detta att de exempelvis bör påvisa sin legitimitet på 

olika sätt inför de aktiva och inför kommunen, då dessa intressenter skiljer sig åt. Att bli 

medveten om att det finns olika typer av legitimitet och att dessa kräver skilda åtgärder 

är något som vi anser att föreningen har nytta av. Exempelvis kan vi se i denna studie 

att de aktiva i föreningen har svårt att se vilken betydelse föreningen har för dem, då de 

främst utvärderar verksamheten utifrån den idrott de utövar. Här skulle föreningen 

därför behöva bli bättre på att påvisa vad den bidrar med för att de aktiva ska ha 

möjlighet att bedriva sin idrott. Detta skulle underlätta föreningens arbete med att påvisa 

sin legitimitet och därmed också troligtvis öka den. Eftersom vi anser att de aktiva 

främst utvärderar legitimitet utefter hur de själva berörs behöver föreningen en strategi 

för att uppnå en pragmatic legitimacy, då den typen av legitimitet bygger på 

utvärderande av det egenintressen som skapas (Suchman, 1995, s. 578ff). Då de aktiva 

verkar vara nöjda med den verksamhet de är en del av är det främst betydelsefullt att 

Strömnäs GIF påvisar att det är föreningen som möjliggör att aktiviteterna kan bedrivas. 

Föreningen behöver alltså bli bättre på att tilltala de aktivas egenintressen för att stärka 

sin legitimitet. Detta eftersom de har en passiv roll i de aktivas upplevelse av sin 

fritidssysselsättning i dagsläget. Detta är i enlighet med Claasen & Roloff (2011, s. 381) 

som menar att många organisationer idag måste vara mer aktiva för att kunna påvisa sin 

fulla kapacitet.  Det är dock relevant att strävan efter att stärka en viss typ av 

legitimiteten inte påverkar andra typer av legitimitet som redan uppnåtts (Suchman, 

1995, s. 578ff). Det är därmed viktigt att Strömnäs GIF även fortsätter arbetet med att 

påvisa en moral legitimacy där påvisande av vilket värde som skapas för samhället ingår 

(Suchman 1995, s. 578ff) inför exempelvis kommunen, då det verkar vara något som 

fungerar väl och som uppskattas av den intressenten. 

 

Om aktiva blir mer medvetna om att det är föreningen som bidrar till det värdeskapande 

som de upplever påvisas också föreningens värde på ett tydligare sätt. Detta kan även 

leda till att de aktiva blir mer delaktiga i föreningens verksamhet och kan då sprida 

informationen kring värdeskapandet vidare till andra intressenter. Ett förtydligande av 

effekter är också något som efterfrågas av en organisations intressenter (Hubbard, 2009, 

s. 185). Därför har vi i denna studie identifierat effekter som föreningens verksamhet 

skapar, för att underlätta arbetet att tydliggöra dessa.   

5.4 Idrottsföreningars värdeskapande 

 

För att vidare analysera vilket värde föreningen skapar för dess aktiva används inslag av 

SROI-analys, denna syftar även till att påvisa detta värde. I det inledande steget i SROI-

analys ges en genomgång av möjliga intressenter till analysobjektet samt vilka som bör 

fokuseras på i vidare analys (Nicholls et al., 2009, s. 9). En inledande identifiering av 
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Strömnäs GIF:s intressenter har analyserats samt redogjorts för ovan. Som analyserats 

tidigare berör verksamheten många olika intressenter men effekterna av föreningens 

arbete är störst för intressentgruppen aktiva. Föreningens syfte är även främst utformat 

efter aktivas preferenser och därför är de också i fokus för fortsatt analys. Effekter 

relaterade till exempelvis övriga medlemmar, anställda och ledare exkluderas således 

från fortsatt analys men det är relevant att återigen belysa att föreningen även påverkar 

dessa individer. Andra effekter kopplade till samhällsutveckling har inte beräknats utan 

behandlas som skapat mervärde för samhället. Denna avgränsning inkluderas även för 

att undvika tidigare diskuterad problematik med metoden. SROI kräver stora mängder 

empiriskt material, något som bland annat frivillighetsorganisationer kan ha svårt att 

tillgodogöra sig på grund av bristande resurser (Arvidson et al., 2012, s. 9). För att 

disponera arbetet, efter de resurser som kunnat investeras i denna studie inkluderas 

därför denna avgränsning.    

Vi har valt att beräkna effekter som uppstår under ett år som aktiv i en förening och vad 

kostnaden för att uppnå dem är. Vi är dock medvetna om att de flesta i föreningen har 

varit aktiva länge och att vissa av effekterna därför uppnås under en längre tidsperiod. 

Majoriteten av respondenterna började med aktiviteter redan vid fem eller sex års ålder 

och har därefter varit aktiva, som en av respondenterna beskriver det ”Vi har som alltid 

åkt skidor”. En respondent berättar dock att hon först varit delaktig i den andra 

sektionen i föreningen och sedan bytt till den idrott hon utövar idag men att hon varit 

medlem i föreningen sen sex års ålder. Endast en av respondenterna gick med i 

föreningen vid ett senare tillfälle, vid cirka 12 års ålder. Hon beskriver dock att hon 

istället varit aktiv i en annan förening och utövat idrotten tidigare och därefter valt att 

byta till Strömnäs GIF då den andra idrottsföreningen inte kunnat erbjuda aktiviteten 

längre. Hur länge de aktiva varit medlemmar i föreningen är därmed varierande och hur 

de utvecklats är individuellt, därför används tidsramen av ett år för att ge ett generellt 

värde.    

Effekter 

 

För att identifiera de effekter som Strömnäs GIF:s aktiva upplever genom sitt 

engagemang i föreningen tillfrågades respondenterna om hur de utvecklats under sin tid 

i föreningen. Vi ville även veta vad de ansåg att föreningen tillförde deras vardag och 

därför ställdes frågor kring deras upplevelser av att vara medlemmar och aktiva i 

föreningen. Respondenterna angav en rad effekter som de upplevt genom att vara aktiv i 

föreningen. Vissa effekter var återkommande för de flesta medan andra var mer 

specifika för varje enskild individ. Som inledande frågor till de effekter som uppstår av 

att vara aktiv i en förening frågade vi de aktiva om varför de gick med i föreningen och 

ville börja åka skidor eller spela handboll. Därefter ställde vi frågor kring varför de 

fortfarande var med i föreningen idag samt vad de tyckte att idrottsföreningen bidragit 

med och hur de utvecklats. Även kommunen tillfrågades om vad de ansåg att 

föreningen bidrog med till samhället och vilka effekter det hade på deras 

kommuninvånare, en diskussion kring idrottsföreningar i allmänhet fördes även. 

 

Följande modell beskriver, till höger, de effekter som de aktiva uppgett att de upplever 

av sitt engagemang i föreningen. Effekterna har därefter delats in i fyra olika kategorier 

som representerar dessa och underlättar diskussionen kring effekterna. Den fjärde 

kategorin, samhällsutveckling, berör inte direkt de aktiva utan är effekter som 

identifierats men som behandlar vad idrottsföreningar ger samhället i stort och 

diskuteras därför nedan som mervärde, då fokus är att studera aktivas upplevelser.  



 

52 
 

 

             

Figur 9. Effekter 

Inom SROI-analys värderas identifierade effekter med proxytermer, som är monetära 

uppskattningar av vad effekter är värda (Nilsson & Hahn, 2012, s. 108ff). Dessa 

proxytermer kan tas fram på olika sätt men i denna studie används kostnaden för ett 

alternativ, till föreningens aktiviteter, som leder till att liknande effekter uppnås. Denna 

metod förekommer även i andra SROI-analyser och i teori kring SROI (Nilson & Hahn, 

2012, s. 113ff; Älverbrandt, 2011). Proxytermer för vardera effekter presenteras i 

anknytning till dessa. 

 Socialt välbefinnande 

Ett återkommande ämne i samtliga intervjuer var hur roligt det är att vara aktiv i 

föreningen och att utöva en idrott. På frågan om varför respondenterna är med i 

föreningen svarade de flesta först och främst att det berodde på att det var så roligt att 

utöva idrotten. De flesta nämnde även gemenskap i laget eller i den träningsgrupp som 

de är en del av som en bidragande faktor till varför de vill vara med. En respondent ger 

ett exempel på detta när personen berättar, ”det är ju det som gör att jag vill komma 

hit.” En annan respondent uppger att en stor del av det som lockar med verksamheten är 

sammanhållningen i laget och de aktiviteter som genomförs tillsammans så som 

matcher, resor och andra tillställningar som gör att en samhörighet skapas. ”Det är ju 

just det att man har en grupp att tillhöra, att det är tryggt att tillhöra en grupp som man 

trivs i och att man får känna tillhörighet helt enkelt.” Möjligheten att få tillhöra ett 

socialt sammanhang framhålls också av en annan respondent som beskriver att hon 

upplevt en svår period i skolan, där hon känt sig utstött men att hon sedan hon börjat i 

föreningen fått nya kompisar och att det därmed blivit bättre. ”Då fick man ju nya 
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kompisar när man började och då blev det mycket bättre, då hade man ju andra att vara 

med.” Även de som är aktiva inom skidsektionen och därmed idrottar mer individuellt 

anser att gemenskapen i träningsgruppen är viktig och att det är roligt att träna 

tillsammans. En flicka-99 berättar att det är väldigt bra stämning i träningsgruppen och 

att det är roligt att köra alla tillsammans. Det sociala värdet uppges även ofta som 

anledningen till varför de aktiva velat gå med i föreningen från början. De flesta valde 

att gå med för att någon de kände var med och därför ville de också prova. Många 

aktiva har exempelvis föräldrar som varit medlemmar i föreningen och på så sätt har det 

varit naturligt att även deras barn engagerar sig. ”Varför jag började handboll? Det var 

framförallt för att min mamma spelade.” En annan respondent uppger att hon började 

spela för att några i hennes klass spelade och då ville även hon testa.  

 

För att undersöka om de sociala effekterna av att vara med i föreningen även påverkar 

de aktiva utanför verksamheten ställdes frågan om de brukar umgås med lagkamrater 

eller andra i träningsgruppen på övrig fritid. De flesta aktiva svarade då att de fått 

många kompisar genom föreningen och att de även umgås vid sidan av verksamheten. 

En respondent angav det som självklart att de även umgås på fritiden då hon utbrister 

”Ja alltså, de är ju som våra kompisar!” En respondent uppger att hon uppskattar att 

personerna i laget är i olika åldrar eftersom hon därför fått möjlighet att lära känna även 

de som är yngre och äldre än henne själv. ”Det är ju ganska kul att få lära känna folk i 

olika åldrar också.” För många aktiva i föreningen innebär medlemskapet även en 

trygghet. Alla respondenter uppgav att de känner ett förtroende för verksamheten och att 

det finns personer som de kan vända sig till om de skulle vilja få hjälp eller om de 

skulle behöva prata om något. För många utgör tränarna för laget eller träningsgruppen 

ett stöd och samtliga respondenter uttryckte sin uppskattning över deras insatser. 

Exempelvis berättade en respondent från damlaget, ”Tränaren tycker jag ju jättemycket 

om”, även flicka-00 framhävde vikten av tränarna för verksamheten ”De är helt 

underbara våra tränare.”  

 

 
 
Figur 10. Socialt välbefinnande 

 

Proxyterm för socialt välbefinnande 

 

För att värdera dessa effekter av ökat socialt välbefinnande används kostnaden för att 

bedriva en fritidsgård i Piteå Kommun som proxyterm. En fritidsgård har som syfte att 

erbjuda aktiviteter och en plats att umgås på för ungdomar i en kommun. Fritidsgården 

ska fungera som en trygg mötesplats ungdomar regelbundet kan besöka. På grund av en 

fritidsgårds likhet med en idrottsförening, när det gäller möjligheter till gemenskap, 

anses det vara en lämplig proxyterm för socialt välbefinnande. Enligt uppgifter från 

Piteå Folkets husförening var kostnaden för att driva den fritidsgård som tidigare fanns i 

Piteå cirka 490 000 kronor per år, utöver detta tillkom kostnaden för lokalhyra på 

500 000 kronor per år. Därför används en kostnad på 990 000 kronor per år som 

proxyterm för socialt välbefinnande.  
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Fysisk hälsa 

Förutom att ha fått ett socialt sammanhang och möjligheten att träffa nya vänner anser 

respondenterna att de även utvecklat sin fysiska hälsa. Alla aktiva uppgav att de 

utvecklats i sitt utövande av sporten och att de blivit skickligare i sitt spel eller i sitt 

åkande. En av respondenterna uttryckte det helt enkelt som att ”Man blir ju bättre och 

bättre för varje träning!” Många uppger att deras kondition har blivit bättre och att de 

därmed orkar mer. Andra specifika fysiska förbättringar som nämns är att de blivit 

snabbare och mer tekniskt skickliga. Flicka-00 säger exempelvis att hon tycker att ”Det 

är kul att åka skidor eftersom man kan se en förbättring, efter att man åkt en tävling 

eller så.” En annan Flicka-01 säger att hon har förbättrats väldigt mycket i sin teknik 

efter att hon gick med i föreningen och tillägger att ”Konditionen har ju blivit bättre, 

man springer mer och så har man blivit snabbare.” Många anser också att det är 

positivt att verksamheten ger möjligheter till att komma iväg och träna. ”Bara det att 

man kommer iväg tre gånger i veckan, att man verkligen gör någonting, bara det är ju 

en positiv sak” En annan respondent uppger att hon vill utvecklas och därför vill vara 

med i föreningen, hon tillägger därefter att som aktiv i en förening påverkas många 

delar av ens tillvaro. ”Det är ju som en livsstil.” Flicka-00 beskriver också idrottandet 

som en livsstil och berättar att det är härligt att bara kunna ta sig ut och vara ute i solen 

och röra på sig.  

Även representanterna från kommunen nämner en förbättrad fysisk hälsa som en viktig 

effekt av deltagande i föreningsverksamhet. De menar att en idrottsförening är viktig då 

den ger en god grund för en hälsosam vardag för deras kommuninvånare och säger att 

barn och ungdomar för lära sig vikten av att motionera regelbundet och att det därmed 

inte bara blir en fråga om att bli snabbare eller starkare utan också att sätta grunden för 

en sund livsföring. ”Att lära sig att daglig rörelse är bra för hälsan, det är en 

folkhälsofråga”  

 

Figur 11. Fysisk hälsa 

 

Proxyterm för fysisk hälsa 

 

Som proxyterm för fysisk hälsa används ett medlemskap på en sportanläggning i Piteå 

där möjlighet till bad, gruppträning och gym finns (pitea.se 1, 2001). Då kondition är en 

färskvara krävs kontinuitet i träningen och därför används kostnaden av ett årskort för 

en ungdom som proxyterm, 1600 kronor. Förutom årskortet inkluderas även kostnaden 

för en personlig tränare, då dessa kan anses ha liknande effekt som tränarledda 

aktiviteter i föreningen. En personlig tränare har exempelvis som uppgift att planera, 

undervisa, motivera och utvärdera träningen samt ge en ökad förståelse för hur kroppen 

fungerar och skapa förutsättningar för en sund livsföring. Den personliga tränaren 

genomför dessutom tester för att mäta kondition, styrka och rörlighet. Kostnaden för en 
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personlig tränare på anläggningen är 500 kronor i timmen. (pitea.se 2, 2011) Vi anser att 

en timme med personlig tränare i veckan (32 veckor/säsong) kan jämföras med den 

effekt som de aktiva upplever av att vara med i föreningen och då får tillgång till 

tränarledda aktiviteter.  Medlemskapet och den personliga tränaren anses vara en 

lämplig proxyterm då utbudet av aktiviteter på anläggningen är varierat och därför kan 

passa personer i olika åldrar. På anläggningen kan kondition, snabbhet, styrka och 

teknik utvecklas och därför anses detta vara jämförbart med de effekter som återfinns 

bland respondenterna. Med den personliga tränaren kan de aktiva dessutom få 

individuell rådgivning kring sitt idrottande, i likhet med de tränarledda aktiviteterna i 

föreningen.  

 

Personlig utveckling 

Förutom ökat socialt välbefinnande och den förbättrade fysiska hälsan uppger de flesta 

aktiva att de även utvecklats på ett personligt plan. En respondent nämner exempelvis 

att hon utvecklats i sin ledarroll, då hon fått möjlighet att ta mer ansvar. ”Förut har jag 

inte alls tyckt om att stå i centrum eller sådär, så det har jag också lärt mig jättemycket 

om.” Hon tillägger att hon även känner sig mer självsäker och att hon genom 

erfarenheterna från att vara med i laget även blivit bättre på att ta för sig i andra 

situationer i sin vardag. ”Att våga ta för sig mer och stå inför folk och prata och 

sådant.”  

 

En respondent berättade att hon har fått en starkare beslutsamhet i sitt agerande genom 

att vara aktiv i föreningen. Andra exempel på stark beslutsamhet ges av Flicka-01 som 

beskriver att hennes högsta önskan är att få vara med i damlaget och att hon därmed 

måste förbättra sig för att nå sina uppsatta mål. En aktiv i skidsektionen uppgav att hon 

uppskattade att utöva en enskild idrott där resultaten enbart beror på henne själv. Hon 

beskrev vidare att då träningarna är ganska krävande behövs också att fokus hålls, något 

hon anser sig ha blivit bättre på. En respondent, som även utövar andra idrotter 

samtidigt, berättar att det krävs mycket planering för att hålla ordning på träningarna 

och andra aktiviteter. Detta är något som enligt hennes lärare också innebär att elever 

tränas i att strukturera sin vardag och därmed också når bättre betyg i skolan. Detta 

eftersom de tränas i att ansvara för sin vardag. Även representanterna från Piteå 

Kommun menar att barn och ungdomar tränas på många olika sätt genom att ta del av 

aktiviteter i en förening. ”Att vara med i grupper och göra olika aktiviteter tillsammans 

är jätteviktigt” Detta menar hon vidare är viktigt då barn och ungdomar ofta får vara 

med och fatta beslut samt planerar verksamheten, något som också bidrar till en social 

och personlig utveckling. ”När man blir äldre ska man vara med och bestämma också, 

vad vill de göra och hur ska verksamheten planeras.”  

 

 
 
Figur 12. Personlig utveckling 
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Proxyterm för personlig utveckling 

 

Som proxyterm för att mäta denna effekt av personlig utveckling används en 

ledarskapsutbildning för unga vuxna, där syftet är att hjälpa ungdomarna att hantera 

nervositet, bli mer fokuserade på sina mål samt att träna dem i att bli en bättre talare 

inför grupp och att fatta beslut. (dalecarnegie.se, 2013) Detta anses som en lämplig 

proxyterm då syftet med kursen är att uppnå liknande effekter som angavs av 

respondenterna gällande dess personliga utveckling. Kursen består av åtta etapper under 

en längre tidsperiod där deltagarna får möjlighet att träna olika färdigheter. Kostnaden 

för deltagande i kursen är 1900 kronor exklusive moms. (dalecarnegie.se, 2013) Denna 

beräkning inkluderar moms på 25 procent och därför används en kostnad på 2375 

kronor. 

Mervärde 

 

Förutom de effekter som de aktiva i föreningen upplever av sitt engagemang 

förekommer även andra positiva följder av att en idrottsförening finns. Att 

idrottsföreningar, som ovan identifierats, har många intressenter bidrar till att olika 

typer av värde kan skapas till olika intressenter. Dessa effekter har främst identifierats 

utifrån kontakten med representanterna på Piteå Kommun. De berättade hur 

idrottsföreningar påverkar samhällen och individer i vilka de verkar. Anledningen till att 

dessa effekter inte inkluderas i analysen, på samma sätt som ovan diskuterade effekter, 

är för att de inte direkt berör de aktiva i föreningen. Trots detta anser vi det relevant att 

lyfta detta mervärde, som framkom via de genomförda intervjuerna, då de är 

betydelsefulla för samhället i stort. De är även relevanta att belysa i denna typ av studie 

kring idrottsföreningars värdeskapande processer.  

Samhällsutveckling 

En effekt av att idrottsföreningar finns och verkar i en kommun är, enligt 

kommunrepresentanten, att de medför att anläggningar anpassade för idrottsutövande 

finns. Dessa anläggningar är i sin tur, enligt kommunrepresentanten ”till för alla, 

givetvis”, vilket bidrar till att även kommuninvånare får tillgång till idrottsanläggningar.  

Hon beskriver vidare att Piteå Kommun har tillräckligt med lokaler för att alla 

föreningar ska kunna bedriva sin verksamhet och att målet med fördelningen av lokaler 

är att medlemmarna ska kunna utöva sin verksamhet i sin närmiljö. Hon beskriver 

vidare att Piteå Kommun har lokaler där alla föreningar ska kunna bedriva sin 

verksamhet. Dessa idrottsanläggningar utgör således plattformer, där individer kan 

mötas och utvecklas tillsammans. Anläggningarna är viktiga insatser för att föreningen 

ska kunna bedriva sin verksamhet och således möjliggöra för de aktiva att uppleva de 

identifierade effekterna.  

 

Vad gäller betydelsen av verksamheten för de aktiva i föreningen fortsätter hon med att 

påpeka att ”Alla inte ska bli elitåkare eller NHL-stjärnor utan att det handlar om att få 

ett brett utbud av aktiviteter så att aktiva, när de blir äldre, kan välja vad de vill göra.” 

På så sätt blir föreningen och dess verksamhet en plattform för utveckling och en 

möjlighet för barn och ungdomar att lära känna sig själva och vad de är bra på, eller som 

kommunrepresentanten själv uttryckte det, ”Verksamheter som erbjuds till barn och 

ungdomar kan likna ett smörgårdsbord där det finns många olika aktiviteter att välja 

bland”. Barn och ungdomar får lära sig att daglig motion är bra för dem och på så sätt 
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menar hon att det även handlar om en folkhälsofråga. Förutom att medlemmar i en 

förening får lära sig att en aktiv vardag är bra för deras hälsa tror hon även att ett 

medlemskap i en förening är viktigt för att det ger en möjlighet att vara del av ett socialt 

sammanhang. Även ordförande påpekade att föreningen möjliggör för aktiva att lägga 

grund för en sund livsföring. Denna effekt framkommer även i tidigare forskning, där 

ett av idrottsföreningars samhällsansvar är att uppmärksamma vikten av fysisk aktivitet 

för samhällets välmående (Smith & Westerbeek, 2007, s. 52). 

 

Kommunrepresentanten beskriver även att Strömnäs GIF är en viktig förening för Piteås 

barn och ungdomar och att föreningen har sin verksamhet i nära anslutning till skolan, 

vilket innebär bra samarbetsvinster. Som ytterligare en del i Strömnäs GIF:s betydelse 

för samhället nämner hon de tävlingar som Strömnäs GIF anordnar, där även de som 

inte är medlemmar i föreningen har möjlighet att vara med. ”Det tror jag är enormt 

betydelsefullt.” Att idrotten är till för alla i ett samhälle och att de ska ha lika stor 

möjlighet att komma i kontakt med den, är även något som Smith & Westerbeek (2007, 

s. 47ff) menar är ett av idrottsföreningars ansvar för det samhälle i vilka de verkar.  

 

Avslutningsvis menar även kommunrepresentanten att möjligheter till fritidsaktiviteter 

är en betydande del i kommunens profilering av Piteå, då det är en viktig fråga för 

många invånare. ”Vad kan mitt barn göra om vi flyttar till Piteå?” Eftersom idrott utgör 

en stor del av de fritidsaktiviteter som efterfrågas så blir föreningsverksamheten därmed 

också viktig för marknadsföringen av en kommun. ”Det är en viktig fråga när folk när 

söker jobb eller vill flytta till Piteå.”  Något som även uppmärksammats av tidigare 

studier där det framkommer att idrotten skapar attraktiva områden att bo i (Cerut, 2008). 

 

 
 
Figur 13. Samhällsutveckling 

 

Idrottsföreningar är alltså en viktig aktör i samhället som påverkar dess intressenter på 

olika sätt. Idrottsföreningar möjliggör för människor att mötas och utvecklas, de skapar 

grund för en sund folkhälsa och gör att samhällen blir attraktiva att bo i. Dessa anser vi 

är betydelsefulla värden som bör belysas i denna typ av studie, även om de inte 

fortsättningsvis inkluderas i analysen. 

Värdering av effekter 

 

Att idrottsföreningar bidrar till att främja bland annat fysisk hälsa är ett exempel på 

socialt ansvar som dessa tar för samhällen i vilka de verkar (Smith & Westerbeek, 2007, 

s. 47ff). Strömnäs GIF skapar bland annat förutsättningar för denna effekt, identifierad 

ovan. Att påvisa dessa effekter är relevant för idrottsföreningar då det kan påverka deras 

möjlighet att tillgodogöra sig resurser från exempelvis kommuner (Cerut, 2008, s.1). De 

aktörer som står för dessa bidrag efterfrågar även de metoder för utvärdering av 

effekter, som inte enbart är ekonomiska utan även sociala, så som social gemenskap 

samt ökad folkhälsa. Det är relevant eftersom det i många fall inte är de ekonomiska 

•Plattform 
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•Folkhälsa 
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faktorerna som avgör om en idrottsförening beviljas stöd eller inte, utan i fokus ligger 

det sociala värdet dessa bidrar till. (Cerut, 2008, s. 18) I denna studie diskuteras och 

analyseras därför hur denna värdering kan genomföras, via SROI, och således även 

påvisas. Det är inte bara idrottsföreningar som behöver dessa metoder att utvärdera 

liknande insatser. Även andra organisationer som bland annat investerar i CSR, 

upplever ökade krav från sina intressenter att engagera sig i samhällsansvar och 

redovisning av detta (Delai & Takahashi, 2011, s. 467). Därför bidrar följande 

diskussion och analys till att analysera en metod som kan vara behjälplig även för dessa 

organisationer. 

Värderingen av de effekter som de aktiva i föreningen upplever sker med de 

proxytermer som angivits ovan. Hänsyn har tagits till antalet aktiva i föreningen vägt 

mot kostnaden för dessa andra aktiviteter, som skulle kunna medföra liknande effekter 

som idrottsföreningens aktiviteter bidrar till. För information kring beräkning av det 

sammanställda värdet kring effekterna, se bilaga 5.  

 

Insatser 

 

Inom ramen för SROI-analys är det, utöver värering av de effekter en organisation 

bidrar till, även relevant att redogöra för vilka insatser som krävs för att analysobjektet 

ska kunna existera (Nicholls et al., 2009, s. 9). För att Strömnäs GIF:s verksamhet ska 

kunna bedrivas behövs exempelvis ledare, anläggningar, material, finansiering samt 

ideellt engagemang. Dessa insatser möjliggör att föreningen kan bedriva sina aktiviteter 

och i och med dem skapa effekter hos de aktiva. Dessa insatser behöver identifieras för 

att möjliggöra beräkning av ett SROI-värde (Nicholls et al., 2009, s. 69). En beräkning 

av detta relationstal behandlas dock inte i denna studie och analys kring detta följer 

nedan. 

 

Figur 14. Insatser  
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SROI-värdets relevans 

 

Att beräkna SROI-värdet är det femte momentet i SROI-analys (Nicholls et al., 2009, 

s.10) och det beskriver relationen mellan en organisations värde av insatser samt värde 

av påverkan (Nicholls, 2009, s. 69). Tidigare i denna studie har material kring problem 

med SROI-metoden presenterats. Bland annat påpekar forskare att det finns en risk vid 

beräkning och presentation av detta relationstal, eftersom att ett allt för stort fokus 

riskerar att falla på denna siffra och inte på analysens utformning och diskussion 

(Arvidson et al., 2012, s. 11). För att undvika denna risk väljer vi att inte presentera 

detta relationstal i denna studie. Vi anser att det är av större relevans för studiens syfte 

att föra ett bredare resonemang kring idrottsföreningars värdeskapande och sociala 

ansvarstagande. Vidare är detta relationstal specifikt för varje organisation och kan inte 

jämföras med andra organisationer (Arvidson et al., 2010, s. 14). Eftersom denna studie 

är formad efter att diskutera och analysera idrottsföreningar och dess värdeskapande 

rent generellt samt socialt ansvarstagande, väljer vi att bortse från relationstalet. I 

studiens tidigare avsnitt ges dock information kring hur relationstalet beräknas. Detta 

för att möjliggöra för läsare att själva göra bedömningar kring relationstalets relevans 

och i de fall det anses betydande, tydliggöra hur det beräknas.  

 

I denna studie värderas endast de värdeskapande effekterna intressentgruppen aktiva 

upplever av sitt engagemang i föreningen. Som tidigare diskuterats når 

idrottsföreningens värdeskapande även andra intressenter och för att utföra en utförlig 

beräkning av idrottsföreningens SROI-värde bör även dessa effekter värderas. Exempel 

på en sådan effekt är att idrottsföreningen tillhandahåller anläggningar där även 

personer som inte är aktiva i föreningen kan få sin dagliga motion. Då detta är en 

aktivitet föreningen möjliggör och som skapar en effekt för en intressent bör också den 

värderas och inkluderas i beräkningen av relationstalet. I de fall samtliga effekter kan 

identifieras och värderas kan dessa ställas mot kostnaden för att driva hela föreningen. I 

de fall SROI-värdet endast beräknas utifrån de effekter aktiva upplever bör endast 

insatser som är direkt kopplade till skapandet av dessa effekter inkluderas i 

beräkningen. Eftersom beräkningen av detta inte är syftet med studien har resurser 

fokuserats på att analysera dessa värdeskapande processer och inte på beräkning av 

detta värde. Då relationstalet, som ovan nämnts, även kritiserats i tidigare forskning 

anser vi inte att detta påverkar analysen kring dessa processer. 

 

Något som skiljer idrottsföreningars aktiviteter från traditionella organisationers och 

företags, är att de möjliggörs av ett stort ideellt engagemang, vilket gör att detta arbete 

är en relavant faktor i diskussion kring värdeskapande. Utan detta engagemang hade 

inte effekterna för de aktiva kunnat skapas, därför följer en värdering av detta 

engagemang. 

Ideellt engagemang 

 

För att undvika problem med värdering av frivillighetsarbetet, exempelvis de kring 

huruvida personer utför ideellt arbete på bekostnad av arbetstid eller inte (Arvidson et 

al., 2012, s. 11ff), har vi valt att använda ett generellt värde för en frivillighetstimme. 

Detta istället för att beräkna denna kostnad utifrån personers specifika lön. Problem 

gällande huruvida personer underpresterar på grund av att arbete utförs oavlönat 

(Arvidson et al., 2010, s. 12), tas inte i beaktning i denna studie. Vi anser det inte som 
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troligt att de engagerade i föreningen underpresterar på grund av att arbetet är ideellt 

utan att dessa arbetar för föreningen på grund av andra drivkrafter än lön. 

 

Det standardiserade måttet som används är ett, av EU-programmet LEADER framtaget, 

timvärde för ideellt arbete på 175 kronor (Nilsson & Hahn, 2012, s. 47). Det ideella 

engagemang som utgör en förutsättning för verksamheten investeras av både tränare och 

föräldrar till aktiva. Övriga intressenter så som medlemmar och styrelseengagerade 

investerar även de ideellt engagemang i föreningen. Vi har dock valt att exkludera detta 

engagemang från beräkningarna då det inte är absoluta förutsättningar för att 

aktiviteterna ska kunna bedrivas. För att få information kring tränarnas och föräldrarnas 

engagemang i föreningen skedde en kontakt med en ledare i Strömnäs GIF:s 

skidsektion. En redogörelse för vad som framkom i den kontakten samt för beräkningar 

kring värdering av det ideella engagemanget hänvisas till i bilaga 5.  

 

 

 

Som presenteras ovan utgör det ideella engagemanget en betydande insats. Att 

föreningen och dess intressenter förstår värdet av det ideella engagemanget kan både 

vara värdefullt för föreningen internt men också vid kontakt med övriga intressenter. 

Genom att påvisa hur värdefullt det ideella engagemanget är och vilken stor del av 

föreningens insatser som engagemanget utgör kan föreningen lättare påpeka för den 

ideella arbetskraften hur betydande dess engagemang är, något som kan verka 

motivationshöjande. Föreningen kan även använda denna värdering i sitt idrottspolitiska 

arbete då den kan visa att den största delen av de insatser som krävs för att bedriva 

föreningens verksamhet faktiskt genomförs av föreningen själva och dess medlemmar 

och inte genom stöd och bidrag från olika finansiärer.  

 

De beräknade insatserna i form av ideellt arbete i denna studie överstiger det värde som 

tillskrevs de tidigare presenterade effekterna. Det är dock viktigt att komma ihåg att 

effekterna endast är beräknade för en intressentgrupp och att värderingen endast gäller 

under ett år. För att få ett mer balanserat värde bör även värdeskapande över tid tas i 

beakting, då en idrottsförening, som tidigare diskuterats, kan skapa livslånga effekter. 

Värdet av de effekter idrottsföningar skapar för sina andra inressenter bör även de 

inkluderas vid en fullskalig SROI-analys. Effekterna och tillhörande proxytermer är 

också beräknade i underkant för att inte övervärdera effekterna och detta bör också tas i 

beaktning vid jämförelse mellan insater och effekter i denna studie.  

Påverkan 

 

För att vidare analysera föreningens värdeskapande är det av betydelse att studera hur 

dessa effekter skapas för de aktiva samt hur upplevelsen av effekterna påverkas vid ett 

avslutat engagemang i föreningen. En relevant faktor blir då att diskutera hur upplevda 

effekter kan tillskrivas en organisation samt vilken påverkan dessa effekter har över tid 

(Nilsson & Hahn, 2012, s. 74ff). Vi anser att detta resonemang är av större betydelse än 

relationstalet som ovan diskuterats. Detta eftersom denna diskussion förklarar 

föreningens värdeskapande och vad som kan tillskrivas denna. Vidare tydliggörs hur de 

effekter som aktiva upplever påverkar dem över tid, vilket vi anser är en relevant faktor 

i diskussion och påvisning av värdeskapande.  

 

Ideellt engagemang: 2 618 000 kronor per år 
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Som tidigare beskrivits uppstår de effekter som identifierats inte endast av föreningens 

verksamhet utan även andra aktörer kan påverka de aktiva. Exempelvis utvecklas också 

de aktiva under sin skolgång eller på sin övriga fritid och därför kan inte uppkomsten av 

en effekt helt tillskrivas föreningen. För att tydliggöra effekterna av att vara aktiv i 

föreningen frågade vi respondenterna om de även var medlem i någon annan förening 

eller utövade någon annan aktivitet. Det är viktigt att klargöra att vissa av de effekter 

som identifierats skulle ha kunnat uppstå även om de aktiva inte varit med och utövat 

aktiviteter i föreningen Strömnäs GIF. 

 

Deadweight och tillskrivning 

 

Vid en SROI-analys beräknas deadweight, där en uppskattning görs kring hur stor del 

av effekter som hade uppstått även utan de undersökta aktiviteterna. Deadweight kan 

beräknas genom att jämföra intressenterna i analysen med en annan grupp som inte tagit 

del av dessa aktiviteter. (Nilson & Hahn, 2012, s. 74ff) I denna studie är det dock svårt 

att genomföra en sådan jämförelse då det inte finns någon självklar grupp att jämföra de 

aktiva i idrottsföreningen mot. Eftersom det i många av fallen handlar om individuell 

utveckling eller förbättring som de aktiva har upplevt är det svårt att spekulera i hur 

effekten skulle ha varit utan insatserna som föreningen bidrar till. Vi väljer därför att i 

denna analys inte beräkna någon deadweight, utan istället ges exempel på vad som 

skulle kunna utgöra deadweight vid beräkning av en idrottsförenings effekter. Vi anser 

att det viktigaste med denna analys är att skapa en förståelse för hur en idrottsförening 

bidrar till effekter och i vilka sammanhang som det kan finnas andra faktorer som också 

influerar intressenterna. Detta är också något som Nilson och Hahn (2012, s 80) anser 

vara huvudsyftet med beräkning av deadweight, då de menar att en kartläggning av vad 

som bör tillskrivas en aktivitet kan ge en insikt i hur aktiviteter och organisationer är 

relaterade till varandra.  

 

För att skapa en förståelse för vilka faktorer som kan utgöra deadweight tillfrågades 

respondenterna bland annat om vilka övriga fritidsintressen de hade och om de hade 

några träningstillfällen utanför Strömnäs GIF:s verksamhet. Samtliga respondenter som 

fortfarande går i skolan, det vill säga majoriteten av de tillfrågade, har idrottslektioner. 

De flesta har därmed träningstillfällen, åtminstone en gång i veckan, i samband med sin 

skolgång. Flera av respondenterna har dessutom idrott i skolan som tillval, där till 

exempel en respondent uppger att hon går i en fotbollsklass och en annan uppger att hon 

har idrott ungefär tre gånger i veckan. Vissa respondenter uppger även att de brukar 

träna på egen hand på fritiden, utöver aktiviteter i föreningen eller skolan. Vad gäller 

den fysiska hälsan kan således en viss deadweight finnas, eftersom skolan och de 

träningstillfällen som erbjuds där hade funnits även utan att föreningen varit verksam. 

Således hade samtliga aktiva fått viss fysisk aktivitet, även utan föreningen och på så vis 

hade de haft möjlighet att uppnå vissa av de effekter som diskuteras under fysisk hälsa. 

Dessutom hade några av de aktiva troligtvis tränat på egen hand utan föreningens 

verksamhet och därför nämns även det som deadweight. Skolan utgör även ett socialt 

sammanhang där barn och ungdomar kan utvecklas och därför kan också några möjliga 

deadweight-faktorer nämnas för socialt välbefinnande och personlig utveckling. 

Exempelvis berättar respondenten, som uppger att hon genom föreningen blivit mer 

bekväm i en ledarroll att, ”men det har ju med skolan att göra också.” En annan möjlig 

orsak till deadweight skulle kunna vara att samtliga respondenter uppger att de är eller 

har varit medlemmar i andra idrottsföreningar och därigenom uppnår liknande effekter i 

de föreningarna. Vi anser dock att det inte är lämpligt att beräkna andra 
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idrottsföreningars påverkan som någon deadweight, eftersom det kan vara problematiskt 

att urskilja vilka effekter som möjliggörs av vilken idrottsförening. Däremot kan andra 

föreningar eventuellt räknas, då de bedriver andra typer av aktiviteter och således skapar 

de även andra effekter. Då ingen av respondenterna uppgav att de är eller har varit med i 

någon annan förening eller aktivitet som inte innefattar idrott finns dock ingen sådan 

påverkan att ta hänsyn till.  

Alla effekter som de aktiva upplever kan heller inte tillskrivas eller helt tillskrivas 

föreningens verksamhet. Vissa delar av effekterna som personer upplever av en aktivitet 

kan även påverkas av andra aktiviteter simultant (Nilson & Hahn, 2012, s. 74ff). Genom 

att många respondenter är eller har varit aktiva i andra föreningar, under tiden de 

engagerat sig i Strömnäs GIF, kan inte effekterna helt tillskrivas dem. Då det dock, som 

tidigare nämnts, i samtliga fall rör sig om andra idrottsföreningar med liknande roller i 

samhället som Strömnäs GIF väljer vi att tillskriva idrottsföreningar hela effekten.  

Nyttoperiod och avtrappning 

Vissa av effekterna som de aktiva upplever kommer inte att hålla i sig efter att de 

lämnar föreningen, utan kommer att avta med tiden. Effekten av förbättrad fysisk hälsa 

är en färskvara och kommer att trappas av relativt omgående om de aktiva avslutar sitt 

engagemang i föreningen. Däremot kan medlemskapet i föreningen ha lagt grund för en 

sund livsföring hos de aktiva som kommer att påverka hur de underhåller sin fysiska 

hälsa även senare i livet. Som representanten från Piteå Kommun menade är 

medlemskap i idrottsföreningar ”en allmänbildning och en möjlighet att finna sin egen 

gren, att få kunskap om att daglig rörelse är bra, tillsammans blir det en 

folkhälsofråga.” En avtrappning sker även av det sociala välmående som föreningen ger 

aktiva, exempelvis avtar upplevelsen av de sociala gemenskaperna relativt omgående. 

Detta eftersom aktiva som avslutar sitt engagemang inte längre möter andra aktiva på 

aktiviteter som föreningen anordnar. Däremot kan vänskapsrelationer som uppstått 

genom idrotten hålla även utanför de gemensamma aktiviteterna föreningen erbjuder 

och således även efter ett avslutat engagemang i föreningen. Exempelvis menade en 

respondent att hon brukar umgås med andra från laget på fritiden också ”Det är många 

som man lärt känna nu på slutet och trivs med på utsidan också”. Vad gäller den 

personliga utvecklingen som aktiva upplever, så som exempelvis ökat självförtroende, 

kan den förväntas vara mer bestående då det är en lärdom som förändrar en individs syn 

på sin person och får därför betydelse under en längre tidsperiod. 

En idrottsförening har många aktiva inom olika åldersgrupper och skapar löpande dessa 

effekter. Då exempelvis äldre aktiva avslutar sitt engagemang i föreningen är det yngre 

som börjar, vilket medför att effekterna skapas utan uppehåll i samhället. 

Kommunrepresentanterna påpekade också att engagerade aktiva ofta blir engagerade 

föräldrar senare i livet och att på så sätt ”borgar tidigare engagemang för 

föräldraengagemang.” Det gör också att effekterna av föreningens verksamhet är 

alltjämt pågående. Däremot kan antalet aktiva i föreningen variera mellan olika 

tidpunkter och detta skiftande medlemsantal påverkar naturligt hur stora effekter som 

skapas för samhället i stort men så länge föreningen verkar i samhället skapas alltså 

dessa effekter. 

SROI-metodens tillämpbarhet 

 

I ovanstående analys har inslag av SROI-analys använts, metoden har även anpassats 

efter problematik som tidigare forskning identifierat med SROI. Genom att värdera 
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dessa effekter anser vi att en idrottsförenings värde påvisas, bland annat genom den 

monetära beräkningen av de effekter som aktiva i föreningen upplever. Diskussionen 

kring föreningens skapade mervärde är även något som bidrar till utvärdering kring 

idrottsföreningars värdeskapande, då det analyseras hur föreningar påverkar samhällen i 

stort. Även om inte ett monetärt värde sätts på dessa effekter bidrar analys kring dessa 

till att påvisa vilket värde idrottsföreningar skapar. Vi anser vidare att dessa beräkningar 

och konkretiseringar av insatser, så som ideellt engagemang är ett steg i rätt riktning 

kring värdering och påvisning av värdeskapande. Det medför att sådant som, i många 

fall, uppfattas som svårpåtagligt konkretiseras.  

Som ovan diskuterats i denna analys upplever de aktiva starkare koppling till sin idrott 

än till föreningen samt att de i många fall saknar en förståelse för hur föreningen 

fungerar och att det är den som möjliggör de aktiviteter och effekter de upplever av sitt 

engagemang. Denna brist på förståelse och identifiering med föreningen påverkar 

föreningens legitimitet. SROI-analys, likt den ovan, kan bidra till att aktiva och övriga 

intressenter får tydligare information kring föreningens värdeskapande och då nå en 

ökad förståelse. Genom att änvända detta SROI-perspektiv framkommer även att 

satsningar inom den sociala ekonomin är investeringar och inte kostnader då 

avkasningen blir social nytta (Nilsson & Hahn, 2012, s. 18ff). Vidare kan intressenter, 

via SROI, tillgodogöra sig information kring vilken mänsklig förändring organisationer 

bidrar till och hur de åstadkommer detta (Nilsson & Hahn, 2012. s. 8ff). SROI-analys 

möjliggör även att intressenter inte själva behöver skapa sig en uppfattning kring värdet 

av organisationers aktiviteter, då metoden ger ett samlat mått på deras miljömässiga, 

sociala och ekonomiska effekter (Nilsson & Hahn, 2012, s. 17), vilket kan öka 

förståelsen för verksamheten. Att använda denna typ av värdering kan även på ett 

tydligt sätt visa andra intressenter vilket värde de skapar, exempelvis inför kommunen 

som medbestämmare och finansiär. Detta i sin tur ger idrottsföreningar ökad tyngd i 

idrottspolitiskt arbete.   

För att genomföra en fullskalig SROI-analys krävs däremot stora resurser och mycket 

insamlat material (Arvidson et al., 2010, s. 9). Detta är något som vi som författare, 

genom denna studie, erfarit. Då mätningar kring vilka effekter idrottsföreningar skapar i 

många fall saknas, krävs att denna information insamlas genom bland annat intervjuer. 

För att SROI, som mätinstrument för socialt ansvarstagande, ska bli mer användbart 

krävs därför att organisationer börjar samla in material som kan utgöra underlag för 

dessa analyser (Arvidson et al., 2010, s. 9). Dock har i denna studie framkommit att det 

finns möjligheter att mäta och värdera värdeskapande effekter, genom inslag av SROI-

analys. Detta medför således även att påvisande av idrottsföreningars värde för dess 

intressenter åstadkommits.  
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6. Slutsatser 
 

I detta kapitel ges studiens slutsatser, kapitlet syftar till att svara till studiens syfte. Här 

diskuteras även studiens teoretiska och praktiska bidrag.  

Slutsatserna i denna studie ämnar svara till det syfte som presenterades i det inledande 

kapitlet; Syftet med studien är att analysera en organisations värdeskapande processer 

och relationen till dess intressenter. Att studera detta bidrar till att arbete med att mäta 

och påvisa idrottsföreningars effekter inför dess intressenter underlättas. Genom att 

bland annat undersöka hur värde kan påvisas, ämnar vi vidare bidra till tydliggörande av 

socialt ansvarstagande samt forskning kring detta. 

 

En del av denna studie har inriktats mot att identifiera en idrottsförenings intressenter. 

Ett flertal intressenter till föreningen Strömnäs GIF kunde genom empirisk 

undersökning identifieras, se figur 7. Vi har även, utöver en identifiering, analyserat hur 

relationen mellan idrottsföreningen och dess intressenter ter sig, se figur 8. Detta har 

medfört att en bra bild över relationen till Strömnäs GIF:s intressenter kan ges och en 

diskussion kring hur dessa kan förändras med tiden presenteras. Studien bidrar således 

till tydliggörande av intressenter och dess relation till en organisation, något som 

omnämns som ett utvecklingsområde inom intressentteori. Forskare har bland annat 

påpekat hur intressentteorin bör utvecklas och tydliggöras, exempelvis bör faktorer som 

organisationers relation till intressenter och hur dessa förändras över tid utvecklas.  

I vår studie kan vi konstatera att den mest framstående intressentgruppen är de aktiva i 

föreningen, detta eftersom föreningens syfte är uppbyggt kring deras behov och 

intressen samt att övriga intressenter arbetar för att möjliggöra för de aktiva att bedriva 

sin idrott. Att aktivitetsrollen är den mest relevanta komponenten i en idrottsförening 

framkommer även i tidigare forskning och därmed styrker denna studie tidigare 

presenterade slutsatser. Föreningens värdeskapande processer är således inriktade mot 

aktiva men även andra intressenter upplever ett värde av att idrottsföreningen finns. Då 

de aktiva identifierats som en betydande intressentgrupp har värdeskapande främst 

analyserats utefter dem. Även andra intressentgrupper och effekter har dock identifierats 

och en diskussion om mervärde som föreningen skapar för samhället har också 

inkluderats. Idrottsföreningen skapar exempelvis möjligheter för människor att 

utvecklas tillsammans, de lägger en grund för en sund livsföring och gör samhällen 

attraktiva att bo i. Tydliggörande av de olika intressentgruppernas betydelse för 

föreningen och vetskapen om att föreningen skapar värde för många olika intressenter 

ger därför ett praktiskt bidrag till föreningens arbete kring värdeskapande och påvisande 

av detta kan då underlättas.  

Genom att använda inslag av SROI-analys och studera effekter framkommer i denna 

studie att föreningen skapar olika värden för de aktiva, dessa kategoriseras som tre 

effekter; Socialt välmående, Fysisk hälsa samt Personlig utveckling. Synliggörande och 

konkretisering av samhällsinsatser och värdeskapande likt detta är något som efterfrågas 

i allt större utsträckning. De mätinstrument och redovisningsmetoder som används idag 

har kritiserats för att vara bristfälliga och en utveckling inom området efterfrågas. 

Därför har vi i denna studie använt mätinstrumentet Social Return On Investment, som 

är ett relativt nytt och oprövat verktyg för att värdera och påvisa dessa effekter. Genom 

detta bidrar studien till en ökad förståelse för hur sådana värdeskapande insatser ser ut, 

hur de kan mätas och även hur SROI kan användas i syfte att tydliggöra dessa effekter. 

Detta är något som inte bara hjälper organisationer likt den studerade idrottsföreningen, 
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då även andra organisationer tar ett samhällsansvar i dagens samhälle och också 

behöver metoder för att tydliggöra sina sociala insatser. Denna studie bidrar således 

även till att föra forskning kring liknande sociala insatser och mätning av dessa, så som 

Corporate Social Responsibility, framåt. Något som är relevant då sociala insatser och 

teorier kring dessa behöver utvecklas.  

I studien konstateras att de aktiva i föreningen upplever effekter av sitt engagemang 

men att de inte förknippar dessa med föreningen, utan främst med sin idrott. Detta 

medför svårigheter för föreningen gällande att uppnå legitimitet i sin verksamhet, då de 

har en passiv roll i aktivas upplevelse av sin fritidssysselsättning. Studien 

uppmärksammar därför att ett påvisande av att det är föreningen som möjliggör detta 

värdeskapande kan stärka de aktivas upplevelse av och förståelse för föreningen, något 

som stärker legitimiteten. Användandet av inslag av SROI-analys har därefter 

inkluderats för att underlätta ett sådant tydliggörande, då SROI är uppbyggd på ett sätt 

som många kan förstå och relatera till, vilket medför att en organisations intressenter 

kan tillgodogöra sig information på ett tydligare sätt och är därför även i detta avseende 

behjälpligt för föreningen. 

I studien ges inget SROI-värde, detta för att bland annat undvika de problem som 

diskuterats med ett sådant relationstal. En värdering genomförs dock av de effekter som 

en idrottsförening skapar för de aktiva. Genom denna monetära värdering underlättas 

utvärderingen av idrottsföreningen och det värde den skapar för samhället och dess 

övriga intressenter. En sådan värdering medför att värden som tidigare uppfattats som 

svåra att mäta konkretiseras, något som bidrar till att organisationer likt den studerade 

kan nå ökad förståelse för sina verksamheter från dess intressenter.  

Vi har i denna studie konstaterat att SROI-analys är resurskrävande och det behövs 

mycket underlag för att värderingar ska kunna genomföras. Av den anledningen krävs 

det att idrottsföreningar och andra organisationer som vill använda SROI även arbetar 

med att kontinuerligt samla in det material som behövs för att genomföra analyser, 

något som idag saknas. Trots detta har vi i denna studie visat att det finns goda 

möjligheter att mäta och värdera effekter genom att använda SROI och därmed är 

måttet, trots vissa brister, ett lämpligt utvärderingsmått för värdeskapande processer och 

därför kan det också rekommenderas för fortsatt användning.  
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7. Rekommendationer 
 

I det avslutande kapitlet presenteras de rekommendationer som studien bidragit till. 

Kapitlet inleds med rekommendationer till vidare forskning inom de områden som har 

berörts av studien och därefter ges rekommendationer till den studerade 

idrottsföreningen.  

7.1 Rekommendationer till vidare forskning 

 

Syftet med vår studie är att undersöka vilket värde en idrottsförening skapar, för vilka 

intressenter och hur detta värde kan påvisas. Denna studie har visat att mycket av det 

värde som en idrottsförening skapar är sådant som kan vara svårt att värdera, detta är 

något som inte är specifikt för enbart idrottsföreningar utan gäller även för företag och 

organisationer som tar socialt ansvar. Då det blir allt vanligare att organisationer 

bedriver CSR eller andra sociala insatser är också behovet av tillvägagångssätt för att 

mäta och påvisa dessa företeelser viktiga. Vi ser därför ett behov av vidare forskning 

inom värdeskapande processer, för att tydliggöra värdeskapande som inte enbart är 

ekonomiskt och hur det värdet kan påvisas. Vi har i vår studie uppmärksammat att det 

finns en rad insatser och effekter en idrottsförening skapar som inte vanligtvis värderas. 

Vi har också uppmärksammat problemet med att inte kunna påvisa värde och undersökt 

ett sätt att underlätta detta. Som nämns i det inledande kapitlet finns det en mängd olika 

mätinstrument avsedda för sociala och miljömässiga insatser, som kritiserats för 

bristande tillämpbarhet. Som en del av syftet i denna studie har därför ett nytt typ av 

mätinstrument analyserats för att undersöka om detta skulle kunna underlätta påvisandet 

av värdeskapande. Vidare forskning skulle därför kunna genomföras för att studera även 

andra oprövade mätinstrument och jämföra dessa med SROI som använts i denna 

studie. Som nämns i studien finns det ett problem med att SROI som instrument kan 

upplevas avancerat och resurskrävande. Ett exempel på vidare forskning skulle därför 

vara att studera SROI som mätinstrument och utveckla metoden för att underlätta 

användandet eller för att finna alternativa metoder. Det finns i dagsläget en avsaknad av 

vetenskapliga studier där SROI som metod studeras och därför är all vidare forskning 

kring SROI och dess metoder betydande. 

Denna studie avslutas med ett avsnitt där inslag av SROI-analys ingår, där en diskussion 

kring idrottsföreningen Strömnäs GIF:s effekter och värdeskapande förs. Hur detta 

värde senare kan användas av föreningen och hur en analys av detta slag kan 

kommuniceras behandlas däremot inte, då det inte ingår i studiens syfte. Ytterligare 

studier kring hur organisationer som genomfört en SROI-analys bör gå vidare med sitt 

material är därför önskvärt. Forskning kan exempelvis behandla vad informationen kan 

användas till och vad som blir konsekvensen av användandet av materialet samt SROI 

som mätinstrument. I denna studie har samtliga intressentgrupper till en idrottsförening 

behandlats men det upplevda värdet har främst studerats hos specifika 

intressentgrupper. Vidare forskning skulle därför kunna tillämpas på andra 

intressentgrupper i idrottsföreningar för att skapa en helhetsbild över de effekter som 

skapas. Det är också av intresse att fortsätta forskningen kring kartläggande av 

intressenter och hur organisationer bedömer och arbetar med relationen till de olika 

intressentgrupperna.  

 

Denna studie har syftat till att undersöka en organisation inom den ideella sektorn, då 

liknande studier även skulle kunna genomföras inom andra sektorer finns det utrymme 
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för vidare forskning inom andra organisationer och även traditionella företag. De 

aktiviteter som en idrottsförening genomför kan liknas vid de CSR-insatser som ett 

företag bedriver och därför kan metoden även vara användbar för dessa. Vid vidare 

forskning inom andra sektorer och organisationer kan också likheter och skillnader 

studeras och jämföras. Då betydelsen av sociala insatser blir allt större tror vi att vidare 

studier kring detta ämne kommer att efterfrågas.    

  

7.2 Rekommendationer till föreningen 

 

Problematiken gällande att de aktiva inte identifierar sig med föreningen har analyserats 

och diskuterats ovan. Vi anser det vara relevant att Strömnäs GIF vidtar åtgärder för att 

stärka kopplingen mellan de effekter de skapar och de aktivas upplevelser av 

föreningen. För att stärka de aktivas förståelse för verksamheten kan det exempelvis 

vara lämpligt att inkludera och engagera de aktiva i större utstäckning kring hur 

organisationen arbetar. Detta genom att exempelvis motivera de aktiva att komma med 

förslag kring hur verksamheten styrs och delta i beslutsprocesser. De flesta aktiva som 

intervjuats i denna studie berättade att de fick vara med och tycka till och sätta upp mål 

men detta var främst kring sin egen, lagets eller träningsgruppens verksamhet. Därför 

bör de aktiva uppmuntras till att delta i beslut som gäller hela föreningen. Genom att de 

engagerar sig på detta sätt är det även rimligt att anta att de kommer att, även efter sin 

aktiva karriär, fortsätta sitt engagemang i föreningen och eventuellt uppmuntra andra i 

sin omgivning att också engagera sig. Det kan underlätta och säkerställa att föreningen 

även i framiden har de resurser som krävs, bland annat i form av ideellt engagemang, 

för att kunna bedriva sin verksamhet. Det är även relevant för föreningen att följa upp 

hur intressenterna upplever föreningen, då deras förväntningar ändras över tid och 

således även vad som anses vara legitimt.  

För att föreningen ska ha möjlighet att bedriva sin verksamhet även i framtiden tror vi 

även att det är viktigt att de finner dessa sätt att engagera fler som inte har en direkt 

koppling till föreningen. Exempelvis framkom genom studiens empiri att många av de 

aktiva i dagsläget börjar idrotta i föreningen på grund av att deras föräldrar varit 

engagerade i Strömnäs GIF eller på annat sätt introducerat dem till sporten. En annan 

faktor som påverkade de aktiva att välja att idrotta i Strömnös GIF var att föreningen 

verkar i deras närmiljö. Enligt representanterna från Kommunen blir dock denna 

närmiljö allt längre, bland annat eftersom årskullarna i Norrbotten minskar. Detta 

medför att vi tror att föreningen behöver finna sätt att engagera fler barn och ungdomar 

som inte har denna tydliga koppling till föreningen, eller till idrottande över lag. Detta 

för att föreningen även i framtiden ska kunna bedriva sin verksamhet. Att engagera fler 

på detta sätt skulle även kunna bidra till att föreningen ökar sitt värdeskapande, då 

föreningen uppmanar och inbjuder fler till att uppleva de effekter som identifierats i 

studien. I samtal med respondenterna framkom att föreningen delvis arbetar på detta 

sätt, eftersom de bland annat arrangerar tävlingar som inte enbart är till för medlemmar 

samt att de har aktiviteter som erbjuder barn och ungdomar att prova på de aktiviteter de 

erbjuder. Vi anser därför att ett fortsatt och eventuellt ökat arbete med dessa initiativ är 

relevanta för föreningens framtida verksamhet.  

Denna studie har påvisat att SROI är behjälpligt för diskussion kring värdeskapande, 

därför anser vi att föreningen bör arbeta vidare med detta. För att detta ska vara möjligt 

krävs dock att föreningen samlar in det material som krävs för att möjliggöra analys. 
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8. Sanningskriterier 
 

I detta avsnitt ämnar vi diskutera och utvärdera det presenterade materialet, detta för 

att påvisa studiens och resultatens trovärdighet. Kapitlet är uppdelat i två delar då 

Tillförlitlighet och Äkthet diskuteras. 

 

I detta avsnitt ämnar vi diskutera och utvärdera det presenterade materialet, detta för att 

påvisa studiens och resultatens trovärdighet. Vi anser att läsaren, vid genomgång av det 

presenterade materialet, fått möjlighet att göra egna tolkningar och utvärderingar av 

studiens trovärdighet och anser att det nu är lämpligt att lyfta detta till diskussion. 

Lincoln och Guba (1985, 1994, refererad i Bryman & Bell, 2011, s. 395ff) menar att två 

kriterier kan användas för att utvärdera en kvalitativ studie, tillförlitlighet och äkthet. 

Inom tillförlitlighet ingår faktorer som trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjlighet att konfirmera samt styrka.  

8.1 Tillförlitlighet 

Trovärdighet 

 

För att styrka studiens trovärdighet har vi använt validering från respondenter (Lincoln 

& Guba, 1985, 1994, refererad i Bryman & Bell, 2011, s. 396ff). Denna typ av 

validering beskrivs även av Johansson-Lindfors (1993, s. 166) där intersubjektivitet 

nämns som ett viktigt trovärdighetskriterium. Intersubjektiviteten innebär att tolkningar 

gjorda i en studie ska accepteras av de personer som utgör studiens fokus och av de som 

bedömer studien, så som forskarna. Detta kan uppnås genom att det insamlade 

materialet och de tolkningar som ingår sammanställs och bedöms. (Johansson-Lindfors, 

1993, s. 166) Vi sammanställde, som tidigare nämnts, det empiriska material som 

framkommit i intervjuerna och som inkluderats i studien. Denna sammanställning 

skickades ut till respondenterna för att säkerställa att vi uppfattat och tolkat svaren på 

rätt sätt. Vi valde att skicka respektive respondentgrupps empiriska avsnitt till dem via 

mejl. Till kommunen skickades det material som använts i vår studie, där citat och en 

sammanställning av vad som framkommit fanns med. Kommunrepresentanterna 

återkopplade därefter med synpunkter på materialet. De flesta synpunkterna gällde 

justeringar av ordval, då representanterna ibland ville förtydliga eller belysa ett 

resonemang. I något enstaka fall fanns önskemål om att ta bort ett citat. Utöver 

kommunrepresentanternas synpunkter fanns inga övriga kommentarer att ta hänsyn till. 

Av den anledningen anser vi att trovärdigheten i det empiriska resonemanget är högt.  

Det finns en risk med att använda denna typ av validering då respondenterna kan välja 

att censurera viktig information på grund av att den exempelvis uppfattas som känslig. 

Detta kan således leda till problem med så kallad censurering. (Lincoln & Guba, 1985, 

1994, refererad i Bryman & Bell, 2011, s. 396ff) Även Johansson-Lindfors (1993, s. 

167) nämner svårigheter med detta och menar att det inte alltid är enkelt att få 

tolkningarna accepterade och att intersubjektiviteten kan bli beroende av hur 

respondenterna uppfattar att materialet framställer dem som personer. Då det endast var 

en av respondenterna som hade synpunkter på det sammanställda materialet och dessa 

inte innebar någon censurering av känsligt material anser vi inte att det uppstått problem 

med intersubjektiviteten.  
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Överförbarhet 

 

Reslutat framkomna genom kvalitativ forskning tenderar att vara knutet till den kontext 

och situation i vilka studien tog form (Geertz, 1973, refererad i Bryman & Bell, 2011, s. 

98). Geertz (1973, refererad i Bryman & Bell, 2011, s. 98) anser dock att författare kan 

öka överförbarheten genom att ge läsare tydliga beskrivningar över kontexten i vilken 

studien genomförts. Detta eftersom läsare då kan använda den informationen för att 

göra egna bedömningar huruvida resultaten är överförbara till andra objekt och miljöer 

eller inte. För att öka resultatens överförbarhet har vi i studien valt att ge en tydlig 

beskrivning av studieobjektet, Strömnäs GIF. Vi valde att ange föreningen vid namn 

och ge en beskrivning av dess struktur då vi anser att det ger läsaren ökad möjlighet att 

göra egna tolkningar kring resultaten. Syftet med denna studie är delvis att påvisa en 

idrottsförenings värde genom en fallstudie. På grund av utformningen av studien är det 

relevant att andra föreningar som önskar tillgodogöra sig materialet från denna studie 

har liknande förutsättningar som den studerade föreningen. Denna utgångspunkt 

resulterade i att vi försökte finna ett studieobjekt som representerar en storlek, struktur 

och verksamhet som återfinns bland andra idrottsföreningar. Vi valde därför en 

mellanstor förening som har två olika idrottssektioner, Strömnäs GIF, detta för att öka 

studiens överförbarhet.  

När det kommer till metoden SROI anser vi även den vara överförbar på andra 

kontexter som ämnar mäta värdeskapande. I denna studie har dels metoden för en 

SROI-analys redogjorts för och därefter har exempel getts på hur denna studie följer den 

beskrivna metoden. Beskrivandet kan granskas mer ingående i avsnittet för metodval. 

Exempel har också getts på dess applicerbarhet inom exempelvis olika branscher. 

Resonemanget kring metoden anser vi underlättar för läsaren att göra egna tolkningar av 

det presenterade materialet och applicera studiens tillvägagångssätt och resultat i andra 

kontexter.  

Pålitlighet 

 

För att öka studiens pålitlighet är det relevant att alla steg i arbetet med studien 

dokumenteras och görs tillgängliga för läsaren samt att det finns en person som granskar 

detta material och arbetsprocessen (Lincoln & Guba, 1985, 1994, refererad i Bryman & 

Bell, 2011, s. 398ff). Genom arbetets gång har allt material sammanställts och gjorts 

tillgängligt för granskning, exempelvis har samtliga intervjuer transkriberats. Inom 

ramen för studien har även en handledare varit tillgänglig för att följa upp materialet och 

arbetsprocessen. Som en del i arbetsprocessen har också seminarier där materialet 

granskats förekommit samt att det sammanställda materialet har granskats genom 

respondentvalidering.   

Konfirmera och styrka 

 

Att uppnå en fullständig objektivitet i en studie är svårt men det är relevant att forskaren 

inte medvetet låter personliga åsikter och värderingar påverka studien och dess reslutat 

(Lincoln & Guba, 1985, 1994, refererad i Bryman & Bell, 2011, s. 398). I en SROI-

analys är inblandningen av forskaren viktig och i vissa fall något större än traditionell 

hermeneutisk forskning. Trots detta har vi till största möjliga mån försökt att inte låta 

personliga preferenser styra arbetet med studien. Exempelvis har de principer och steg 

som en SROI-analys innefattar följts, för att tillvägagångssättet inte ska bli allt för 

subjektivt. För att kontrollera eventuell subjektivitet kan forskningen genomföras 
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tillsammans med någon annan eller granskas av en annan person (Dalen, 2008, s. 115) 

vilket, som tidigare diskuterats, är fallet i denna studie. Problematiken kring 

subjektivitet diskuteras även i avsnitten för studiens vetenskapliga utgångspunkter och 

tillvägagångssätt.   

8.2 Äkthet 

 

Utöver de ovan presenterade kriterierna för tillförlitlighet bör studiens äkthet diskuteras. 

Inom kriteriet äkthet förekommer bland annat rättvisa. Exempelvis är det relevant att 

olika synsätt från berörda parter inkluderas i studien. (Lincoln & Guba, 1985, 1994, 

refererad i Bryman & Bell, 2011, s. 398ff) I denna studie har intervjuer genomförts med 

både aktiva idrottare samt med representanter från kommunen. Information har även 

inhämtats från ordföranden för den studerade idrottsföreningen. Detta medför att vi fått 

en bred information kring det studerade ämnet och idrottsföreningars verksamhet. 

Däremot har inte alla intressenter till en idrottsförening intervjuats, vilket eventuellt 

hade varit relevant för studiens äkthet, då fler infallsvinklar kunnat inkluderas. Vi har 

dock valt att fokusera på de intressenter som behandlas i studien då dessa anses vara de 

som i huvudsak berörs av den studerade verksamheten och därmed är mest relevanta. 

Övriga intressenter har dock berörts i inledande identifiering och analys kring deras 

relation till föreningen. Att inkludera ytterligare parter i studien skulle även kräva mer 

resurser än vad författarna har tillgång till inom ramen för denna typ av studie. Detta 

diskuteras därför som förslag till vidare forskning. 
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Bilaga 1 

Mejlintervju med ordföranden för Strömnäs GIF 

Hej! 

 

Här är ett antal frågor som skulle hjälpa oss i vår studie, vi är tacksamma om du tar dig tid att 

svara på dem. Försök att besvara frågorna så utförligt som möjligt, om du har några funderingar  

kring frågorna eller studien är du välkommen att kontakta oss.  

 

Svar på följande frågor kommer att användas i syfte att identifiera föreningens intressenter och 

det kommer att ligga till grund för vilka som kommer att inkluderas i studien. Vissa av svaren 

kan även komma att användas för att diskutera en förenings möjliga roll i samhället.  

 

1. Anser du att föreningen har en roll i samhället? I så fall vilken? 

2. Vilka berörs av föreningens verksamhet? 

3. Finns det några/något som berörs mer av föreningens verksamhet än andra/annat? 

4. Hur finansieras föreningens verksamhet? 

 

Svar på följande frågor kommer inte att behandlas utifrån just dig, eller din familj, utan ett 

bredare resonemang kring individer (ledare, aktiva, medarbetare) och familjer (föräldrar, 

syskon, övrig familj) i allmänhet kommer att föras. Med "förändring" i frågorna nedan syftar vi 

på om och/eller hur föreningen förändrar individers person och/eller tillvaro, jämfört med om 

de inte skulle vara engagerade i föreningen: 

 

5. Vad betyder föreningen för dig? 

6. Har du som ledare/styrelsemedlem upplevt någon förändring av din person och/eller tillvaro 

genom engagemang i föreningen? Ge gärna exempel på positiva och/eller negativa aspekter med 

engagemang i föreningen.   

7. Har du som förälder till idrottande ungdom/ungdomar upplevt någon förändring hos dem som 

person/personer och/eller tillvaro genom deras engagemang i föreningen? Ge gärna exempel på 

positiva och/eller negativa aspekter med engagemang i föreningen. 

8. Upplever du någon förändring för andra i din familj/närhet gällande deras person och/eller 

tillvaro genom deras relation till föreningen? Ge gärna exempel på positiva och/eller negativa 

aspekter med engagemang i föreningen. 

 

Materialet i denna studie kommer att vara tillgängligt för allmänheten då det publiceras på 

universitetets databas. Du som respondent har därför möjligheten att välja att vara anonym i 

dina svar, svaren kommer då användas utan tydlig koppling till dig som person och din roll i 

föreningen. Skulle du önska att vara anonym, meddela det i detta mail. Svar på fråga 5-8 

kommer inte att redovisas i samband med ditt namn.   

Tack för din medverkan!  

Med vänliga hälsningar, 

Elin & Malin 

 



 

 
 

Bilaga 2 
Intervjumall 

 

Intervjufrågor 

Intressent-

teori 

Legitimitets-

teori 

SROI 

(proxyterm) 

SROI 

(Deadweight) 

SROI     

Hur många träningstillfällen, per vecka, har du 

tillsammans med strömnäs? 
   X 

Är du med i någon annan förening? 

Idrottsförening? 
  X X 

Isf 1. Hur många tillfällen, per vecka, utövar 

du den aktiviteten? 
   X 

Isf 2. Hur många träningstillfällen, per vecka, 

har du med andra idrottsföreningar? 
   X 

Hur många träningstillfällen har du, per vecka, 

utöver de du tränar i en förening? 
   X 

Vilket värde?     

Varför valde du att gå med i föreningen?  X   

Varför är du med i föreningen idag? X X   

Vad betyder föreningen för dig? X X   

Har föreningen haft olika betydelse under dina 

år som aktiv? 
X X   

Vad tycker du att föreningen gör för dig idag? X X   

Vad tycker du att föreningen har gjort för dig 

under din tid som aktiv? 
X X   

Vad vet du om föreningens 

organisation/struktur/verksamhet? 
 X   

Vad tycker du om föreningens verksamhet?  X   

Skulle du vilja ändra något med föreningens 

verksamhet? 
 X   

Känner du ett förtroende för föreningens 

verksamhet? 
X X   

Tycker du att föreningen skapar värde? Vilket 

värde? För vem/vilka? 
X X   

Vilket värde tycker du föreningen bör skapa?  X   

Känner du att du kan vara med och påverka 

föreningen? På vilket sätt i så fall? 
X X   

För vem?     

Vilka tycker du berörs av föreningens 

verksamhet? Hur? 
X    

Vilken relation har du till föreningen? X    

Om du varit medlem i föreningen under en 

längre tid, har din relation till föreningen 

ändrats? 

X    

Vilken relation har du till andra i föreningen? X    

Brukar du umgås med andra aktiva på övrig 

fritid? 
X    

Har du någon i föreningen du litar på? Kan 

anförtro dig åt? 
X    



 

 
 

Bilaga 3 

Intervjumall för respondenter födda tidigare än -94 

 

Intervjufrågor 

Intressent-

teori 

Legitimitets-

teori 

SROI 

(proxyterm) 

SROI 

(Deadweight) 

SROI     

Hur många träningstillfällen, per vecka, har du 

tillsammans med strömnäs? 
   X 

Är du med i någon annan förening? 

Idrottsförening? 
  X X 

Isf 1. Hur många tillfällen, per vecka, utövar 

du den aktiviteten? 
   X 

Isf 2. Hur många träningstillfällen, per vecka, 

har du med andra idrottsföreningar? 
   X 

Hur många träningstillfällen har du, per vecka, 

utöver de du tränar i en förening? 
   X 

Vilket värde?     

Varför valde du att gå med i föreningen?  X   

Varför är du med i föreningen idag? X X   

Finns det någon annan anledning att du är med 

i föreningen idag? 
X X   

Kan du nämna saker som är bra med att vara 

med i Strömnäs (idrotta i föreningen)? 
X X   

Finns det något med förenigen som du tycker 

bör förändras/förbättras? 
 X   

Känner du att du kan vara med och påverka 

föreningen? På vilket sätt i så fall? 
 X   

För vem?     

Hur är sammanhållningen i 

laget/träningsgruppen? 
 X   

Brukar du umgås med andra i laget på fritiden? X X   

Finns det någon i föreningen som du kan prata 

med (anförtro dig åt) ifall det skulle vara något 

som bekymrar dig?  

X X   

Känner du att du har utvecklats under din tid 

som aktiv? (handbollsspelare/skidåkare i 

föreningen) 

 X   

Känner du att du kan vara med och påverka 

föreningen (tycka till/medbestämma)? 
X X   

 

 



 

 
 

Bilaga 4 

Intervjumall för respondenter från Piteå Kommun  

 

Intervjufrågor 

 

Intressentteori 

 

Legitimitetsteori 

Vilket värde?   

Vad betyder föreningen för kommunen/samhället? X X 

Vad tycker du/kommunen att föreningen gör för samhället? X X 

Vad tycker du/kommunen att föreningen har gjort för 

samhället? 
X X 

Vad vet du/kommunen om föreningens 

organisation/struktur/verksamhet? 
 X 

Vad tycker du/kommunen om föreningens verksamhet?  X 

Anser du/kommunen att något bör ändras med föreningens 

verksamhet? 
 X 

Känner du/kommunen ett förtroende för föreningens 

verksamhet? 
X X 

Tycker du/kommunen att föreningen skapar värde? Vilket 

värde? För vem/vilka? 
X X 

Vilket värde tycker du/kommunen föreningen bör skapa?  X 

För vem?   

Vilka tycker du/kommunen berörs av föreningens 

verksamhet? Hur? 
X  

Vilken relation har kommunen till föreningen? X  

Anser du att kommunen kan påverka föreningen? På vilket 

sätt? 
X X 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 5  

Beräkningar av föreningens värdeskapande 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


